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Đôi lời dẫn nhập 

 
 Viết tiểu sử về Lm Kevin O’Shea, CSsR vị thày dạy 
thần học kinh thánh từng có hơn 40 năm kinh nghiệm giảng 
dạy tại 4 đại học lớn ở Úc và Hoa Kỳ, vẫn là cố gắng không 
nhỏ. Bởi, từ hồi nào đến giờ, dù đã từng giảng thuyết về địa 
hạt triết lý và thần học kinh thánh cũng như giáo sử tại các 
trường nổi tiếng, Lm Kevin vẫn là vị giáo sư chân phương, 
bình dị với quyết tâm làm việc không ngưng nghỉ, suốt cả 
tháng ngày dài sau khi hồi hưu trở về Úc sống đời thầm 
lặng của một tu sĩ thuộc Hội dòng khá mọn hèn. 
 Quả là, từ năm 1970 đến nay, Lm Kevin O’Shea vẫn 
đứng lớp mở các khoá học hàng năm về địa hạt rất chung 
chung bao gồm các môn triết lý, thần học, kinh thánh, tâm-
lý-học và tư vấn tu-đức. Linh mục Kevin đem đến cho các 
học viên hầu hết là linh mục và tu sĩ cao niên, một cái nhìn 
súc-tích liên quan đến lĩnh-vực học-thuật đặt nặng lên đề-tài 
ông diễn giảng. 
 Thêm vào đó, ông còn tiếp tục đào sâu nghiên-cứu 
không chỉ trong lĩnh-vực chuyên-biệt thôi, nhưng còn là 
giao-diện giữa tôn-giáo và khoa-học là địa-hạt ông đóng 
góp ở Úc và cả đến các buổi hội-thảo quốc tế, phần lớn ở 
châu Âu. Đề-tài mà linh mục Kevin O’Shea nghiên cứu lại là 



 

 

các chủ-đề liên quan đến Tin Mừng cũng như nghiên-cứu 
học thuật về Đức Giêsu Lịch-sử, Thần-học cứu-độ, Tạo-
dựng, Thánh Thể, Khánh nhật, Hiện-đại tính, Tiền bạc, Của 
cải, Khoa học và tôn giáo, Viễn ảnh định-lượng về triết-lý 
thần-học, và Chúa Ba Ngôi. Mới đây không lâu, linh mục 
Kevin đặc biệt chú trọng đến các bài viết đương-đại về triết 
lý thần học nữa.    
 Ngoài chức năng giảng dạy tại các Đại-học Công-
giáo, tác giả từng là Bề Trên Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế 
thuộc tỉnh dòng Canberra gồm các nước Úc, Tân Tây Lan 
và Đông Nam Châu Á, nữa. Hiện thời, dù ở tuổi 82, Lm 
Kevin O’Shea vẫn là giáo sư thỉnh-giảng và linh mục thừa-
sai đại-phước chuyên thuyết giảng ở nhiều nơi, trên thế-
giới. Loạt bài suy niệm về thánh Phaolô hôm nay là đề-tài 
giảng huấn về thần-học nhân dịp Năm Thánh Phaolô được 
Đức Bênêđíchtô 16 chọn cho năm phụng-vụ 2008-2009 tại 
Đại học Công giáo Strathfield, Sydney Úc Châu.    
 Tư-tưởng diễn tả trong sách này là ý/lời mang tính 
chất rất tư riêng nhưng vẫn là trào-lưu tư-tưởng mới-mẻ 
trong Giáo-hội, rất gần đây. Vẫn mong người đọc đón-nhận 
các ý/lời này trong tinh-thần thân thương, cởi mở và hiệp 
nhất. 
 
 Mai Tá 
 Những ngày chớm đông 2013 
 ở Úc.   
 
 
 
 
 

 
 

 

Chương I 
 

Giới thiệu một Phaolô lịch sử 
 

Hối Năm Thánh PhaoLô bắt đầu từ cuối tháng 
6/2008 đến cuối tháng 6/2009, tôi có viết một luận văn nhỏ 
với đề tài: “đấng thánh của mọi thời”, định bụng mỗi tháng 
sẽ đưa ra một luận đề, để bà con mình có dịp mà suy nghĩ. 
Thật ra, mỗi tháng viết về thánh nhân tài ba như thế, nhiều 
lắm cũng chỉ chừng hơn mươi trang giấy, trong đó kèm cả 
thư tịch để đọc thêm, thì cũng chả là bao. Thành thử, ở đây, 
tôi chỉ đưa ra bản tóm lược gồm đôi giòng suy tư về cuộc 
đời thánh PhaoLô cũng như các thư từ chính yếu thánh 
nhân từng gửi cho giáo đoàn ở khắp nơi, thêm vào đó kể 
một vài dẫn chứng cho thấy thánh nhân là ai? Ngài sống 
cuộc sống thế nào?  

Có lẽ ta cũng nên làm thế, cả vào khi Hội thánh 
không có ý định lập nguyên một năm để riêng ra mà mừng 
kính cuộc đời của thánh nhân chăng nữa, thì các cuộc biện 
luận thời trước về cuộc cải tân khiến mọi người chỉ muốn 
duy trì truyền thống Công giáo La Mã cùng quyết tâm chính-
thống-hóa niềm tin đi kèm với các thừa-tác-vụ đang mờ dần 
vào quá khứ, nhất thứ là vào lúc có hiệp-định-thư 
Augusburg về những lầm-lỡ đại loại xảy vào năm 1999.  
Hiện nay, lại có một số “viễn cảnh” khác và mới đây còn có 
“cảnh tượng” khá là tươi mát nhằm điểm tô cuộc đời của 
thánh nhân nữa. Điều này tạo cơ hội thuận lợi để ta có dịp 
đọc lại các tác phẩm cũng như bản văn do thánh nhân viết 
theo ánh sáng chỉ đường cùng bối cảnh chính trị, qua đó 
thánh nhân từng trải nghiệm cuộc sống rất riêng tư cũng 



 

 

như tạo ra tư-tưởng làm nên để chính mình dùng nó mà 
sống đời thực nghiệm. Nay, cũng là thời điểm thích hợp để 
ta có thêm cái nhìn thỏa-đáng về hoàn cảnh xã hội cũng 
như lý lẽ hầu nói lên thân thế sự nghiệp chuyên ghi thư gửi 
cộng đoàn của thánh nhân, rất trổi bật:  

 
- Tháng 7/2008: điểm then chốt lúc đầu;  

- Tháng 8/2008: dẫn nhập vào với thánh PhaoLô 

lịch sử; 

- Tháng 9/2008: nới rộng cuộc sống của thánh 

PhaoLô qua Công vụ 

- Tháng 10/2008: PhaoLô với tư cách người La Mã, 

Do Thái, kẻ kính sợ Chúa, và Kitô-hữu rất mực 

thước;  

- Tháng 11/2008: trải nghiệm về Đấng chết khổ 

nhục trên thập giá và đã sống lại. Đây là chìa 

khóa chính dẫn vào tư tưởng của thánh PhaoLô 

- Tháng 12/2008: thánh PhaoLô viết cho 

Maxêđônia: thư I Thessalônikê và thư Philliphê 

- Tháng 1/2009: ngã gục ở Athens (theo Công vụ) 

- Tháng 2/2009: Viết cho Achaika: thư I và II 

Côrinthô 

- Tháng 3/2009: Viết cho Anatôlia: thư Ga lát  

- Tháng 4/2009: Viết cho dân cư vùng thủ phủ: thư 

Rôma 

- Tháng 5/2009: Viết cho các nơi khác: thư 

Philêmôn, Côlôsê, Êphêsô 

- Tháng 6/2009: Dẫn giải PhaoLô theo tính chính trị 

ngày hôm nay 

 
Tài liệu tìm đọc thêm:  

 Tổng quát:  

-J.D.Crossan & J.L. Reed ‘In search of Paul: how 

Jesus’ Apostle opposed Rome’s Empire with God’s 

Kingdom. HarperSanFrancisco, 2004 

-M. Gorman, Reading Paul, Eugene Oregon, 

Cascade Books, 2008 

-H. Koester, Paul and his world, Fortress, 2007, đặc 

biệt chương 1, thánh PhaoLô công bố sự công chính 

của Thiên Chúa trước muôn dân nước. 

 

 Mỗi tháng :  

*Tháng 8 và 9/2008:  

-J.Murphy- O’Cornnor, Paul and his Story, Oxford 

University Press 2004 

 

*Tháng 10/2008: 
-J.D.Crossan & J.L. Reed ‘In search of Paul: how 
Jesus’ Apostle opposed Rome’s Empire with God’s 
Kingdom. HarperSanFrancisco 2004.(đặc biệt xem 
chương ‘tổng quát’; ‘trước nhất sự công chính, rồi 
mới đến hòa bình’; ‘chuyện thường tình về Thiên tính 
vốn thống lĩnh’; ‘thách thức Thiên tính đích thực‘.   
-R. Horsley, Paul and Empire: Religion and Power in 
Roman Imperial Society, Trinity Press International, 
1997.  
-N.T. Wright, What Saint Paul Really Said, 1997 
 

*Tháng 11/2008:  



 

 

-M.Gorman, Reading Paul, Eugene Oregon, Cascade 
Books 2008... 

-M. Gorman, Cruciformity: Paul’s Narrative Spirituality 
of the cross, Eerdmans 2001. 
 
*Tháng 12/2008 & Giêng 2009:  

-H. Koester, Cities of Paul: Images and 

Interpretations from the Havard New Testament 

Archeology Project (900 hình CD-Rom) Augsburg-

Fortress, 12/2004. 

 

*Tháng Hai 2009: 
-M.Finney, Christ Crucified and the Inversion of 
Roman Imperial Ideology in I Corinthians, Biblical 
Theology Bulletin, 2005, 20-33 
-J.D. Crossan & J.L. Reed ‘In search of Paul, 2004. 
Đặc biệt xem các đoạn như: ‘bodily resurrection’, ‘we 
belong to the day’, ‘social patronage and street 
frontage’, ‘wise power or foolish weakness’, ‘power 
and the Eucharist’  
 

*Tháng Ba 2009: 

-N.Thomas Wright, The letter to the Galatians: 

Exegesis and Theology, in Between Two Horizons: 

Spanning New Testament Studies and Systematic 

Theology, ed. Joel Green and Max Turner, Grand 

Rapids, Eerdmans, 2000. 

 

*Tháng Tư 2009: 

-P.F,Esler, Conflict  and Identity in Romans: the 

social setting of Paul’s letter, Minneapolis, Fortress, 

2003.  

-N.Thomas Wright, Paul and Cesar, a New Reading 

of Romans, in A Royal Priesthood: the use of the 

Bible Ethically and Politically, ed. C. Bartholomew, 

Carlisle, Paternoster, 2003. 

-J. Fitzmeyer, Spiritual Exercises based on Paul’s 

Epistle to the Romans, Grand Rapids, Eerdmans, 

2004. 

 

*Tháng Năm 2009: 

-P.Trebiles, The Early Christians in Ephesus from 

Paul to Ignatius,  Wissenschaftliche Untersuchungen 

zum Neuen Testament 166, Tubingen, Mohr Siebeck, 

2004. Review, RBL 02/2005 Michael Kaler. 

 

*Tháng Sáu 2009:  

-J.D.G.Dunn, The Cambridge Companion to St Paul, 

Blackwell, 2003. 

-A.-J. Levine, A Feminist Companion to Paul, New 

York, T & T Clark, 2004. 

  

          

“Ai có thể tách ta ra khỏi tình yêu Đức Kitô? 
Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, 
hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời 



 

 

chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị 
giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. 
 
Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn 
thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng 
thế, tôi tin chắc rằng: cho dù sự chết hay sự 
sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện 
tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, 
trời cao hay vực thẳm hay bất cứ loài thọ tạo 
nào khác, không gì tách được ta ra khỏi tình 
yêu Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, 
Chúa chúng ta.” (Rm 8: 35-39) 

 
Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu 
thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! 
Đường lối của Người, ai theo dõi được! Thật vậy, ai đã biết 
tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người? Ai đã cho 
Người trước, để Người phải trả lại sau? Vì muôn vật đều do 
Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về 
Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời! Amen. (Rm 
11:33-36) 

 
Viện bảo tàng nhỏ ở Colmar, Alsace là nơi gìn giữ rất kỹ 
các mảnh bàn thờ Isenheim từng phác họa năm 1510-1515 
do nghệ sĩ truyền thống (chuyện này có lẽ cũng không đúng 
cho lắm) tác tạo dưới tên hiệu Grunewald. 
 
Tác giả Martin Buber gọi đó là “bàn thờ Thần Khí Chúa ngự 
trị ở trời Tây.” Bên ngoài bức họa vĩ đại này vẽ lên bóng đen 
dày đặc thế giới về đêm. Ở chính giữa, có ảnh hình lớn 
phác hoạ thân xác người phàm bị người nước này hành hạ 
cho đến chết, cộng thêm vào đó là rào cản tính chính-thống 
của đạo giáo. Nơi đó, còn có thêm ảnh hình diện mạo rất 

khổ của Đức Giêsu rày đã chết. Và, ngay cạnh đó, là cảnh 
sống lại vinh hiển của Đức Kitô quang vinh không vương 
vấn bụi trần. Thân xác Ngài được tái-tạo bằng thứ ánh sáng 
uy-linh, có sắc mầu cầu vồng bao bọc tỏa chiếu rất sáng 
rực. 
 
Thánh PhaoLô ở không xa Colmar là mấy. Chính thánh 
nhân đã gộp toàn cảnh vào làm một tổng thể rất đáng kể. 
 
 

Đôi giòng trích dẫn viết về Phaolô thánh nhân 
 

“Sự thật rất thực là chúng ta khám phá ra rằng đây là nhân 
vật chuyên gây phiền toái nhưng lại toàn hảo.” (Tertullios 
bách hại thánh PhaoLô trước mặt Felix, Cv 24:5)  
 
“Thánh PhaoLô đơn giản chỉ là khuôn mặt đầy thảm-hại 
nhưng lại có ảnh hưởng lớn lao nhất trong lịch sử Tây 
phương.” (Robert Orlando, nhà làm phim nói về cuốn phim 
tài liệu mới của ông mang tựa đề:“Thánh PhaoLô: di cảo 
lịch sử vĩ đại chưa từng có”) 
 
“Một thế hệ mới gồm các nhà chú giải kinh thánh đã thách 
thức quan niệm cổ xưa rất thời thượng cứ muốn tìm hiểu 
xem thánh PhaoLô là ai? Giáo huấn của ngài có gì lạ?“ (K. 
Woodward, How to Read Paul 2000, Newsweek, số tháng 
Hai 1988 tr.65) 
 
“Thánh Phaolô là thiên tài thi ca thần-bí có khả năng diễn 
giải nền thần-học phong-phú rất phấn khởi. Thánh nhân là 
cây viết từng đem lại nhiều dấu-ấn cùng với các tác giả 
khác đã làm nên Tân-Ước. Thánh nhân còn là nhà tổ chức 



 

 

rất chuẩn, rực sáng và đầy ân lộc từng đóng góp nhiều điều 
cho Hội thánh mà nếu không có ông, hẳn có người sẽ tự hỏi 
không biết Đạo Chúa có còn hiện hữu nữa hay không? Và 
khi đó, Kitô-giáo có lẽ sẽ hoàn toàn khác hẳn.“ (G. Vermes, 
The Changing Faces of Jesus, Penguin, 2001)  
 
“Ngài là bậc mô-phạm về Đạo trổi trang nhất từ xưa đến nay 
mà lịch sử từng ghi chép.”  
“Là, tín hữu đích thực đầu tiên chưa hề gặp Đức Giêsu bằng 
xương bằng thịt.” (B. Chilton)  
 
“Không có thánh Phaolô, hẳn là Kitô-giáo cũng chỉ là giáo-
phái nhỏ bé lệ-thuộc Do-thái-giáo mà thôi.” (K. Armstrong) 
 
“Kitô-giáo có lẽ sẽ tàn tạ nếu không có thánh Phaolô chống 
đỡ.” (E. Stourton) 
 
“Thánh Phaolô chưa từng đi trước để bảo rằng: dân con thế 
kỷ 21 có lẽ cũng sẽ là cử-tọa của ngài. Thật ra, thánh nhân 
không mang trong đầu một ý tưởng nào tựa như thế, vì 
riêng ông vẫn nghĩ thế gian đang đi vào đoạn kết của mình.” 
(P.Eisenbaum) 
 
“Tôi chỉ là kẻ đớn hèn của Chúa, kẻ bé mọn trong các tông 
đồ.” (Lời Thánh nhân) 
 
“Giả như có người nào hỏi tôi rằng: Đức Giêsu Kitô chừng 
như đã nói điều gì với thánh Phaolô rồi, thì tôi nghĩ câu mà 
thánh nhân trả lời sẽ là: lời cảm ơn chân tình.” (John 
Dominic Crossan)  
 
“Phaolô đích thực là Phaolô rong ruổi đường dài, vốn dĩ là 
dân chài của đám nhân-loại khá kém cỏi, ngu dốt và tuyệt 

vọng; bởi, chính thánh nhân đã làm cho những người nghe 
lời mình cũng rong ruổi như mình từng rong ruổi theo họ, 
trong mạng lưới rối mù những lời lẽ khó hiểu và tuyệt vọng. 
Thiên Chúa của thánh nhân là Đức Chúa bí ẩn, mù mờ và 
cuối cùng cũng được biện giải như ai và ngài vẫn chăm lo 
từng li từng tí đến độ tinh xảo; và sốt sắng đến độ làm cho 
nhiều người phải lầm lẫn.” (Mark Given)  
 
“Là dân con xứ miền Địa-Trung-Hải từng đi đây đó suốt 
nhiều năm và là người hoạt động năng nổ từng cải 
biến/chuyển đổi người Do thái sống trong cộng đồng nhỏ bé 
giữa thế giới La- Hy rộng lớn, bao quát.” ( Richard 
Rohrbaugh) 
 
“Ngày nay, đối với ta, văn chương Kitô-giáo đã khởi đầu 
bằng các thư của thánh Phaolô tông đồ. Đây là tài liệu sớm 
sủa nhất của Kitô-giáo vẫn được coi là văn-bản độc lập, đó 
là thư thánh Phaolô. Có thể nói, thánh nhân là nhà sáng chế 
ra các thư luân-lưu cốt làm mẫu cho các thư kế tiếp của tín 
hữu Hội thánh tiên khởi.” (Moreschini-Norelli) 
 
“Rất thường tình, con người vẫn chạm mặt với những động 
thái kiểu “cơm không lành, canh không ngọt” vốn xuất tự 
các thư do thánh Phaolô viết, nhưng đó là những thời-khắc 
không mấy thích hợp. Cũng nên coi mấy thư ấy như các 
hiện tượng ngoại vi, hoặc như: cơn mưa phùn lẻ tẻ đổ 
xuống miệng núi đang phun lửa, mà thôi. Dù, ở thời khắc tệ 
hại đến như thế, đối với tôi, thánh Phaolô vẫn là diện mạo 
trung thực nhất trong số các khuôn mặt ta thấy được ở sách 
Tanakh, Tân Ước và Talmuds. Phaolô là con người mồm 
miệng lởm chởm, không hoàn mỹ nhưng lại có tính thuyết 
phục. Không như nhân vật nào khác trong Sách thánh và 
Talmuds, thánh nhân đã để lại cho ta những bài viết gửi từ 



 

 

nhiều người, nhưng lại do chính thánh nhân tạo nên. Thánh 
Phaolô là đấng khi ta gặp tận mặt và tỏ ra thanh thản với 
con người đầy góc cạnh như ông, và chỉ khi đó ông mới nói 
với ta qua thị kiến khá chênh chếch về Đức Giêsu lịch sử để 
rồi ta khởi đầu bằng hành trình lịch sử gặp toàn chuyện vui, 
thôi.” (Donald Akenson, Saint Saul: A Skeleton Key to the 
Historical Jesus) 
 
“Là nhà sáng lập đích thực của thế giới Đạo hạnh mang tên 
Kitô-giáo.” (G. Vermes) 
 
“Thánh nhân là tác giả trổi trang nhất viết về Kitô-giáo thời 
tiên khởi nhờ đó ta mới có cái nhìn rất sáng tỏ về Hội thánh 
thời ban đầu. Thánh nhân là giới trí thức sống trong bão táp. 
Là, con người luôn vượt trội đã kinh qua thế giới Địa Trung 
Hải, từng đột phá các thế lực kình chống Giáo hội qua thư 
từ, tựa xung-đột giải-quyết mọi rắc rối. Thánh nhân là nhà 
khắc-kỷ và thần-học-gia lỗi lạc, và cũng là người chiến đấu 
cả ở ngoài đường rất thành thạo. Thánh nhân, còn là con 
người bận rộn tại các tuyến, gặp phiền nhiễu cũng rất nhiều, 
đôi lúc còn nổi nóng và khùng điên vì tức giận. Lúc nào ông 
cũng như người muốn lao đầu vào các cuộc tranh luận sôi 
nổi. Ông không chống Do thái: nhưng lại phục vụ Thiên 
Chúa của người Do thái. Và tiếng Do thái ông nói là tiếng rút 
từ văn bản của ngôn ngữ gốc. Ông không là người chống 
đối phụ nữ: ông vẫn tôn trọng họ như những người bình 
quyền, cả vào khi họ phục vụ lẫn cuộc sống. Ông đề cao 
các lãnh tụ phụ nữ như Phoebe, Chloe và Giunia mà ông 
ám chỉ nhiều lần về các ngôn-sứ là phụ nữ trong thư 
Côrinthô; ông còn uỷ thác một số công việc cho các nữ 
thưà-tác-viên như Priscilla và Akila. Ông không dạy nữ giới 
phải biết im lặng và chỉ học hỏi trong vâng phục mà thôi (thư 
thứ nhất gửi Timôthê là bản mạo nhận, còn thư thứ nhất 

Côrinthô lại là văn kiện được thêm thắt cũng khá nhiều.) 
Ông là ai? Và ông đã làm gì?” (G. Wills, What Paul Really 
Meant)  
 
“Đọc thư thánh Phaolô viết giống như nhìn chồm trên vai 
người khách lạ để đọc thư viết cho những người mà mình 
không biết và ít khi nghe nói về người đó…” (M. Bird) 
             
 
 

PHAOLÔ LỊCH SỬ 
 
 

“Thánh Phaolô là thiên-tài về thi-ca thần-bí có khả 
năng diễn giải nền thần-học phong-phú rất phấn 
khởi. Thánh nhân là cây viết từng đem lại nhiều dấu-
ấn cùng với các tác giả khác đã làm nên Tân-Ước. 
Thánh nhân còn là nhà tổ chức rất chuẩn, rực sáng 
và đầy ân lộc từng đóng góp nhiều điều cho Hội 
thánh mà nếu không có ông, hẳn có người sẽ tự hỏi 
không biết Đạo Chúa có còn hiện hữu nữa hay 
không? Và khi đó, Kitô-giáo có lẽ sẽ hoàn toàn khác 
hẳn.“ (G. Vermes, The Changing Faces of Jesus, 
Penguin, 2001)  

 
 
Năm 2008, Đức Bênêđíchtô 16 tuyên bố thành lập Năm 
Thánh đặc biệt để mừng kính thánh Phaolô, khởi từ cuối 
tháng 6 năm 2008 và kết thúc vào cuối tháng 6 năm 2009. 
Đây là thời điểm rất thuận lợi để mọi người chúng ta có cái 
nhìn mới mẻ về thánh nhân. Và, cũng còn là cơ hội để ta có 



 

 

cái nhìn rất khác về sự sống lại trong cuộc đời những người 
dõi bước theo chân Chúa như thánh nhân từng khẳng định. 
 

“Tôi chịu cắt bì vào ngày thứ tám, thuộc dòng dõi Do 
thái, họ Ben-gia-min, là người Híp-ri, con của người 
Híp-ri; tuân giữ Lề luật thật đúng như người Pha-ri-
sêu; lại nhiệt thành đến mức độ ngược đãi cả Hội 
Thánh; còn, sống đời công chính đúng theo Luật, thì 
chẳng ai có thể trách cứ được tôi. Nhưng, những gì 
khi xưa tôi cho là có lợi, thì nay, vì Danh Đức Kitô, tôi 
cho là thiệt thòi nhất. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự 
đều thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết 
Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Ngài, mà tôi đành 
mất hết và tôi coi tất cả như cỏ rác để có được Đức 
Kitô và được kết hợp với Ngài. Để được vậy, không 
phải do sự công chính của riêng tôi, hoặc sự công 
chính nhờ vào luật Môsê đem lại, nhưng nhờ sự công 
chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức sự công chính do 
Thiên Chúa ban, dựa trên lòng tin. Vấn đề là được 
biết chính Đức Kitô, nhất là biết Ngài quyền năng thế 
nào nhờ đã phục sinh, cùng thông phần những đau 
khổ của Ngài, nhờ trở nên đồng hình đồng dạng với 
Ngài trong cái chết của Ngài, với hy vọng có ngày 
cũng được sống lại từ trong cõi chết.” (Phil 3: 5-11) 
 

 

 
QUÁ TRÌNH SỰ NGHIỆP 
 
Thế giới Hy Lạp và La Mã cổ xưa, chỉ có chừng 10% dân số 
là biết đọc và biết viết. Đối với dân Palestin, số người này 
còn ít hơn nữa. Điều đó có nghĩa: 10% số người này làm 

nên xã hội gồm những người tuyển chọn trong dân, vào 
thời đó. Họ là những người sống ở thị thành, mà thôi. Các 
thủ lãnh Hội thánh tiên khởi, giống như thánh Phaolô, đều 
thuộc lớp người này. 
 
Kitô-giáo thời tiên khởi không do lớp người đặc sủng sống 
ở miền quê dẫn dắt, mà do những người có học, tựa hồ các 
lãnh-tụ hội-đường vào thời trước như Gaius hoặc thủ quỹ 
các kho bạc thị thành như Erastus và/hoặc các nữ thương 
gia đạt thành quả như Lydia.   
 
Kết quả là, Hội thánh Chúa Kitô hồi thời tiên khởi đã để lại 
rất nhiều điều, cho hậu thế. Các lãnh tụ thời đó hầu hết là 
học giả hoặc các cây viết. Về sau, vào khoảng thập niên 70 
sau Công Nguyên, toàn thể bốn thánh sử viết Tin Mừng đều 
là học giả ở bậc cao, rất tài giỏi. Trước đó, cũng nhiều vị có 
khả năng tương tự như Apôlô và Silas. Và, đặc biệt là thánh 
Phaolô. Không có thánh Phaolô, có lẽ những người khác 
cũng không tài nào làm được như thế và Tân Ước ta hiện 
có chắc cũng không tồn tại đến bây giờ. Và, Hội thánh thời 
tiên-khởi như ta biết, có lẽ cũng đã không hiện hữu. Phân 
nửa Tân Ước hầu như được nối kết với thánh Phaolô. Phân 
nửa sách Công Vụ và có lẽ còn hơn nữa đều do thánh 
Phaolô viết ra. 
 
Ngày nay, chúng ta biết nhiều về thánh Phaolô là nhờ vào 
các sách và bài viết rất như thế. Ta biết về thánh Phaolô 
nhiều hơn biết về Đức Giêsu Kitô nữa. Bởi, Đức Giêsu Ngài 
chẳng viết cuốn sách nào hết. Chúa đi đây đó, cũng ít hơn 
thánh Phaolô từng đi. Tuổi thọ của Chúa, cũng chỉ bằng 
phân nửa tuổi đời của thánh nhân thôi. Và, khi Chúa qua 
đời, đến bốn mươi năm sau mới có người viết về cuộc đời 
công khai phục vụ của Chúa. Đàng khác, các sử liệu mới 



 

 

đây cho biết Đức Giêsu xuống thế làm người và trở thành 
người Do thái, là một cư dân sống ở miền Galilê cũng khá 
nghèo; và, Ngài chưa từng đến trường lớp nào để học một 
ai. Các thánh sử viết lên bốn cuốn Tin Mừng đều đã viết về 
Đức Giêsu theo cung cách tư riêng, đặc biệt. Bởi thế nên, ta 
mới khám phá ra ở bên dưới ảnh hình mà các thánh sử ghi 
lại về Chúa, giúp ta có được ảnh hình về nhân vật “Giêsu 
lịch-sử”. Nhưng với thánh Phaolô, thì lại khác. Ta biết nhiều 
về thánh Phaolô hơn và biết rõ những gì thánh nhân viết và 
cũng đã để lại cho hậu thế, rất nhiều điều. 
 
 

 
THÁNH PHAOLÔ TA TÌM HIỂU LÀ PHAOLÔ 
NÀO? 
 
Ở đây, tưởng cũng nên cẩn thận đôi chút về các nhân vật 
có gọi tên là Phaolô. Bởi, thực tế có khá nhiều vị cùng mang 
tên Phaolô như thánh Phaolô ở Tarsus. Cả đến tên gọi Đức 
Giêsu cũng thế, ở Do thái xưa rất nhiều vị cũng mang cùng 
một tên gọi như thế. Điều tôi muốn nói ở đây, là: văn 
phong/thể-loại khác biệt đã tạo nên nhân vật đặc trưng lại 
cũng khác. Có vị thánh được gọi tên Phaolô như ta đọc ở 
sách Công Vụ chẳng hạn.  
 
Về cuốn sách đầy tính sử-liệu mà ngày nay ta có thói quen 
gọi là Sách Công Vụ Tông Đồ (hoặc Công Vụ) là sách tiểu 
thuyết mang tính lịch sử rất chính-xác, trong đó kể lại các 
sự kiện được ghi rõ hơn ban ngày. Ở sách này, thánh 
Phaolô không là nhân vật cáu gắt như tính tình thực tế ở 
ngoài đời! Lại có đấng bậc khác, cũng được gọi tên Phaolô 
ta nghe biết qua các thư luân-lưu mục-vụ như thư gửi 

Timôthê, Titô, vv. Ở thư này, thánh nhân là vị quản nhiệm 
Hội thánh cấp cao chuyên giữ trọng trách tổ chức hệ thống 
các nhóm/hội.  
 
Lại có đấng bậc khác cũng mang tên Phaolô thấy có trong 
văn-chương gọi là ngụy-thư được viết vào thời kỳ sau đó 
tựa hồ như sách Công Vụ của Phaolô và Thêcla, qua đó ta 
thấy có nhân vật Phaolô đạo-hạnh như vẫn gặp ở sách 
“Hạnh Các Thánh”. Tất cả các bài viết cũng như tập sách 
truyền tụng đến đời sau, đem lại cho ta một Phaolô thuần-
thục của Hội thánh vào thời sau đó ở Đạo Chúa. Và, bên 
dưới các chi tiết nói trên, lại có Phaolô đích thực thánh 
nhân, rất lịch sử. Và đây là nhân vật tôi muốn giới thiệu đến 
với người đọc hôm nay. 
 
Dĩ nhiên, khi làm công việc như thế này, điều tôi muốn đưa 
ra là: thánh Phaolô đây thật rất khác. Khác, theo nghĩa cung 
cách của thánh nhân rất đặc biệt; và, ta sẽ ngang qua một 
Phaolô thánh nhân ở Sách Công Vụ rồi đến với các thư 
luân-lưu có tính cách mục-vụ và cuối cùng là các ngụy-thư 
vẫn tràn đầy mọi chỗ. Điều tôi đưa ra thêm đây, là điều mà 
một người từng được thuần-hoá lại mang tính-chất rất Đạo. 
Được như thế, điều chính yếu là qua các thư từ do thánh 
Phaolô viết qua đó thánh nhân nói rất nhiều điều về con 
người của thánh nhân. Ngoài ra, lại cũng có một số dữ-kiện 
lịch sử nói về Phaolô thánh nhân ở nhiều nguồn văn bản 
khác nhau, nhưng muốn đạt chuyện này, cần hoàn tất một 
số công việc cũng khá nhiêu-khê mới đạt được ý nguyện 
lập ra. 
 

 
THÁNH PHAOLÔ LỊCH SỬ 



 

 

 
Phaolô (còn gọi là Shauoul) đích thị là người Do thái. Nói 
cách khác, ông là người Hy Lạp nói được tiếng Do thái như 
kiều-dân Do thái nào khác sống tản mác ở trong vùng. Ông 
sinh ở thủ phủ Tarsus, một thị trấn cách Galilê chừng 400 
dặm về phía Bắc, vào niên biểu thứ 6 trước Công nguyên –
tức chỉ vài năm trước ngày Chúa CứuThế sinh ra, tức năm 
thứ 3 trước Công nguyên- và ông qua đời tại Rôma khoảng 
năm 64 sau Công nguyên, dưới thời hoàng đế Nêrô trị vì, 
tức 34 năm sau cái chết của Đức Chúa và sáu năm trước 
ngày đền thờ Giêrusalem bị đánh sụp. Thánh Phaolô trải 
qua ba năm mười tháng rất nòng cốt của đời mình cho công 
việc.  
 
Năm 2006, các nhà khảo cổ khám phá ra quan tài bằng đá 
khiến mọi người tin là trong đó có chứa đựng hài cốt thánh 
Phaolô tông đồ chôn bên dưới vương-cung thánh-đường 
mà mọi người đang sùng kính thánh Phaolô bên ngoài 
Tường thành Rôma. Hiện nay, chưa có lệnh cho phép mở 
quan tài xem trong đó có những gì. 
Từ năm 65 trước Công nguyên, Tarsus đã trở thành thủ-
phủ thuộc đế quốc La Mã ở Cicilia. Đây là thị trấn nhỏ 
hướng về phía La Mã. Đây, còn là miền trù phú nằm dọc 
ven sông Cydnus, cách bờ biển khoảng 10 dặm Anh.  Hai 
tuyến mậu dịch hướng về phiá Đông Nam vùng này, gặp 
nhau ở tụ điểm cách đó chừng 50 dặm về hướng Bắc. Tại 
nơi đây còn có con đường đèo nhỏ hẹp coi như cửa ngõ 
mở ra xứ miền Cicilia. Ở nơi này, lại cũng thấy con đường 
độc đạo khác xuyên vùng đồi núi tên là Taurus. Chính đây 
là con đường huyết mạch nối liền miền cận Đông với 
Ephêsô , một thủ phủ thuộc biển Ê-giê. Nơi này nữa, lại đã 
có công Chúa Maxêđônia xưa tên Clêôpatra khi trở thành 

Nữ hoàng Ai Cập cũng từng đến nơi này hưởng tuần trăng 
mật, tại Tarsus. Thời đế quốc La Mã trị vì Do thái, Tarsus đã 
trở thành một trung tâm nông nghiệp có công xưởng nổi 
tiếng. Thánh Phaolô sinh sống ở đây, thủ phủ tuy nhỏ 
nhưng lại có trường lớp chuyên dạy triết học cho bậc trí 
thức thuộc tầm cỡ đại học, như thời bây giờ. 
   
Thánh Giêrônimô có lần từng khẳng định: “Thánh Phaolô 
khi trước chỉ là trẻ tị nạn có nguồn gốc đến từ thôn làng 
Gischala, ở Galilê để sinh sống. Nhưng về sau, có người 
cho rằng thánh nhân lại thuộc một gia đình nô lệ sống ở 
Tarsus”.  
 
Xem như thế, thì có truy tầm cho kỹ, cũng không tìm ra 
bằng chứng nào cho thấy thánh Phaolô có nguồn gốc xuất 
tự Galilê, hoặc gia đình thánh nhân xưa nay thuộc gốc 
nguồn nào, thật cũng khó. Có người còn bảo: giả như thánh 
nhân xuất thân từ chốn này, thì tại sao trong các thư mục-
vụ do thánh nhân viết, chẳng thấy chỗ nào đề cập đến địa 
danh của xứ miền này? Thánh thử, tưởng cũng nên tra cứu 
thêm gốc nguồn của thánh Phaolô, hơn là chỉ dựa vào lời 
của thánh Giêrônimô vào nhiều năm về sau. Có lẽ, đây 
cũng là lý do khiến nhiều người thấy khó hoạ ra ảnh hình 
nào vẽ về nhân vật rất thánh này. Đa số người làm công 
việc tra cứu, thường mô tả Phaolô như một đấng thánh 
trông khá thấp. Bởi, tiếng La tinh, danh từ Paulus có nghĩa 
là: thấp lè tè. Nên, một số các nhà chú giải Kinh thánh lại 
quả quyết: cái khó là do thánh nhân thay đổi tên của ông từ 
Saulô sang thành Phaolô, kể từ khi ông quyết định “hồi 
hướng trở về” với ràn chiên chuyên chăm của Chúa. Riêng 
tôi, tôi lại không nghĩ như thế. Theo tôi, tên gọi của thánh 
Phaolô –dù có mang ý nghĩa thấp lè tè hay lùn xủn đi chăng 
nữa- đó cũng chỉ là tên tục người xưa vẫn gọi ngài, và qua 



 

 

quá trình sử dụng lâu ngày, nay trở thành tên thật, chứ 
chẳng vì do ý nghĩa từ tiếng La tinh. Điều này càng dẫn 
người cố gắng  truy tầm nguồn gốc của thánh nhân đi dần 
vào ngõ bí, nếu ta lại xét thêm về những điều ít Do-thái-tính, 
như ở đây. Những ai có dịp viếng đền thánh Phêrô ở Rôma, 
hẳn nhớ rằng mình cứ phải đi ngang tượng đài hoành tráng 
nơi đó ghi tạc hình hài thánh Phaolô tông đồ do nghệ nhân 
Tadolini tác tạo. Thật ra thì, thánh Phaolô trông không giống 
tượng đài ấy chút nào, nên lại càng khó cho nhà truy cứu 
tầm kích của thánh nhân theo sử học. 
 

Năm 2006, người ta phát hiện trên cảo bản và hình 
tượng ghi trên đá có vẽ hình hài của thánh nhân. Cảo 
bản này, là tài sản của nông gia nọ tuy khá nghèo 
nhưng lại là người thủ giữ nhật-ký rời có ghi chép đôi 
chi tiết này. Nông gia ấy từng đi Êphêsô để tìm gặp 
cho bằng được nhà thuyết giảng nổi tiếng thành 
Tarsus. Vị giảng thuyết ấy đích thực là Phaolô, trông 
ông không cao hơn đứa trẻ bình thường là mấy, nên 
ông cứ phải leo ngồi lên bàn mà giảng giải cho dễ 
chịu. Nông gia nọ, còn tô điểm thêm đôi ba ý về tầm 
kích của thánh nhân lên đá tảng. Và, người truy tầm 
thấy đó là hình ảnh của một nhân sĩ khá lùn mà ta 
vẫn thấy nơi hình tượng vẽ trên đá. Có lẽ đây là giai 
thoại khác nói về “tình mến thương” được thánh 
Phaolô nhắc nhiều trong thư thứ 2 gửi giáo đoàn 
Côrinthô, lúc bấy giờ. Thánh nhân người nhỏ thó lọt 
trong đám tông đồ của Chúa trông như út ít. Có thể 
nói: nếu tông đồ Chúa mà đứng thẳng người để đo 
đạc, thì thánh Phaolô chỉ cao ngang tầm ngực của 
thánh Phêrô, thôi. Đến đây, có lẽ ta cũng nên tìm 
thêm đôi điều thật chắc chắn mới đem so với chứng 
tích hiện lưu giữ trong quan tài đá, thấy ở đây. 

 
                            
Theo các bản vẽ có vào thời đầu, thì thánh Phaolô thuộc 
dạng người thâm thấp. Thân hình ông cũng khá mập và lùn. 
Đầu hơi hói. Râu tóc lại nhẵn nhụi. Da của thánh nhân bị 
xần xùi; mắt có mụn chừng như do bởi trước đó thánh nhân 
bị sốt rét đôi lần, cũng không chừng. Thế nhưng, cùng với 
tính khí của một đấng thánh năng động, sôi nổi, ta có thể 
nói: thông thường thánh nhân ăn nói rất hoạt bát, đáp trả 
khá nhanh lẹ, đặc biệt có tính không hay là cứ ngắt lời 
người khác đang nói. 
 
Tác giả Jerome Murphy-O’Connor có viết một số đoạn văn 
ca tụng thánh nhân, tuy không nhiều, nhưng cho rằng: 
thánh Phaolô có tính bẳn gắt, hay cáu kỉnh, lại tẩn mẩn. 
Ông còn mang cung cách khá ư bần tiện nữa là khác. Ông 
xử sự lại giống các chính-trị-gia cứ giả vờ như người vui 
tính, nhưng tình thực ông lại dễ uất hận và phẫn nộ. Ông là 
người có qui cách ăn nói hơi quanh co, tính tình có vẻ 
“đồng bóng”, khó kềm chế, đôi lúc lại rất “bốc”. Đặc biệt khi 
biết rằng cộng đoàn Côrinthô không có tính hào hoa, lịch 
lãm nên ông thường mỉa mai, châm chọc cách cay độc. 
Ông lại không sở hữu kỹ năng giữ vững lập trường của 
chính mình, nên ít chịu xả thân lao mình để bảo vệ quan 
điểm của chính ông. Theo tôi nghĩ, thánh Phaolô chẳng làm 
sao chứng tỏ được rằng mình là con người hiền lành, tử tế 
hoặc “thánh thiện” theo như nhiều người những tưởng ông 
là con người rất như thế. 
        
Tuy nhiên, phải công nhận rằng: thánh Phaolô là loại người 
cương quyết. Như lời tác giả D. Chaplin có lần từng diễn tả: 
“Tôi chắc chắn sẽ không chạy lòng vòng rời mắt khỏi trái 
banh tròn và cũng chẳng muốn bám víu vào những cú đánh 



 

 

vào hình bóng của ông ta. Thay vì thế, tôi để mình vào 
chuyện luyện tập có khoảnh khắc sát phạt cứ như không có, 
để rồi mình sẽ không làm theo ông là cứ bảo người khác 
làm theo ý mình, rồi lại muốn họ ngã quỵ trước mặt mình.” 
(x. D. Chaplin, diễn giải lòng vòng tâm trạng của thánh nhân 
khi ông viết cho cộng đoàn giáo hữu thư thứ nhất gửi giáo 
đoàn Côrinthô đoạn 9, câu 24-27) 
 
Xem thế thì, thánh Phaolô luôn đặt mình vào đường lối luôn 
tiến về phía trước. Dù tiến bước, thánh nhân lại vẫn bước 
khá chậm, luôn là người đi trễ, nên đành phải nhanh chân 
để bắt cho kịp mọi sự đang tiến rất nhanh. Thánh nhân lên 
kế hoạch về miền xa lạ và luôn thấy rằng có lẽ mình sẽ 
không còn dịp quay trở lại chốn cũ, để gặp người xưa dù 
thân thiết. Quả thật, thánh nhân là nhà lãng-tử luôn bôn-ba 
mạo hiểm với đế quốc, với thế giới xa lạ ở ngoài. Qua sách 
Công vụ Tông đồ, thánh nhân thường diễn tả nhiều chủ đề 
bằng những bằng lời thật tâm, như: “Mạng sống của tôi, tôi 
coi còn chẳng đáng giá nữa là.” (Cv 20: 24)         
 
Hẳn, thánh nhân là con người khác thường với tâm tính 
hăng say, mê mệt cùng những tình tự khác lạ quyết áp đặt 
lập trường của mình lên trên ý tưởng của người khác, quyết 
liệt đến độ như muốn lồng tư tưởng ấy vào trong kết cấu 
của mọi câu chuyện mang tính khách quan nói về mình, để 
rồi lập trường ấy lại được Hội thánh tiên khởi, đang ngày 
một tăng trưởng, cứ phải ghi nhớ suốt đời.  Tóm lại, hầu hết 
các nhân vật vĩ đại ở đời, đều tạo tình huống khác lạ đến độ 
đưa họ vào huyền thoại, rất kéo dài.     
 
Thánh Phaolô là cây viết từng hưởng nền giáo dục tốt hơn 
nhiều tác giả khác, trong Tin Mừng. Thế nhưng, đó là nói về 
Kinh thánh viết tiếng Hy Lạp mà ta có thói quen gọi là Bản 

70, thôi. Riêng tôi, tôi lại nghĩ thánh nhân không đọc sách 
ấy cách năng nổ như các sách khác viết bằng tiếng Do thái. 
Bởi, thánh nhân chịu ảnh hưởng văn hoá Hy Lạp qua môi 
trường mình sống. Thánh nhân thường đến hí trường để 
thư giãn, giải trí cho qua ngày. Nhưng ông vẫn muốn thi đua 
giành giải ở nơi đây. Ông có thói quen lắng nghe các nhà 
hiền triết Hy Lạp nói chuyện khi họ đặt chân đến Tarsus, xứ 
sở của ông sinh hoạt. Ông là người Do thái khá mộ đạo, 
nhưng lại không là đạo hữu bình thường. Ông tự coi mình 
như người Biệt Phái, nhưng theo tôi, ông muốn mọi người 
hiểu là ông mang tính cách “Pharisêu” thật đúng nghĩa qua 
cách hành xử theo luật Torah Do thái và ông quyết thực thi 
lề luật rất kỹ, suốt cả đời mình.  
 
Sở dĩ có chuyện này, là vì: thời thánh nhân sống, chẳng có 
người Biệt Phái nào thật sự là Pharisêu lại sống bên ngoài 
Palestin, hết. Tôi, thì tôi lại không nghĩ là Hội thánh có bằng 
cớ cho thấy thánh Phaolô từng hấp thụ nền học vấn kiểu tư 
tế rất chính thức, như thể nhận được chỉ giáo của bậc thày 
vĩ đại ở Giêrusalem tựa hồ Gamaliel; và, đây mới là tính 
chất rất Phaolô của sách Công vụ Tông đồ. Sách này nói: 
thánh Phaolô có kỹ năng giảng giải tiếng Hy Lạp tại sảnh 
đường Tyrannus ở Êphêsô. Có lẽ là như thế, nhưng ở đây, 
tôi xin được phép có một chút đa nghi về chuyện này. Tựa 
hồ giới trí thức vào thời ấy, thánh nhân cũng từng thụ giáo 
về mậu dịch và sống bằng việc sử dụng kỹ năng ấy. Và, 
một lần nữa, cũng theo sách Công vụ, thánh nhân là doanh 
thương mậu dịch đồ bằng da như lều/bạt rất có giá.  
 
Tác giả Murphy O’Connor còn cho rằng: thánh Phaolô đã 
thành người Biệt Phái ngay từ hồi sống ở Giêrusalem. Và, 
ông là học trò của Gamaliel đệ nhất; đồng thời, ông cũng 
“vượt xa đồng bào cùng tuổi” với ông như thư Galát đoạn 1 



 

 

câu 14 từng diễn tả. Tác giả còn cho biết: thánh nhân có vợ 
hai con. Có thể nói: thánh nhân từng sống tại Giêrusalem 
vào giai đoạn từ năm 15 đến 33, sau Công nguyên. Cũng 
có thể là, vào ngày Chúa chịu nạn và chết trên thập tự, 
thánh Phaolô đã có mặt tại hiện trường nhưng ông không 
có dịp may diện kiến hoặc quan hệ với Chúa. Về việc này, 
bản thân tôi vẫn muốn có thêm bằng cớ về những chi tiết 
ấy, tức: những gì coi như bằng chứng nói về thánh Phaolô 
mang tính lịch sử, ngoại trừ sách Công vụ viết về những 
giai thoại, đại loại như thế. 
 
Thật ra, thánh Phaolô là một nhà lữ-hành rất đúng nghĩa 
từng đi đây đi đó, cũng rất nhiều. Ông lại là sáng-lập-viên 
chuyên chăm sóc cộng đồng và là người gây quỹ rất thiện 
chí. Trên hết tất cả, ông là cây viết rất tài tình và cuối đời 
mình, ông là đấng bậc dám chết cho Đạo, vì Đạo. Trong bối 
cảnh ngôn ngữ như thế này, tôi muốn giới thiệu với quí vị 
một Phaolô cây viết chuyên chăm, tài tình, tuyệt tác.         
 
 

NHÀ LỮ HÀNH 
 
Thánh Phaolô là một nhà lữ hành, rất đích thực. Hành trình 
ông thực hiện, dẫn từ Giêrusalem đến tận Antiôkia, một 
khoảng cách dài chừng 600 cây số ngàn (tức: quãng độ 360 
dặm Anh) đi như thế phải mất từ 2 đến 4 tuần. Hành trình 
ông đi từ Antiôkia thuộc Syria đến tận Galatia cũng phải mất 
chừng 1,069 cây số (tức 641 dặm). Xem thế thì, bình quân 
mỗi ngày ông đi được 25 cây số, tức 15 dặm Anh. Hành 
trình như thế, thường khởi từ mùa xuân rất sớm vào lúc trời 
còn mát sau một mùa đông lạnh để nghỉ ngơi, đôi tháng. 
Sau đó, ông lại tiếp tục hành trình từ Galatia đến vùng cận 

duyên có khoảng cách chừng 771 cây số (tức 463 dặm) và 
hành trình như thế cũng mất 6 tuần. Nghĩa là, bình quân 
mỗi ngày ông đi được 18 cây số (tức 11 dặm) dưới sức 
nóng hừng hực, cháy da vào mùa hè ở Anatôlia. Còn, hành 
trình từ Êphêsô đến Corinthô, thường thì ông dùng thuyền 
bè, rồi trở về đất liền ngang qua Thessalonikê và Phillíphê 
một độ dài khoảng 736 cây số ngàn nhắm đến Nêapôlis, 
ngang qua biển để đến Trô-a rồi đi thêm 350 cây số nữa 
(tức 210 dặm) từ Trô-a đến Êphêsô. Như thế có nghĩa là, 
bình quân mỗi ngày ông đi tổng cộng 32 cây số (tức 20 
dặm). Đi như thế, cũng mất đến 5 tuần lễ, cũng không 
nhiều. 
 
Lữ hành nào cũng thế, chẳng khi nào là chuyện dễ làm. 
Nhất là vào thời buổi không có lực lượng cảnh sát hoặc bảo 
vệ trợ giúp, nên dễ gặp nạn cướp bóc, nói chung là ở đấy 
bọn xấu cứ thong dong tung hoành trên đường lộ, rất tự do. 
Phaolô thánh nhân không chỉ là nhà lữ hành thôi, nhưng 
ông còn gầy dựng nên nhiều cộng đoàn Kitô-hữu và cứ thế 
ông đến nhiều nơi nhiều chốn cốt thành lập càng nhiều 
cộng đoàn lớn nhỏ càng tốt. Thánh Phaolô đích thân đến 
thăm hỏi các cộng đoàn do thánh nhân thành lập. Ông 
thường đi bộ (chẳng bao giờ cưỡi ngựa, bởi lúc ấy làm gì 
có ngựa để cưỡi và ngã khi được ơn?). Đôi lúc ông cũng 
men theo đường biển khá nhiều lần. Đó là những lúc ông 
được quá giang đi thuyền vào các mùa hè nóng bỏng ngồi 
trên những chiếc thuyền nan tuy bé nhưng khá tốt để căng 
buồm theo gió cuốn trôi đi. Theo tôi nghĩ, thánh Phaolô 
thường di chuyển vào mùa hè rất nóng, và ít khi đi vào mùa 
đông giá lạnh có gió mùa. Những lúc như thế, thánh nhân 
dừng chân nghỉ lại ở đâu đó (như ở Êphêsô hoặc Côrinthô 
chẳng hạn) vào mùa đông lạnh giá và lưu lại đó ít ngày để 
viết thư luân lưu khá nhiều… 



 

 

 
Lữ hành đây đó, là dịp để thánh nhân thiết lập các cộng 
đoàn theo kiểu riêng biệt ông suy tính. Theo tôi  nghĩ, lúc 
đầu ông cũng không có ý định quay về chốn cũ để thăm 
cộng đoàn thân quen mình từng thương mến. Lý do, phần 
lớn là do có khó khăn ông gặp phải, thường xảy đến rất 
nhiều trên đường đi. 
 
Thánh Phaolô thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần, là: ông có 
quyền được hỗ trợ tài chánh khi thi hành mục vụ bận như 
thế, nhưng ông chẳng bao giờ sử dụng quyền lợi đại loại 
như thế, ngoại trừ trường hợp phải rời bỏ cộng đoàn mình 
lập ra. Vào những lúc như thế, thánh nhân đành để lại một 
số người ở với cộng đoàn như với giáo đoàn Philípphê, nếu 
họ muốn, để giúp đỡ tài chánh cho các vụ việc cần đến và 
chuyến mục vụ tiếp theo sau.      
 
Mỗi lần qui chiếu điều gì về chính mình, thánh Phaolô 
thường tự coi ông như “người mẹ” của cộng đoàn. Ông còn 
ví mình như vị y tá chuyên lo chăm sóc đàn con bé nhỏ của 
người mẹ. Ông còn sử dụng cụm từ “ở cữ” nhiều lần để 
diễn tả tâm tình ấy. Ở đây, tôi không muốn gọi ông là “Mẹ 
thánh Phaolô” chút nào, không như tác giả Roberts Gaventa 
từng làm vào khi trước. Thật sự, thì ở đây cho thấy tính 
chất thương yêu rất mực vẫn thấy có nơi quan hệ giữa 
thánh Phaolô và cộng đoàn mang danh Phaolô thời tiên 
khởi, đó là điều ta cần ghi chú thêm khi tìm hiểu thân thế và 
sự nghiệp của thánh nhân.   

 
 
PHAOLÔ THÁNH NHÂN, CÂY VIẾT RẤT TÀI 
TÌNH   

 
Trên hết mọi sự, thánh Phaolô là người ghi thư rất tuyệt hảo 
ít ai thấy. Ở đây nữa, lại xin cho phép tôi được mở một dấu 
ngoặc để nói thêm về việc: thế nào là “ghi thư”, vào thời đó. 
Thời, mà nhiều người Do thái thường hay viết thư để diễn 
tả về nhiều thứ. Một thời mà có đến 8 cuốn sách chứa đựng 
toàn những thư do Cicero viết. Và một người khác là Pliny 
sống thời kỳ sau thánh Phaolô, cũng viết ít là 121 thư gửi 
chính quyền La Mã. Ở thời này, ai cũng nghĩ thánh Phaolô 
được nhiều người biết như một tay viết về mục-vụ hay nhất, 
từ xưa đến giờ. 
 
Phaolô thánh nhân không ngồi bàn để viết. Bởi, là doanh 
thương chuyên bán buôn lều/bạt trẩy đi xa, nên ông có thói 
quen đi thẳng vào vấn đề để nói về mọi chuyện. Ông luôn 
cần đến thư ký phác thảo những điều ông muốn nói, sau đó 
ông mới coi lại và lập thành hai bản có hiệu đính rõ ràng, 
một để gửi đi và bản kia giữ lại cho “văn khố”, của riêng 
ông. Làm việc này, thánh nhân không thể ngồi tại bàn viết, 
mà ở đâu đó bất cứ chỗ nào có thể ngồi, hết nơi này xó nọ, 
rất lưu động. Bản thảo và hiệu đính, thư ký không cần giấy 
bút để ghi chép mà chỉ dùng bút trâm bằng kim-loại viết lên 
sáp, mà thôi. Bản trên giấy để hiệu đính, tựa như thư thứ 
nhất gửi giáo đoàn Côrinthô, cũng tốn kém đến 10 
drachmas. Thư ký có thể chép được 85 hàng chữ suốt một 
giờ. Thường, thì họ được trả công cũng khá hậu. Thư chép 
xong, lại cần người cầm thư chạy đến nơi nhận. Titô, là 
người từng mang thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrinthô từ 
phần 1 đến phần 9, trong khi đó thì chị Phoêbê là người 
mang thư Rôma đến cộng đoàn sống ở La Mã. Còn, 
Ônêsimô là nô lệ được thánh Phaolô giải thoát lại là người 
dẫn đường đến thung lũng Lycus; và, Tychicô là người chạy 
thư Philêmôn. Khi đến nơi, người “chạy thư” phải đọc lớn 



 

 

tiếng xem trong đó thánh nhân viết gì, vì cộng đoàn thời đó 
nhiều nơi gồm những vị không biết đọc và cũng chẳng biết 
viết. 
 
Thật khó mà đưa ra một qui luật chung về khung thời gian 
được thánh Phaolô bỏ giờ ra để viết xong một lá thư. Tựa 
như, thư thứ hai gửi cộng đoàn Côrinthô, phần 1-9 và thư 
Rôma gửi hội thánh La Mã, thánh Phaolô cũng bỏ ra đến 6 
tháng trời, phần lớn vì mùa đông, việc di chuyển không mấy 
dễ dàng. 
 
Chi phí tốn kém chỉ một thư cũng không nhẹ. Nói chung, 
theo tính toán của các nhà chú giải thì: thư thứ nhất gửi 
giáo đoàn Côrinthô tốn khoảng $1,520 Mỹ kim. Thư Rôma 
tốn mất $1,680 đô Mỹ, thư Philêmôn tốn chỉ mất có $74. 
Trong thời gian 2 năm cộng thêm mấy tháng lưu lại ở 
Êphêsô, thánh Phaolô viết tổng cộng ít nhất 4 bức, cụ thể 
như: thư Galát, Phillíphê, Philêmôn và thứ thứ nhất gửi 
cộng đoàn Côrinthô. Gộp chung lại, 4 thư này tốn khoảng 
$3,354 đô Mỹ. Với nghề kinh doanh lều/bạt, thánh nhân chỉ 
kiếm được chừng $80 một ngày, nhưng ông lại không làm 
việc toàn thời, do nhu cầu mục-vụ đòi hỏi. Bởi thế nên, các 
đồ đệ như Timôthê, Priscilla, Aquila và Titô được coi là 
những người hợp tác lao động hoặc làm nghề gì đó để 
sống tạm như thánh Phaolô, ngõ hầu hỗ trợ thánh nhân 
trong công tác mục vụ. Dù sao, cũng nên thêm vào đó chi 
phí ở thuê, mướn chỗ làm việc và của ăn thức uống. Tựu 
trung, xem ra tất cả các vị liệt kê ở trên, không có đủ tài 
nguyên để trang trải chi phí để ghi thư như thế. Cũng nên 
biết, thánh Phaolô không bao giờ chịu nhận tiền của bất cứ 
ai trong cộng đoàn ông chung sống hoặc lao động, cốt để 
ông không bị ràng buộc vào bất cứ người nào. Ông chỉ 
nhận tiền thù lao hay sao đó, khi đã rời đi nơi khác; ông có 

nhận cũng chỉ để giúp những nơi ông mới tới. Cộng đoàn 
Philíphê cũng đã tài trợ cho thánh Phaolô ở lại Côrinthô và 
gửi tiền cho thánh nhân lúc ông còn ở Êphêsô. (Ở đây, lại 
cũng xin mở thêm một dấu ngoặc để ghi nhớ, đó là: thánh 
Phaolô từng thu thập được một số tiền khá đáng giá, nhưng 
tiền đó là để giúp người Do thái nghèo sống ở Giêrusalem, 
mà thôi). 
 
Ở đây, cần nói thêm là: trong số 14 bức thư được bảo là do 
thánh Phaolô viết, cả những thư được viết vào thời gian 
đầu, nay còn ghi trong Tân Ước. Có điều lạ, là: thứ tự sắp 
xếp các thư trong Tân Ước lại bắt đầu từ thư dài xuống thư 
ngắn, chẳng cần biết thư ấy viết vào thời nào, chủ đề gì. 
Nhưng, hầu như các nhà chú giải nay quyết rằng: thánh 
Phaolô chỉ viết có 7 thư, thôi. Đó là điều chắc như đinh 
đóng cột. Các thư đó, rõ ràng là do thánh Phaolô đọc cho 
thư ký viết, như: thư thứ nhất Thessalônikê, thư thứ nhất và 
thứ hai gửi cộng đoàn Côrinthô, thư Galát, thư Philíphê, 
Philêmôn và thư Rôma. Thường thì, các nhà chú giải đều 
dự đoán khá chính xác những chuyện như thế, trong khi 
một số các vị khác lại nghĩ rằng cả 14 thư này đều do thánh 
Phaolô viết hết. 
 
Các thư khác, hầu hết là do các tác giả sau này viết; bởi, cú 
pháp được viết khác hẳn kiểu thông thường thánh Phaolô 
suy nghĩ và sống thực, nên chắc không do thánh nhân 
soạn. Các ấn bản này được gọi là ngụy-thư Phaolô, gồm 
các ấn bản như: thư gửi cộng đoàn Êphêsô, Côlôsê, thư 
thứ 2 Thessalônikê và thư mục vụ 1 và 2 gửi Timôthê và 
Titô. Theo thiển nghĩ, thật ra cũng có thư mục vụ do thánh 
Phaolô viết và gửi cộng đoàn Laođixê một phần đã nằm 
trong thư gửi cộng đoàn Côlôsê và Êphêsô rồi. Riêng thư 
Híp-ri (còn gọi là thư Do thái) có lúc được bảo là do thánh 



 

 

Phaolô soạn thảo, nhưng theo các nhà chú giải ngày nay, 
thì điều này cũng không đúng. Sở dĩ có chuyện đó, là vì 
cung cách viết trong thư Hip-ri không giống lối suy nghĩ của 
thánh Phaolô hoặc người nào lâu nay theo cùng một trào-
lưu do thánh nhân  lập. Thật ra, thì thư Hip-ri không thuộc 
dạng thư từ giao dịch, lại không phải là gửi cho cộng đoàn 
Do thái, nên điều chắc chắn là thư này không do thánh 
Phaolô tự tay viết.  
 
Có thể nói mà không sợ sai lầm rằng: các ấn bản này tuy 
thuộc bộ kinh-điển, nhưng không giống như thánh Phaolô 
viết mang tính chất lịch sử. Việc truy tầm thư của thánh 
Phaolô viết cũng đã kích thích việc sưu tầm thư do người 
khác viết, rồi gián tiếp áp đặt một cách sai lầm rằng những 
thư như thế là do các nhân vật cao cấp thời giáo hội tiên 
khởi như thánh Phêrô, Giacôbê, Giuđê, Gioan chủ trương. 
Ở đây nữa, cần minh xác một điều, là: thánh Phaolô là nhân 
vật chính đã viết phần thứ hai sách Công Vụ. Và, một điều 
chắc chắn nữa là: một phần ba sách Tân Ước lại vẫn nói về 
thánh Phaolô Tông đồ, nhân vật chủ chốt của Tin Mừng. 
 
Còn, việc này cũng không đúng cho lắm, là: ta cứ liệt thánh 
Phaolô vào hàng ngũ các đấng bậc chuyên “ghi thư”. Bởi, 
khi đọc nội dung điều ông muốn nói cho thư ký chép, thánh 
Phaolô không sử dụng tài ăn nói hoặc khoa hùng biện như 
khi viết. Ngôn từ mà thánh nhân sử dụng là những tư tưởng 
“hiện có trong đầu”. Thế nên, ta sẽ sơ hở rồi phạm lỗi lầm 
nếu để quá nhiều giờ vào việc phân tách bàn văn hoặc từ 
ngữ ghi trong thư. Ngay đến tác giả có lần từng nói: trong 
thư, ông chơi chữ khá nhiều. Ông là người kinh doanh 
lều/bạt và/hoặc da thú, mà tiếng Hy Lạp chỉ việc kinh doanh 
như thế bằng từ “skenopoios” có nghĩa là người phụ sân 
khấu, tạo mẫu, hoặc có vai trò ít quan trọng kiểu “vai ngoại 

chính” hoặc nhân vật bất chợt tìm đến cho việc dàn-dựng 
sân-khấu.  
 
Thánh Phaolô tự gọi mình là tay “khùng điên” vì Đức Kitô: 
mà cụm từ “khùng điên” ở đây mang ý nghĩa như ở các vở 
hài dành cho khán giả thuộc cấp thấp chỉ như một anh hề 
sân-khấu chuyên nhắp miệng bắt chước các nhân vật chính 
dựng trong kịch bản, thôi. Các vai được dàn dựng như thế, 
chỉ để diễn thay cho nhân vật nào đó trong kịch thể theo 
hiệu lệnh và sở thích đặt cho vai trò nhái miệng cho giống 
kịch hài, để cười thoải mái mà thôi. Thật ra, ông cũng hơi 
giống anh hề sân khấu một đôi chút. Cả khi nói về “sự 
khùng điên của thập giá” đi nữa, ông cũng chỉ muốn đượm 
tính hóm-hỉnh coi đó như cái giá cái gông cứ kè kè bên cổ. 
Quả, đây có một chút tính “truyền thống” như vẫn thấy ở 
văn hoá Hy Lạp đến nỗi cả Socrates lẫn Êsốp đều có thể 
giữ vai trò ấy một cách khéo léo, và nhờ đó góp phần làm 
nên vở hài, tựa như thế mà thôi. (xem L. Welborn, 2005). 
 
Cũng nên suy nghĩ thêm một chút để nói được rằng: không 
ai –kể cả thánh Phaolô- ngay từ đầu, lại nghĩ rằng các thư 
ông viết theo thể-loại như thế lại có thể trở thành “Kinh 
Sách” đưa vào “Tân ước” để mọi người tin. Đó chỉ là những 
thư được ghi chi tiết lúc này lúc khác, thế thôi. Không giống 
như các tác giả khác trong Tin Mừng, thánh Phaolô chẳng 
bao giờ giấu tên giấu tuổi mình là tác giả của các tài liệu đề 
ra như thế. 
 
Cũng nên nhớ: phần lớn các thư do chính thánh Phaolô ghi, 
là để giải đáp các câu hỏi gửi về thánh nhân theo dạng thư 
từ, do thành viên cộng đoàn muốn hỏi về một số luật lệ 
hoặc thói tục, mà thôi. Bởi thế nên, đừng lưu giữ các thư 
như thế vào sổ bộ như đồ gia bảo … Và nên biết: các thư 



 

 

do thánh Phaolô ghi soạn là để đọc lớn cho cộng đoàn 
nghe, bởi mục đích thánh nhân ghi thư là để trả lời cho 
cộng đoàn biết về các vấn đề từng nảy sinh. Nói tóm lại, rất 
nhiều vị trong cộng đoàn thời đó không biết đọc và cũng 
chẳng biết viết, nên muốn thánh nhân giải đáp các vấn đề 
mình cần biết… 
 
 

THÁNH PHAOLÔ VÀ KINH NGHIỆM HÌNH 
THÀNH ĐỜI ĐI ĐẠO 
 
Từ đầu, thánh Phaolô đã là người Do thái và mãi mãi ông 
cũng sẽ là người Do thái. Ông chưa bao giờ hồi hướng trở 
về với đạo giáo nào khác. Và, ông cũng chẳng bao giờ là 
người Công giáo theo đúng nghĩa, bởi Công giáo thời bấy 
giờ làm gì đã thành hình, sớm như thế. Có thể gọi ông là 
Kitô hữu -nếu muốn hiểu cụm từ này như danh xưng để chỉ 
những “kẻ theo Đấng Thiên Sai”- (tức cụm từ chỉ các kẻ tin 
vào Đức Giêsu). Cộng đoàn Antiôkia là một trong các cứ 
điểm mà thánh Phaolô từng hăng say làm việc nhiều hơn 
đâu hết. Quả thật, làm việc với cộng đoàn ở đây, thánh 
nhân cũng gặp nhiều trắc trở với giới lãnh đạo; nhưng cuối 
cùng, thánh nhân cũng đã tách ly, không còn làm việc ở đó 
nữa. Và, từ lúc đó, thánh nhân đã phải minh định lại từ ngữ 
nói về thuyết “Thiên Sai”, theo chân Chúa. 
 
Thánh Phaolô chưa từng gặp mặt Đức Giêsu đến một lần, 
trong quá trình Chúa sống ở cõi trần. Thánh nhân có nghe 
nói về Ngài, phần lớn là qua lời thánh Phêrô, nên ông biết là 
Đức Giêsu đã chết và đã sống lại và Ngài sẽ lại quang lâm, 
cũng rất sớm; có lẽ vào thời thánh nhân còn tại thế. Thánh 
Phaolô thừa hiểu rằng: dân con Hội thánh khi nói về việc 

Chúa quang lâm ai cũng hiểu theo nghĩa đen, rất thực tế. 
Ông cũng biết, cộng đoàn của ông được lập ra là để quây 
quần hướng về Chúa và chờ đợi ngày Chúa quang lâm, 
thêm lần nữa. Các thánh thời tiên khởi nhìn toàn bộ cuộc 
sống của Đức Giêsu như kiểu mẫu rất xứng đáng, nên các 
ngài rất thông cảm cho nhân loại, vẫn chờ đợi xem con 
người rồi sẽ ra sao, về sau.  
Theo các thánh, thì Đức Giêsu là “A-đam Mới”. Là, “Con 
Người Mới” rất đáng kính phục. Thật ra, các thánh cũng ý 
thức được sự cần thiết phải kết hợp với Chúa hiện diện nơi 
các đấng theo cung cách cũng rất lạ. Các thánh được khai 
tâm về việc này, phần lớn là nhờ nghi thức thanh tẩy và tiệc 
lòng mến. Thông tin mà thánh Phaolô có được về chuyện 
này, là do từ người khác. Bởi lúc đầu, bản thân thánh 
Phaolô cũng không ưa thích các loại hình như thế. Vì thế 
nên, những điều được thánh-nhân nhấn mạnh trong thư 
cuối, cũng khác với những điều do thánh nhân thực hiện 
qua nghi thức lễ/tiệc ấy. 
 
Nếu hỏi rằng: người theo Chúa có chấp nhận thánh Phaolô 
về với cộng đoàn mình không? Thật ra, cũng khó mà trả lời 
cho chính xác. Ở Tin Mừng thánh Máccô, ta thấy xảy ra “sự 
việc” ít thấy trong đời sinh hoạt công khai của Đức Giêsu là: 
hôm đó, có người thực hiện việc chữa lành người tật 
nguyền và dám trừ quỉ nhân danh Đức Giêsu và cũng làm 
theo kiểu Chúa và môn đệ Ngài làm, dù ta gọi việc đó là 
phép lạ hay không cũng chẳng thành vấn đề.  
 
Vấn đề xảy ra khi ấy, là: một số tông đồ nòng cốt những 
muốn hạ bệ người này và những người có lập trường/khả 
năng tương tự. Nhưng, khi ấy Chúa đã phản bác ý kiến này 
và truyền cho các thánh cứ để họ làm thế, dù họ không 
thuộc nhóm của các thánh. Bởi, nếu những người này mà 



 

 

còn làm được điều tốt lành và theo kiểu tốt đẹp, thì đâu có 
gì là sai quấy. Theo thiển ý, thánh Máccô khi kể lại tình 
huống lúc ấy, là: để đưa ra một thẩm định về sự việc rất gần 
gũi với thời buổi và nơi chốn mà thánh sử là tác giả đang 
sống. Bởi, thánh Máccô viết Tin Mừng, là thánh sử viết tại 
Rôma vào những năm 70, sau khi Chúa về Trời.  
 
Do đó, tôi thiết nghĩ, các thừa-tác-viên đồng-hành với thánh 
nhân đã thực hiện công cuộc mục vụ rất tốt, nhưng lại 
không được lòng các tông đồ trụ-cột như thánh nhân và 
đồng sự của thánh nhân, là các bậc nữ-lưu rất trọng vọng. 
Các nữ-lưu này, không đủ quyền như các đấng bậc trụ cột 
ở Giêrusalem như: thánh Phêrô, Giacôbê và thánh Gioan, 
nên không được phê chuẩn. Thêm vào đó, nhóm của các 
thánh chỉ gồm thánh Phaolô và các thừa-tác-viên nữ như 
các chị Phôêbê, Chloê, Priscilla, vv.. Nói tóm lại, điều đó 
cho thấy các vị này cũng đã làm nhiều điều tốt đẹp không 
chỉ ở Akaia thôi, mà còn ở La Mã cho cộng đoàn dân Chúa 
sống tại đây. Thánh Máccô còn nói: “Hãy cứ để họ làm như 
thế, vì họ đang làm những việc được Chúa khích lệ”. Duy 
có điều, là: thánh Máccô không đại diện cho tất cả các 
nhóm Đạo Chúa vừa phát triển, nên đó mới thành chuyện. 
 
Thánh Phaolô từng có kinh nghiệm đổi đời, thoạt vào lúc 
Chúa sống lại và Chúa đã tỏ hiện cùng thánh-nhân qua thị 
kiến vĩ đại xảy đến với thánh nhân trên đường Đamát. Vì 
thế nên, sau đó thánh nhân mới trở về Ả Rập, tức về vùng 
Nabatêa nằm hướng Đông Nam Đamát, suốt 2, 3 năm liền 
để chứng tỏ là ông đã trải nghiệm được điều mà Giáo hội 
gọi là “Con Đường Đamát”. Chừng như thánh nhân cũng đã 
quay lại Đamát sống vài năm để san sẻ tình thân với tín-
hữu ở đó những gì mà thánh nhân từng đạt được, ngõ hầu 
mọi người có thể thông hiểu đời của Chúa, nhất là sự việc 

Chúa sống lại đã rành rành. Sau này, thánh nhân lại lên 
đường đi Giêrusalem suốt 15 ngày ròng rã, là để gặp các 
lãnh tụ chóp bu con dân của Chúa sống ở Giêrusalem và để 
nghe biết nhiều điều về Chúa, hơn. Tiếp theo đó, thánh 
nhân lại đi Antiôkia và trở thành một phần của cộng đoàn 
dân con Đức Giêsu ở nơi này. Được Hội thánh ở đây đỡ 
đầu, thánh Phaolô đã trở thành vị thừa sai năng-nổ suốt 12 
năm hoặc hơn, tại các thí điểm mục vụ như: Syria, Cicilia 
(tức một phần Thổ Nhĩ Kỳ) như mọi người ắt hẳn đều đã 
biết. Ở đây, thánh nhân đã miệt mài làm việc với các vị 
chưa thành người Do-thái nhưng vẫn tin vào Đức Giêsu 
cũng như tin vào Thiên Chúa của Ngài. Chính giai đoạn 
này, chừng như thánh nhân cũng từng làm việc tại Galatia 
chừng vài ba năm thêm nữa, nhưng không thành công cho 
lắm.  
 
Dù thế, Giáo Hội Giêrusalem cũng đã phát triển rộng rãi lan 
sang nhiều chốn miền khác như Lyđia, Jôppa, Xêdarê, 
Siđôn… Cuối cùng, thánh nhân buộc phải về lại Giêrusalem 
để tham dự cuộc họp thượng đỉnh với các thủ lãnh Giáo Hội 
hầu bàn bạc về tình hình người anh em ngoại-giáo nay hồi 
hướng quay về với Đạo Chúa. Ở đây nữa, thánh nhân đưa 
ra đề nghị và cũng được công nghị chấp thuận, là: những ai 
vừa hồi hướng trở về ràn chiên của Chúa không cần qua 
thủ tục “cắt bì” như dân Do thái vẫn làm. Thành thử, vấn đề 
hỏi rằng: các vị này có cần phải trở thành người Do thái 
trước đã, rồi mới được làm tín hữu Đức Kitô, không?                             
 
Nhiều người nghĩ, câu trả lời cho vấn đề nêu trên phải là 
chữ: Có! Vâng. Ai cũng cần làm việc ấy và phải giữ luật 
Torah nhất là chế độ ăn uống các thức ăn thuần khiết. 
Thánh Phaolô lại chủ trương không cần phải như thế, và 
ông đã thắng. Có lẽ có người lại sẽ cho rằng ông đã mua 



 

 

phiếu của lãnh tụ các Giáo hội ở Giêrusalem, đó là chuyện 
rất thường xảy ra ở Trung Đông, nghĩa là chỉ cần thuận đem 
về cho Giêrusalem các thành quả quyên góp được từ cộng 
đoàn kiều dân sống tản mác ở bên ngoài rồi đem phân phát 
cho người nghèo khó ở nơi đó, thế là được. Có thủ lãnh 
nào ngửa tay ra nhận quà như thế, mà lại không đền đáp 
bằng món quà phê chuẩn, thuận thảo với thánh Phaolô, sẽ 
bị giới chức trong cuộc coi như người thiếu lễ giáo hoặc 
thiếu xã giao, lịch thiệp.  
 
Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, một số lãnh tụ trong đó có 
thánh Phêrô và thánh Giacôbê, lại đã bội ước, bèn rút lại sự 
đồng thuận về chính sách mà thánh Phaolô chủ trương, đặc 
biệt là với cộng đoàn sống ở Antiôkia. Cũng xin mở dấu 
ngoặc ở đây để nói thêm, là: bà con ta phải nhận ra rằng: ở 
miền Cận Đông thời trước và có lẽ cả ngày hôm nay ở 
Trung Đông nữa, chẳng mấy ai thắng hoặc bại một cách 
triệt để hết. Bởi, người thua cũng sẽ đoạt lại được chút gì 
đó, sau khi đã đại bại. Và qua đó, hẳn cũng có người sẽ vội 
kết luận rằng: toàn bộ Giáo hội tiên khởi chừng như đã 
được bao bọc bằng thứ “bom nổ chậm” sẵn sàng nổ bùng 
vào bất cứ giây phút nào. Đúng thế. Và khi xảy ra những 
chuyện như thế, chắc chắn sẽ có luồng hơi lạnh vụt bốc 
theo chiều hướng khác nhau… Kết cuộc là, thánh Phaolô 
đành phải tách ly khỏi các đấng bậc này, và nhất là tách 
khỏi thánh Banaba người từng là bạn đồng hành cộng tác 
với ông, trong nhiều công tác mục vụ, vào dạo trước. Cuối 
cùng, thánh Phaolô đành theo con đường mình vạch sẵn 
như vị thừa sai độc lập, chỉ khẳng định quyền bính tư riêng 
trực tiếp có từ Đức Giêsu mà thôi. 
 
Và như thế, thánh Phaolô là nhà hoạt động cho tự do từng 
trỗi dậy. Thánh nhân còn là nhà cách mạng từng bảo vệ 

quyền tự do có trách nhiệm, cho nhiều người. Thánh nhân 
không chỉ là người tái tạo thị kiến lớn, về cộng đồng nhân 
loại, nhưng ông là người sáng chế ra nhãn giới ấy và thực 
hiện nó, cũng rất đạt. 
 
 

THÁNH PHAOLÔ VÀ ĐỊA HẠT TƯ RIÊNG DO 
MÌNH TẠO   
 
Kể từ đó, thánh Phaolô rời bỏ thế giới Cận Đông để đi xa, 
xa hơn nữa, tập trung vào Châu Âu cũng khá lâu. Có một 
khoảnh khắc rất phút chốc về Đạo Chúa, đặc biệt là lịch sử 
của Châu Âu, giống như vậy. Bằng nhiều cách thức khác 
nhau, ta có thể khẳng định rằng: chính thánh Phaolô là 
người từng tạo cho Châu Âu ý nghĩa của tự do chưa từng 
có trong lịch sử, cả những tháng ngày của lịch sử Hy Lạp. 
Đó là tự do con cái Chúa, ta cần ghi nhớ. 
 
Lúc đầu, khi thánh Phaolô đến Maxêđônia, ông đi thẳng vào 
thủ phủ Thessalônikê và Philíphê. Sau đó, thánh nhân mới 
tiến về thị trấn Akaia quan trọng nằm ở phía Nam Hy Lạp 
như thủ đô A-then và Côrinthô, điều đó có nghĩa là ông đã 
vào với trung tâm của nền văn hoá Hy Lạp đã thuần thành 
với La Mã. Thời gian ông tạm lưu lại tại các thủ phủ khác ở 
Châu Á là Êphêsô, có nghĩa là thánh nhân đã đặt mình vào 
với các thị trấn đang đến hồi đi lên, thuộc Trung Đông. 
Thành thử, có thể nói mà không sợ sai lầm, rằng: ông là 
người thành thị. Ông đến với thị thành theo đường rộng nối 
kết Đông-Tây hoặc các hải cảng quan trọng, ở đó có các 
trung tâm mậu dịch và di trú. Thánh Phaolô tự coi mình như 
đã làm hết tất cả tại nửa phần phía Đông của đế quốc La 
Mã và đã hướng tầm nhìn về phía Tây đế quốc này, là Tây 



 

 

Ban Nha. Thật ra, ông chưa một lần đặt chân lên đất nước 
Tây Ban Nha bao giờ cả. Nhưng, lại có mặt ở nhiều trung 
tâm to lớn khác từng chịu ảnh hưởng của nền văn minh La 
Mã đặt nặng lên các miền có nền văn hoá, chính trị và kinh 
tế kiểu Hy Lạp, cũng như Châu Âu. 
 
Thánh Phaolô cũng đã định cư –nếu gọi được như thế- đặc 
biệt ở các thủ phủ như Côrinthô, Êphêsô và cuối cùng đã 
dừng chân, đóng đô ở La Mã nhiều tháng ngày. Ở đây, ông 
đã có hồ sơ dày đặc với cảnh sát, rất nhiều năm. Ba năm rũ 
tù ở Côrinthô. Ba năm khác bị nhốt ở Êphêsô và lại thêm ba 
năm nữa cũng bị nhốt ở La Mã, rất không chừng. Các nơi 
khác ở Châu Âu, ông chỉ ghé qua đôi ngày rồi thôi. Có nơi 
chỉ vài tuần là nhiều nhất. 
 
Thánh Phaolô rất muốn đi Tây Ban Nha. Nhưng theo tôi, 
ông chưa từng đặt chân đến đó, dù chỉ một lần. Và cũng 
không ai nắm chắc được là: khi ấy ông còn giữ ý định đến 
đó nữa hay không. Bởi ông có đến những nơi như thế, thì 
cũng chẳng ai hiểu được tiếng Hy Lạp để nghe ông giảng 
về thần học Đức Kitô theo nhãn giới của riêng ông. Tây Ban 
Nha, thật ra cũng chẳng có hội đường nào dành cho người 
Do thái hết. Chẳng nhóm hội nào kính sợ Chúa, đến được 
nơi này. Những người được thánh nhân lân la/tiếp xúc và 
giảng giải, thường là các nơi khác, chứ không phải ở phần 
đất này. 
 
 

THIẾT LẬP LỊCH TRÌNH ĐI ĐỨNG, RẤT TUẦN 
TỰ 
 

Thứ tự thời gian của các thư do thánh Phaolô ghi cũng khác 
thứ tự thời gian thánh nhân từng thực hiện cuộc lữ hành đi 
khắp chốn. Thông thường, thánh nhân đi đến đâu, về nơi 
nào bao giờ ông cũng viết thư phúc đáp gửi cộng đoàn do 
ông thành lập, hoặc đã từng thăm viếng, cũng khá nhiều. 
Hầu như tất cả các thư do thánh nhân ghi và gửi cộng đoàn 
Côrinthô hoặc Êphêsô đều diễn tiến vào mùa nghỉ đông, ở 
nơi đó. Nơi Tân Ước, thứ tự các thư do thánh nhân ghi 
không cho thấy thứ tự thời gian, mà chỉ sắp xếp theo kiểu 
thư dài đăng trước, thư ngắn xếp phía sau, cuối cùng là thư 
ngắn nhất trong bảng xếp loại. Dưới đây, tôi cũng sẽ sắp 
xếp thứ tự các thư do thánh nhân ghi theo thời gian, tức 
vào lúc thánh nhân đọc cho thư ký chép, như sau: 
 
 Thư 1 Thessalônikê 
 Thư Philíphê 
 Thư 1 & 2 Côrinthô 
 Thư Gálát        
           Thư Rôma 
 
Còn, thư Philêmôn và các thư khác, không nhất thiết phải 
theo thứ tự thời gian hoặc theo kiểu dài ngắn như khi thánh 
nhân nói chữ “tôn huynh” ở thư Rôma, là ám chỉ những 
người có tuổi từ 49 đến 56, thôi. (xem Gregory Tatum,op 
New Chapters in the Life of Paul: the Relative Chronology of 
his Career, 2007) 
 

 
TẨY SẠCH MỌI NGỘ NHẬN VỀ THÁNH NHÂN 
 
Bài này, chỉ là đôi giòng chảy thông tin về thánh Phaolô mà 
tôi từng đề cập hồi năm thánh 2008 mừng kính thánh nhân. 



 

 

Nhưng tới nay, bản thân tôi vẫn chưa nói rõ thánh Phaolô 
thực sự là ai? Loại người nào? Cũng xin bà con mọi người 
hãy kiên nhẫn, bởi năm thánh Phaolô mới xẩy ra cách nay 
không lâu, vẫn còn vang vọng nhiều năm nữa. Chúng ta 
chẳng thể nào biết được tường tận thánh Phaolô là ai, cho 
đến ngày Đức Giêsu sống lại và gặp thánh nhân qua thị 
kiến vĩ đại xảy ra trên đường đi Đamát. Sự kiện này, không 
chỉ biến đổi cuộc đời của thánh nhân thôi, mà còn cải hoán 
cả tính chất rất Phaolô nữa. 
 
Ở đây, tôi muốn ghi thêm đôi điều đề nghị ta tìm kiếm 
những gì thực tiễn khi bàn về nhân vật Phaolô lịch sử. Có lẽ 
cũng không cần dừng lại ở đây như người chủ bại nói thôi 
không còn muốn tưởng tượng về vị thánh độc đáo mà nhiều 
ảnh hình cứ lởn vởn quanh ta, suốt nhiều năm. Chẳng hạn 
như, nhiều người cứ tưởng thánh nhân là người bài bác 
dân Do thái. Thật ra, không có gì chứng minh chuyện ấy có 
thực. Quả thật, thánh nhân khi xưa cũng đòi cho phép nữ 
giới trong cộng đoàn của ông, được bình đẳng và có cơ hội 
đồng đều không thua gì nam giới. Có lẽ, cũng nên thử nhìn 
vào tình hình các bậc nữ-lưu từng có vai trò đặc biệt trong 
cộng đoàn Phaolô như các chị Chloê, Phôêbê, Giu-ni-a, Ê-
vô-đi-a, Xin-ti-chê, Ap-pia (ở Côlôsê), Priscilla… Thật ra, ta 
cũng thấy một số văn bản còn nằm trong ký ức của nhiều vị 
cứ diễn giải theo cung cách trái ngược với những gì ta nghe 
biết. Có lẽ, vì thế cũng nên nói đôi chút về các sự kiện như 
vậy, ở đây.  
 
Trong thư nọ, thánh Phaolô khuyên các phụ nữ hãy giữ im 
lặng nơi thờ phượng và không được phép dạy dỗ ai hay 
giảng giải điều gì. Nhưng, văn bản này lại xuất từ một trong 
các thư xuất hiện vào giai đoạn cuối đời của ông (tức rút từ 
thành phần các thư mục-vụ) chứ không phải do một Phaolô 

lịch sử đã từng viết ra. Trong một văn bản khác, thánh nhân 
lại khuyên nam-nhân trong cộng đoàn do ông thành lập ở 
Côrinthô đừng nên để tóc dài, còn nữ giới cũng không nên 
để tóc ngắn. Ở đây, ta cũng nên thận trọng với bối cảnh của 
văn bản nói như thế. Bởi, Côrinthô thời ấy, nam-nhân đồng-
tính luyến-ái thường để tóc dài và nữ-giới đồng-tính cũng 
thường để tóc ngắn. Và, tại các thị thành thắp đèn mầu đỏ 
ở nhiều chỗ trong thị trấn nhỏ như Côrinthô lúc bấy giờ, 
thường những người như thế không được trọng vọng. 
Trong khi đó, thánh Phaolô lại cứ muốn thành viên cộng 
đoàn do ông lập, phải cho đi và nhận lãnh trọn vẹn sự tôn 
kính, từ mọi người. Chính vì lý do đó, thánh nhân mới ra chỉ 
thị như thế với Kitô-hữu sống ở đó, lúc bấy giờ. (xem 
Crossan and Reech, In Search of Paul, 2004, nói về vấn đề 
này rất thoáng.) 
 
Ở đây, cũng cần nói thêm, là: vào thời thánh Phaolô, vai trò 
của vị “linh mục/tư tế”, “giám mục/ chủ quản”, và cả “Đức 
Giáo Hoàng” vẫn chưa chính thức thành lập. Thật sai lầm 
theo sử học, nếu coi thánh Phaolô như vị linh mục hoặc 
giám mục. Chắc chắn thánh nhân không là vị Đạo trưởng 
hay Giáo Hoàng. Ông cũng chẳng là thầy dòng khắc kỷ, 
sống trên núi. 
 
    

TÓM LƯỢC 
 
Toàn bộ bài này, tập trung suy tư về Saulô người Do thái 
sống ở Tarsus, tức thánh Phaolô theo chân Đức Giêsu, 
Đấng chấp nhận cái chết và đã sống lại. Trong phút chốc, ta 
coi Phaolô như nhân vật có cung cách rất tư riêng, một 
người không theo nghi thức Antiôkia của phương Đông, 



 

 

một kiều dân Do thái tin vào Đức Giêsu, nhà lữ hành vĩ đại, 
người sáng lập nhiều cộng đoàn dân con Chúa, và là cây 
viết rất tài tình và ở trên hầu hết các tác giả của Tân Ước, 
ông đích thị là người tin vào Đức Giêsu-đã -chết-và-đã-
sống-lại trong vinh hiển. 
 

THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA THÁNH NHÂN 
 

Năm sinh: có lẽ vào năm thứ 6, trước Công nguyên. 
Nơi sinh:  thành Tarsus, thuộc gia đình Do thái khá 
bảo thủ, gần như cùng thời Đức Giêsu. 
Năm qua đời: có thể vào năm 64, sau Công nguyên 

(dưới triều Nêrô) 
Nghề nghiệp: Doanh thương (ngành da) 
Học vấn: Học Kinh thánh từ người Do thái tại nguyện 

đường; nhưng ông  
vẫn qui chiếu bản 70 Hy Lạp. Ông không theo trường 

lớp nào, nhưng lại rất  
giỏi về tư tưởng Hy Lạp nhờ các các triết gia từng du 

thuyết và ngang qua  
các nhà thỉnh giảng đến Tarsus, xứ sở ông. Có thể 

nói, ông là người Biệt  
Phái xứng với danh xưng này. Có lẽ, ông không học 

ở Giêrusalem vào thời  
Gamaliel; trước ngày ông “hồi hướng trở lại”, tín hữu 

Đạo Chúa ở Giu-đêa  
không ai biết đến tên ông. Ông không là người bách 

hại Hội thánh ở  
Giêrusalem. Khi thánh Stêphanô bị ném đá chết vì 

Đạo, ông không có mặt  
ở đó. 

Ngôn ngữ: nói tiếng Hy Lạp nhưng viết không giỏi. 
Hiểu đôi chút tiếng Hipri, Aram, La tinh. 
Ngoại hình: lùn tịt, râu tóc cắt gọn như mọi người 
Các tranh vẽ trên da và cả trên đá tìm được ở Thổ 
Nhĩ Kỳ năm 2006, nhất là bản vẽ do nông gia nọ làm 
chủ, có ghi chi tiết ngày giờ rải rác đây đó. Nông gia 
này đi Êphêsô để gặp Phaolô, nhà thuyết giảng đại 
tài. Phaolô, khổ người nhỏ thó ngang tầm trẻ nhỏ. 
Ông thường ngồi trên bàn để giải giải. Nông gia nọ 
vẽ hình ông lên đá, trông như thế. Ông đích thật 
người lùn. Và có thể, đây là điều ông muốn ám chỉ 
khi dùng chữ “tâm tình” trong thư thứ hai gửi tín hữu 
ở Côrinthô. Ông là người nhỏ bé nhất trong số các 
tông đồ của Chúa. Khi đứng thẳng, ông chỉ ngang 
tầm ngực thánh Phêrô, thôi. Có thể kiểm chứng điều 
này qua những gì còn giữ trong quan tài bằng đá tìm 
được ở Rôma (xem phần “Nơi qua đời” ở bên dưới). 
Tình trạng gia đình: rất có thể Phaolô cũng có vợ 
Ơn gọi: là tông đồ của Đức Giêsu-chịu-chết-trên-

thập-giá-và-đã-sống-lại 
Quyền bính: Trỗi dậy nhờ đụng mặt với Chúa qua thị 
kiến Đức Giêsu-Chịu-nạn-và-Sống-lại 
Mục vụ: thiết lập nhiều cộng đoàn tin vào Đức Giêsu 
trong thế giới ngoại giáo lan rộng 
Công tác giám sát: Hội nghị thượng đỉnh ở 

Giêrusalem 
Địa hạt công tác thực tiễn: 

  Miền Đông Địa Trung Hải (Ả Rập, Syria, 
Cicilia) 
  Miền Tiểu Á (Galatia, Á Châu = Êphêsô) 
  Akaia (Côrinthô) 
  Ilyricum 



 

 

Dự tính: đi Tây Ban Nha, nhưng không đạt. Có thể, 
thánh Phaolô nghĩ đó là Bithynia và Pontus, cửa ngõ 
dẫn vào phía Đông (Babylon? Parthia?)  
Phương tiện di chuyển: lúc đầu ông chỉ đi bộ, về sau 
ông men theo đường biển 
Lý do đến với cộng đoàn: thăm viếng, làm công tác 
sứ giả, ghi thư (đọc cho người khác viết) 
Tù tội: Khá dài ngày (đặc biệt là ở Êphêsô, 

Giêrusalem, Rôma) 
Các sinh hoạt khác:Gây quỹ giúp người nghèo ở 
Giêrusalem, tiền do cộng đoàn ngoại giáo tặng. 
Sức khoẻ: Khá khoẻ mạnh 
Nơi qua đời: Tháng 12 năm 2006, các nhà khảo cổ 
khai quật một quan tài bằng đá ai cũng hiểu trong đó 
chứa đựng hài cốt của thánh Phaolô chôn bên dưới 
thánh đường hiện là Vương-Cung-Thánh-Đường 
Thánh Phaolô, ở Rôma.   

                
                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Chương II 
 

Phaolô và Công Vụ, một so chiếu 
 

“Chúa phán với ông:  
"Hãy cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn  
để mang danh Ta đến trước mặt dân ngoại,  
các vua chúa và con cái Israel.  
Thật vậy, chính Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy  
tất cả những đau khổ người ấy phải chịu,  
vì danh Ta."  
(Cv 9; 15-16) 

 
 

THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH CÔNG VỤ  
 
Xét Tin Mừng do thánh Luca viết, xem ra thánh sử đã viết 
hồi cuối thập niên 80 hoặc 90 sau Công nguyên. Đây là Tin 
Mừng cuối trong bộ Tin Mừng Nhất Lãm được Hội thánh 
chính thức đưa vào Tân Ước (Boismard). Tin Mừng do 
thánh sử viết, được viết tại thị trấn Ê-giê, cũng có thể là 
Philíphê hoặc Antiôkia, Côrinthô, Êphêsô hay ở đâu đó, 
nhưng có điều chắc là tư tưởng ghi ở Tin Mừng có xuất xứ 
từ nền văn hoá Hy Lạp. Tin Mừng được viết, là viết cho 
người Hy Lạp nay hồi hướng trở lại và cho cả người Do 
thái, là hai dân tộc từng sống trong môi trường văn hoá rất 



 

 

Hy Lạp. Tin Mừng được viết, còn để viết cho những người 
trí thức có khả năng suy tư về văn hoá cơ bản của họ. Văn 
phong/thể loại của Tin Mừng, lại thuộc dạng thư Thêôphilô, 
tức nhóm người tin vào Đức Chúa Duy Nhất của Do thái, 
tức: những người chỉ muốn biết về Chúa của mình, thôi. Và, 
Tin Mừng được viết, là còn viết cho thế hệ thứ hai; hoặc nói 
đúng hơn, cho thế hệ thứ ba gồm các Kitô-hữu chuyên 
chăm vẫn kỳ vọng vào chuyện ấy. Các vị này, nay quan tâm 
nhiều về tháng ngày qua trong quá khứ của họ, tức những 
kinh nghiệm từng trải, rất phát triển. Phát triển, là kinh 
nghiệm các ngài vẫn có về những ngày tháng sống ở vào 
trạng huống đặt nặng tính chất Do thái cũng như khung 
cảnh sống theo văn hoá Hy Lạp -như thư Rôma từng cho 
biết. Họ là những người muốn chứng tỏ niềm tin xuyên 
suốt, trước sau như một, dù đã trải qua những chuỗi ngày 
dài biến thái về một văn hoá đứt đoạn, dồn cục. 
 
Nếu hỏi rằng: Luca là ai? Ông thuộc trường phái nào? Thật 
ra, cũng khó mà trả lời cho chính xác. Tuy nhiên, điều ta có 
thể quả quyết một cách xác đáng để nói được rằng: ông 
không là bạn đồng hành của Phaolô thánh nhân, cũng 
chẳng là nghệ sĩ hay nghệ nhân, hoặc thày thuốc chữa 
bệnh cho nhiều người. Có thể nói một cách khá chắc, rằng: 
ông là người Hy Lạp mang cung cách Do thái; hoặc, một 
người Do thái chịu nhiều ảnh hưởng của nền giáo dục Hy 
Lạp khá vững mạnh. Mức độ hiểu biết về Kinh thánh ông có 
được là nhờ vào Bản Bảy Mươi tiếng Hy Lạp. Thế nên, điều 
chắc hơn cả để ta có thể quả quyết như thế, là ở vế đầu, 
tức: ông là người Hy Lạp học cao hiểu rộng, và có cuộc 
sống rất Do thái.  
 
Từ lâu, nhiều người vẫn có quan niệm bảo rằng: tác giả 
Sách Tin Mừng Luca và Công vụ nói trên, là bạn đồng hành 

với Phaolô thánh nhân, một điều không một ai chối cãi, 
hoặc phản bác. Trong số các đấng bậc chủ trương như thế, 
thấy rõ nhất là thánh Irênê. Nhưng, yêu cầu qui chiếu các 
thư mục vụ từng dùng các chủ-từ như “chúng tôi” ở sách 
Công Vụ và chính Phaolô thánh nhân cũng đã dùng chủ từ 
này ở cuối thư Philêmôn, là về thánh Luca đã hành trình với 
Phaolô. Tuy nhiên, nghiên cứu kỹ, ta thấy có nhiều điều 
khác lạ giữa luật Torah và chất Đạo của người Do-thái. Ở 
Công vụ, thánh Luca chả bao giờ nhắc nhở đến các thư-từ 
do thánh Phaolô viết. Thánh sử cũng không bao giờ gọi 
thánh Phaolô là tông đồ của Chúa hết. Các đoạn sách dùng 
chủ từ “chúng tôi” chỉ là văn phong/thể loại mang tính hùng 
biện, mà thôi. Vả lại, sách trên còn cho thấy rất nhiều nhân 
vật mang tên Luca chứ không chỉ một thánh sử như ta 
tưởng… 
 
Khi viết Tin Mừng, thánh Luca sử dụng khá nhiều nhu-liệu 
rút từ Phúc Âm thánh Máccô cũng như sử liệu Qumran và 
chỉ đính kèm một số tài liệu là đặc trưng của riêng ông, thôi. 
Đây, là công trình hai tập: Tin Mừng và Công vụ. Đây, gồm 
cả truyện kể về bước đầu và sự việc triển khai công tác của 
Giêsu Đức Chúa. Và cũng là, anh-hùng-ca loại thiên-hùng-
sử, một thể-loại “báo cáo/tường trình” được sắp xếp rất thứ 
tự. Nhưng, nói như thế không có nghĩa bảo rằng: đây là văn 
bản xác thực dành để nghiên cứu, mà là một thị kiến rất 
trùng hợp. Tựa hồ Thiên-Hùng-Sử của tín hữu Đức Kitô 
song song với Thiên-Hùng-Ca của Homer và/hoặc Virgil, 
như vẫn thấy. Đem so chiếu, ta có thể nói: qua lối viết khá 
độc đáo, thánh Luca vẫn có một chút gì đó như của Dante 
hoặc một thứ Milton, rất Đạo mình. 
 
Xem thế thì, Sách Công Vụ là công trình tiếp nối Sách Tin 
Mừng rất độc đáo. 



 

 

 

 
SÁCH CÔNG VỤ LÀ “TIỂU THUYẾT” RẤT CHẤT 
SỬ 
 
Lâu nay, ta vẫn thấy nhiều tranh luận về thể-loại văn 
chương viết trong Công Vụ. Thời quá khứ, khi đọc sách này 
nhiều vị vẫn thấy đây là áng văn bất hủ mang tính sử-liệu 
gồm các truyện kể có thật, rất thú vị. Mới đây, lại thấy có 
trường phái coi Công Vụ là Sách của học giả nọ mang tên 
Luca nào khác đã hoàn tất hầu đưa ra quan điểm thần học 
và ý-thức-hệ nhắm vào nguồn gốc và sự phát triển của Đạo, 
thời tiên khởi. Xem ra, tác giả làm công việc ấy qua phong-
cách tự-do hầu sử dụng và sáng tạo các hiện tượng nổi bật. 
Tựa hồ điều mà dân Pháp vẫn hay nói: “Đó là truyện kể! Và 
đó là huyền thoại.”  
 
Có tác giả còn cho rằng thánh Luca từng trụ giữa hai luồng 
tư tưởng lâu nay gây ảnh hưởng lớn là cung cách chép sử 
của người Hy Lạp và La Mã, đồng thời là phong cách của 
người Do Thái vẫn muốn tìm hiểu những gì xảy ra trong quá 
khứ, về lịch sử. Vế đầu, qui về ảnh hưởng của Hy Lạp và 
La Mã trên Do thái. Ở đây, ông đặc biệt quan tâm đến 
chuyện tầm-nguyên riêng tư, tức nghệ thuật sáng tác văn 
chương vốn dĩ kết hợp hài hoà những gì có lợi và thích hợp 
với nhiều người. Ông có tự do của người viết những muốn 
tạo ra một thứ giả-tưởng nào đó vào những lúc không có tư 
tưởng nào đến với ông trong đầu. Nhưng ông lại cứ muốn 
bắt chụp mọi thứ, chí ít là những thứ có liên quan đến nhân 
vật chủ chốt, do mình viết. Vế thứ hai, cho thấy ông muốn 
bảo vệ thứ tự do tha hồ chọn chủ đề để viết, do tầm quan 
trọng của chủ đề và ý-thức-hệ thấy có ở sự việc quyết tạo 

ra những gì để ta hiểu là ông muốn đọc lại và dựng lại “lịch 
sử”.  
 
Bởi thế nên, Công Vụ là tuyển tập gồm các thư được viết ra 
cốt để vinh danh/tán tụng sự cao sang vẫn có ở cộng đoàn 
tiên khởi. Và, cũng để đảm bảo căn-cước của các ngài khi 
cùng một lúc, tỏ bày nguồn gốc các ngài vẫn có trong kế 
hoạch Chúa mang đến, được ghi rõ trong Sách Thánh thời 
đặc trưng, qua đó họ được cài đặt vào với thế giới người 
Do thái đã được minh xác. Thánh Luca thể hiện văn 
phong/thể-loại mà người Hy Lạp xưa gọi là “Synkrisis” tức: 
chủ ý cài đặt song song với sự kiện xảy ra qua sự khác biệt 
liên tục giữa Israel và Đức Giêsu, cũng như giữa các tông 
đồ và thánh Phêrô, Phaolô, vv. Đây là tấm “thảm thêu” đầy 
sắc mầu nổi bật cốt minh hoạ cho điều mình muốn nói… 
Thánh Luca có hai con mắt: một mắt, thánh sử để vào Sách 
Tin Mừng do mình viết; còn mắt kia, thánh nhân lại để vào 
Bản Bảy Mươi, rất sáng ngời.” (xem P. Bony, Review of D. 
Marguerat, Les Actes des Apôtres (1-12), Genève, Labor et 
Fides, 2007) 
 
Các nhà chú giải hôm nay đặt mốc thời gian cho sách Công 
Vụ coi như Sách này được viết vào đầu thế kỷ thứ 2. Tuy 
nhiên, tác giả Richard Pervo lại cho rằng: niên biểu mà 
Sách được viết phải là năm 115 sau công nguyên như thế 
mới chính xác và như thế, cũng đã gần nửa thế kỷ kể từ 
ngày thánh Phaolô qua đời.  
 
Ở đây cũng thế, chuyện này chẳng có gì là chắc chắn hết. 
Thế nhưng, nhiều vị lại cứ cho rằng: Công Vụ được viết vào 
niên biểu từ 100 đến 150, sau Công nguyên. Còn, đối với 
tác giả Eusêbiô, thì Sách này do chính Justin và Papias viết 
ra, cũng rất lâu. Nếu thế, thì Phaolô thánh nhân chẳng bao 



 

 

giờ hiện hữu với thế giới Do thái, hết. Và có thể là: các vị 
đều có nhu cầu, vào lúc nào đó, phải khẳng định một lần 
nữa về thánh Phaolô, hầu đưa những chuyện viết trong 
Sách phù hợp với “thánh truyền” của Đạo bằng cách tạo 
ảnh-hình rất chính thống để rồi sau đó gán cho ông là tác 
giả, hơn là bảo rằng: chuyện của ông chỉ như thế. Điều này 
còn có nghĩa, là: các vị vẫn muốn coi Phaolô thánh-nhân 
như người tông đồ dễ bảo từng được Nhóm Mười Hai công 
nhận, để rồi ông sẽ làm chứng cho quyền bính của Nhóm 
này ngay lúc đó. Thế nghĩa là: thánh Phaolô vẫn ở vào vị 
thế “dưới trướng” tức vẫn ngoan ngoãn sinh hoạt đều đều, 
bao giờ cũng tuân theo sự điều hành của Nhóm. Nói tóm 
lại, các vị làm thế là để biến Phaolô thánh-nhân thành người 
của Nhóm, có thế thôi. Và, cũng theo các vị này, thì Sách 
Công Vụ được viết, là để viết về những chuyện đại loại như 
thế.       
 
Thật ra, thánh Luca không hề có trong tay các thư do 
Phaolô thánh-nhân viết và cũng chẳng đặt chúng trước mặt 
để viết sách Công Vụ. Cũng chẳng có gì làm chắc để ta có 
thể đoan quyết rằng: thánh Luca từng thu thập các tài liệu 
và thư-từ do Phaolô thánh-nhân tạo ra, ngõ hầu giúp mình 
viết ra sách Công Vụ. Cũng tựa như các tiểu thuyết dã sử, 
trong đó có nhiều chi tiết được nghiên cứu kỹ và khá chính 
xác về địa dư, chính trị qua việc khai thác địa danh cũng 
như tên tuổi từ các chỗ khác. Cả đến sự kiện lịch sử, xem 
ra cũng đều như thế. 
 
Điều quan trọng, là: để ta sử dụng Công Vụ như một nguồn 
tài liệu thứ yếu chứ không có gì là chính xác về Phaolô 
thánh nhân, hết. Tác giả Fitzmeyer lại cũng viết: thánh 
Phaolô đã sử dụng “thì” hiện tại để nói về chất liệu được lấy 
từ sách Công Vụ cho nó ra vẻ kịch-tính một chút; và, “thì” 

quá khứ là để các dữ kiện được lấy từ thư của Phaolô 
thánh-nhân, là để nhằm mục tiêu diễn bày tính cách lịch sử 
cho sách, thế thôi. 
 
Giá trị của Công Vụ về Phaolô thánh-nhân là giá trị của một 
công trình nhằm để lại chút gì cho hậu thế, chứ không phải 
về một Phaolô đích thực lịch sử. Nói cách khác, các ngài 
làm thế là để tiếp tục xây dựng một “hồi ức” về Phaolô 
thánh-nhân, của thời tiên khởi. Điều đáng nói ở đây, là 
những chuyện như thế chỉ mang tính cách “làm giùm“ cho 
Phaolô tựa như thói quen mà người Pháp thường làm. 
Chuyện như thế, cũng tương tự như chuyện “ơn gọi” sử gia 
chuyên nghiệp hồi thời cổ. Vào lúc ấy, đã có nhu cầu khẩn 
thiết quyết bao gộp hiện tượng “Phaolô” vào với ký ức của 
Hội thánh, như một quà tặng rất hiện thực. (Xem Odile 
Flichy, Conference at École Biblique, Jerusalem, tháng 5 
năm 2007) 
 
 

NỘI DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA CÔNG VỤ 
 
Sách Công Vụ bắt đầu bằng một truyện kể về sự kiện Chúa 
Về Trời. Trong A.N.E., có sự thể bảo rằng: những ai trụ 
được thiên đàng thì sẽ quản trị trái đất và quản cai cả đến 
đế quốc ngoài Đạo nữa. Nhưng, Hoàng đế Augustus lại 
nghĩ khác. Ông suy tính thế này: do bởi ông đã diện kiến 
Julius Xêda, nên khi chết, chắc chắn ông sẽ được cất nhắc 
về Trời cao. Và như thế, ông sẽ được coi là thần thiêng 
thánh hoá, thật cũng đúng thôi. Riêng Titus lại áp dụng cùng 
một lập trường như thế cho riêng mình và ông tự định đoạt 
vị thế của mình nơi “vòm cung” trên cao ấy, tức hiện diện tại 
quảng trường La Mã, rất nổi tiếng. Giả như, tín hữu Đạo 



 

 

Chúa thời tiên khởi lại cứ bảo: Đức Giêsu đã “thăng thiên 
về Trời”, theo cung cách rất như thế. Như thế tức như thể 
các ngài từng thách thức chống đối vua quan lãnh chúa, ở 
thời đó. “Thăng Thiên Về Trời”, không là cuộc lữ hành ở 
không gian hoặc nơi trung khu thần linh rất thánh nào đó, 
tách lìa khỏi mặt đất. Mà, là một khẳng định mang tính chất 
rất chính trị khá to tát, tức một thách thức chống đối cả với 
quyền bính của La Mã nữa. 
 
 

CÔNG VỤ, MỘT SỬ LIỆU GỒM HAI PHẦN:    
 
Phần đầu, từ chương 1 đến chương 12, viết về việc tuyên 
dương “Đức Giêsu là Chúa”, rất sớm sủa. Ở đây nữa, Công 
Vụ lại đã khẳng định: Đức Giêsu là Đấng thay thế Hoàng đế 
Xêda, nghĩa là: Xêda chỉ là phàm nhân tục tử, thôi. Đức 
Giêsu mới là Đức Chúa Đấng ngự đến với gian trần là để 
giúp mọi người được gặp Đức-Giêsu-là-Chúa, chứ không 
phải để đến với hoàng đế La Mã, vốn dĩ chỉ là phàm nhân. 
Lời lẽ của Sách, là để tín hữu tiên khởi nói ra được điều đó, 
bất chấp mọi hậu quả có thể có. Phản ứng chống lại tuyên 
dương này, về phía La Mã, thật ra cũng rất nghiêm trọng. 
Và, phản ứng của các lãnh tụ Do thái cũng nghiêm túc 
không kém. Riêng Bè Xađuxê lại rất lo cho những chuyện 
như thế, không vì lý do tôn giáo mà vì nhiều lý do khác. 
Riêng Hêrôđê Agríppa, là người lẽ đáng phải làm vua Do 
thái dưới sự bảo trợ của quan quyền ở La Mã. Thế nên, ông 
đã hạ lệnh giết chết thánh Giacôbê và còn muốn giết cả 
thánh Phêrô là người mà ông từng ra lệnh tống vào ngục 
thất. Nhưng thánh Phêrô cuối cùng rồi cũng thoát chết, rất 
kịp thời. Kết cục, là: Hêrôđê Agrippa cũng chết thảm. Rất 
thê thảm, và cũng không kém những người mà ông ra lệnh 

giết chết, như tác giả Josephus lâu nay từng nhấn mạnh. 
Và, lời đồn đại ở trên cứ thế lan rộng ra khắp chốn. Lan 
rộng, cốt để tuyên dương Đức Giêsu đích thực là Đức 
Chúa, muôn dân đang ngóng chờ. 
 
Phần hai sách Công vụ, từ chương 13 đến 28, tác giả viết 
về cung cách tuyên dương Đức Giêsu thực sự là Đức 
Chúa, một cung cách đang lan rộng khắp thế giới. Được 
thế, là nhờ có sự tiếp tay của thánh Phaolô. Thật ra thì: 
thánh Phaolô, cũng gặp nhiều rắc rối khi sinh hoạt mục vụ ở 
nhiều nơi. Sở dĩ có chuyện đó, là vì lý do chính trị nhiều hơn 
chứ không phải chỉ mỗi tôn giáo. Khi Phaolô thánh-nhân 
xua trừ ma quỉ xuất khỏi nữ phụ nọ từng là nô lệ ở Êphêsô, 
thật sự thì ông đã lấy đi nguồn lợi tức của những người 
thuận nghiêng về phía người La Mã. Đằng khác, những 
người tạo thần tượng ở Êphêsô lúc bấy giờ đã nổi nóng khi 
nhận ra sự việc này. Và, Xêda lúc đó, đáng lẽ phải bộc lộ ý 
kiến của ông về chuyện này mới đúng, nhưng ông lại không 
làm thế. Bởi lẽ đó, nên khi thánh Phaolô nói chuyện trước 
chúng dân ở Athens, thì người địa phương nơi đó đã có 
nhận xét cũng rất đúng là: ai hợp tác với ông rồi cũng sẽ bị 
rắc rối, chí ít là khi họ tin việc Chúa sống lại, rất đúng thật. 
Bởi thế nên, khi đó đã có nhiều phản ứng không thuận lợi 
cho thánh Phaolô. Cũng may là cuối cùng thì, Nêrô đã phải 
tự vẫn, ngay vào thời hoàng đế thứ tư trị vì. Và từ đó, rối 
loạn thực sự xảy đến khắp nơi liên tục. Chính vì thế, thánh 
Phaolô bèn quyết định ra đi về chốn tận cùng của trái đất, 
rất La Mã, để chính ông sẽ lại thách thức Xêda. Và, ông 
cũng đã công khai tuyên xưng Đức Giêsu là Đức Chúa của 
muôn dân, ông ngang nhiên làm thế trước mũi bá quan 
thiên hạ, mà chẳng ai dám ra tay ngăn cản. Ngăn và cản, 
theo đúng nghĩa của cụm từ “akolytos” tiếng Hy Lạp. Và, 



 

 

đây là ý/từ cuối cùng cũng mang ý nghĩa và bối cảnh lịch sử 
mà Công Vụ muốn viết. 
 
Cuộc đời thánh Phaolô, là thứ hành trình “trên đường 
Emmaus” đi về chốn miền cao sang, quyền quí nhưng trong 
đó sự xấu lại đã ở vào tình trạng tồi tệ nhất. Hễ nơi nào ông 
đặt chân đến, cũng đều xảy đến nhiều rắc rối đến náo loạn. 
Ở Êphêsô, lại cũng xảy ra nhiều cảnh náo loạn đến cùng 
cực khiến ông bị các ngôn sứ cảnh giác liên tục. Ông bị 
đánh đập nhiều lần, ở đền thờ. Rồi còn bị dẫn độ ra trước 
quan toà ở Sanhêdrin, nữa. Ở đâu, nơi nào, ông cũng thấy 
có người lập mưu hãm hại ông. Ông còn bị đưa ra công 
nghị trước mặt cả Felix nữa. Bị gông cùm suốt hai năm trời 
ròng rã, đến độ ông đã phải nghĩ đến chuyện ra đi về với 
Rôma, thôi. Xem ra, địa ngục trần gian thực sự đã đến hồi 
bùng nổ, tựa núi lửa. Chừng như, ai cũng nghĩ: Phaolô 
thánh-nhân rồi ra cũng sẽ bị cảnh chết treo trên thập giá 
như Đức Chúa.  
 
Nhưng, may cho ông, hành trình trên biển lại là giải pháp tốt 
đẹp để ông có thể tiếp tục tiến bước, theo nguyện ước. Tuy 
nhiên, biển cả là biểu tượng của mọi hiểm nguy cũng như 
của ác thần/sự dữ thật khó mà chế ngự. Ngay như người 
Do thái lúc trước vẫn cứ tưởng tượng rằng: biển cả là chốn 
sóng dồn vùi dập, chuyên đem đến cho con người những là 
hỗn loạn cả vào lúc trời đất chưa được tạo dựng. Tựa như 
Biển Đỏ vào thời loạn ly, và như Giôna quái đản ở biển 
xanh như sách Đaniên từng diễn tả; và phong ba bão táp 
cứ thế dồn dập ùa vào Biển Hồ Galilê, nhất nhất đều là 
chứng từ còn nằm im trong đầu mọi người dân. Cả đến 
hành trình rong ruổi trên biển cả cũng đã khiến ông bị đắm 
tàu rất nhiều lần, chứ nào được chết treo trên thập tự, giống 
Đức Chúa. Thành thử, rồi ra cũng sẽ có người hỏi rằng: 

cuộc lữ hành đường biển có làm ông bị chết chìm, lần nào 
không? Hoặc, thuyền gỗ bé nhỏ lại cứ va vào hốc đá, cũng 
là những hiện tượng khó đoán. Hoặc, cũng bị đám lính 
tráng của vua quan lãnh chúa từng bách hại, cũng không 
chừng. Bị rắn độc Malta cắn cũng có thể làm ông chết dọc 
đường, chứ nào được chết trên thập giá, như Chúa của 
ông. Không phải thế. Tất cả chỉ là sự thể khả thi, nhưng 
không hẳn là như thế. Bởi, ông và các bạn đồng hành đều 
đã cập bến rất an toàn, và đã đặt chân lên đất miền La Mã, 
khá rộn ràng. Và khi đó, Phaolô thánh-nhân đã có thể đem 
thông điệp của Đức Chúa để gửi đến những nơi mà đế 
quốc phàm trần từng hành xử với dân con nhà Đạo một 
cách xấu xa tồi tệ bậc nhất, ngay lúc đó. Và, hành trình 
được gọi tên “trên đường Emmaus” đã là hành trình không 
sao ngăn cản được bước chân tông đồ của Phaolô. Và 
trong tình huống như thế, ông đã tới được Rôma, như lòng 
mong ước. Và, đó cũng là những bước thăng trầm, đời mục 
vụ của ông, Phaolô rất thánh-nhân. 
 
Thông điệp của Đức Chúa mà thánh Phaolô muốn đem đến 
cho mọi người, là thế này: dù mọi sự xem ra như thể vũ trụ 
vạn vật đang nghiêng về phía Xêda đi chăng nữa, thì anh 
em cũng đừng ái ngại. Đừng để mất đi niềm tự tin đáng 
quý, rất khó kiếm. Và, anh em hãy cố gắng ra khỏi chốn 
miền đầy phong ba/bão táp để rao giảng Tin Vui/Tin Mừng 
của Đức Chúa, theo lòng mong ước mà không ai có thể cản 
ngăn. Và, như thế thì: truyện kể về Phaolô thánh-nhân với 
đầy đủ chi tiết và qui cách như đã kể về tâm trạng của tác 
giả sách Công Vụ, tuyệt nhiên không mang tầm kích quan 
trọng, hoặc có giá trị lịch sử rất đích thực tựa hồ như giòng 
chảy chính của thông điệp mang tính chính trị. Giới đọc 
sách ở Hy Lạp lúc ấy, lại cứ thích loại hình kể lể về cuộc lữ 
hành có cảnh quan đẹp như truyện tiểu thuyết. Đi vào cụ 



 

 

thể, tưởng cũng nên đọc thêm tác phẩm của Chariton’s 
mang đầu đề “Chaires and Kallirhoe”, và “Xenophon of 
Ephesus’ Habrokomas and Anthia”. Ở sách Công Vụ, thánh 
Phaolô đã thật sự đặt chân đến vùng xôi đậu tựa như các 
anh hùng trong truyện huyền thoại. (Xem L. Alexander, Acts 
in its ancient literary context: a classicist looks at the Acts of 
Apostles, New York, Continuum, 2007. 
 

“Sau lần tỏ tình đến cao độ kèm theo cơn 
chấn động mang tính chất rất ghen tuông, 
Chaereas thành Syracuse đã đánh vợ là 
Callirhoe đến chết và ông đã để vợ nằm đó 
sõng xoài trên vũng máu tưởng chừng đã chết. 
Xác của bà tưởng chừng như đã thối rữa, 
nhưng may được đám trộm cướp ở nghĩa 
trang kịp thời phát hiện. Và, bà được chúng 
hồi sinh để rồi bị chúng bán cho làm nô lệ, 
nhiều ngày sau đó. Nhân chuyến phiêu lưu 
mạo hiểm cũng khá cực, Chaereas dẫn đoàn 
quân viễn chinh người Ai Cập đi khắp chốn 
cuối cùng cũng chiến thắng đánh bạt dân 
quân người Ba Tư. Bất chợt Chaereas gặp 
Callhirhoe vợ mình trong đám tù nhân/nô lệ lố 
nhố ấy, ông bèn đưa bà lên thuyền trở về nhà; 
và sau đó, cả hai lại đã trở về sống hạnh phúc 
lứa đôi, như khi trước.” 

 
Nhiều cảnh trí được thêm thắt giống hệt truyện tiểu thuyết 
để rồi truyện kể ấy lại được đưa vào trình thuật, rất Công 
Vụ. Nhưng điều đó không có nghĩa bảo rằng: thánh Luca đã 
dựng truyện theo cổ tích dân gian rồi cài vào đó một giá trị 
lịch sử này khác, như: cảnh vượt ngục, hoặc cảnh con 
người được vinh danh/coi trọng như thần thánh, hoặc các 

trận cuồng phong, bão táp ào ào thổi đến, vv.. từng được 
diễn lại ở nhiều đoạn, trong các sách viết cùng thời. Trường 
hợp dễ thấy, ta có thể lấy đó làm ví dụ cụ thể để dẫn chứng 
cho các màn tấu hài trong đó người Laođixê đã giết bò 
tót/bò mộng làm của lễ để vinh danh mừng chúc thánh 
Phaolô và Barnabas khiến các ngài cứ ngỡ rằng mình đã 
thực sự trở thành ngẫu thần Hermes hoặc thần Zeus, từ lúc 
nào cũng không biết. 
  

 
Phần hai sách Công Vụ hầu như chỉ nói về thánh Phaolô, 
mà thôi. Thánh nhân được coi là dân con La Mã, nhờ vào 
bẩm sinh. Dù có thế, nhiều người vẫn nghi ngờ quốc tịch La 
Mã của ông, không phải như thế. Sách Công Vụ, có đoạn 
nói: Phaolô thánh-nhân từng khiếu kiện đòi Xêda phải đích 
thân mở phiên toà do chính ông xét xử vụ việc của thánh 
nhân, một lần cho rõ. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là hỏi rằng: 
phải chăng mỗi người và tất cả mọi người dân La Mã có 
quyền được Xêda xét lại các vụ xử trước đó không? Đã từ 
lâu, thắc mắc này được giải mã bằng một khẳng định lại 
bảo rằng: sự việc ở đây không hẳn là như vậy. Chẳng ai 
dám kháng cáo hoặc khiếu kiện kiểu như thế. Có kiện hay 
cáo cho lắm, thực tế cũng chẳng có gì xảy ra, tiếp theo sau. 
Tuy là thế, ở đây có người lại vẫn thắc mắc cứ hỏi rằng: sự 
việc liên quan đến chuyện Phaolô thánh-nhân khiếu kiện lên 
Xêda đòi xử lại vụ án của mình có là sự thực lịch sử hay 
không?  
 
Thật sự mà nói, Phaolô thánh-nhân vẫn tự coi mình là 
người học được nhiều điều trong suốt thời gian ông gần gũi 
đấng bậc Gamaliel ở Giêrusalem. Vả lại, thánh nhân là 
người Biệt Phái rất nhiệt thành, điều này ai cũng biết. 
Nhưng, là diễn giả thông suốt tiếng Hy Lạp, ông lại có tài ăn 



 

 

nói lưu loát, ứng biến và hùng biện ở bất cứ nơi đâu, vào 
bất cứ lúc nào, với quần chúng. Tài ứng khẩu rất thu hút 
của ông, được diễn tả cả bằng tiếng Aram rất cổ, dù ngôn 
ngữ ấy không là tiếng mẹ đẻ mà ông từng thành thạo, vẫn 
là điểm son chỉ riêng Phaolô mới có. 
 
Đi đến đâu, ông cũng muốn mọi người hiểu là ông dư biết 
cảnh tượng giới chức có thẩm quyền đã hành hạ, ức hiếp 
và ném đá Phó tế Stêphanô cho đến chết. Điều này có 
nghĩa là: sự việc xảy ra ở Giêrusalem vào thập niên 30, sau 
Công nguyên, dù đó là thời điểm chứng tỏ ông không có 
mặt ở đó, tại chỗ, nên chẳng có gì cần phải xét lại.  
 
Vào lúc ấy, vị Thượng tế ở đây đã truyền cho Phaolô thánh-
nhân phải có hành động chống đối bè rối từng trà trộn ở 
giữa cộng đoàn tín hữu Do thái sống ở Giuđêa. Vị Thượng 
Tế, còn cử người đến tận nơi cốt để loại bỏ cộng đoàn ở Đa 
mát, hầu tẩy trừ những người dám cấu kết với nhóm đạo 
rối, vừa mới nổi. Điều này, xét về mặt lịch sử, cũng chẳng 
có gì là chính xác, hết. Bởi khi đó, Đa-mát đã thuộc quyền 
cai trị không phải từ Giuđêa, mà là dưới quyền của vua 
Nabatêa. Một chi tiết khác nữa, là: ở Giêrusalem khi xưa, 
vai trò của Thượng tế cũng chẳng khi nào lại có được 
quyền bính lớn như thế. 
 
Còn về thánh Phaolô, thì: trên đường đi Đa-mát, thánh nhân 
đã trải nghiệm sự kiện có tầm vóc rất lớn, khả dĩ đã biến đối 
toàn bộ cuộc sống rất năng động của ông.  
 
Ở Công Vụ, cảnh tượng xảy đến với thánh-nhân trên 
đường Đamát xem ra chỉ là phó bản của truyện kể rút từ Tin 
Mừng thánh Máccô viết ở Chương 2. Cách riêng, ở đoạn 3 
câu 24-25 trong đó tác giả kể về chuyện đổi đời của 

Hêliôđôrus. Chuyện kể nhân vật này bị hai thiên sứ nhà trời 
đánh cho gục mặt, đến độ nạn nhân bị tối tăm mặt mũi, toàn 
thân ông chìm ngập trong bóng tối lặng câm, nhưng sau đó 
ông lại cũng được khiêng đi nơi khác, đến mất dạng. Tiếp 
đó, lại có sự kiện một nhân vật khác mang tên Onias (còn 
gọi là Ananias) cũng từng ứng xuất động-tác hy sinh hết 
mình để ông được toại nguyện. Kể từ đó, ông quyết định 
hồi hướng trở về, ngõ hầu cải tà qui chánh, rất đúng lúc… 
 
Tiếp đó, là sự kiện Phaolô tân-tòng hành xử một cách năng 
nổ khiến người Do thái lúc đó nổi cơn “điên tiết” vì ông dám 
cả gan luận bàn về lối sống rất mới của Đức Chúa. Chính vì 
lý do này, mà ông đã phải lặng lẽ bỏ đi Giêrusalem để mọi 
chuyện được êm đẹp. Cũng ở nơi này, thánh nhân được 
đồng môn Barnaba giới thiệu đến với tông đồ gần gũi Chúa. 
Sau sự kiện hồi hướng trở về rộn rã là thế, Phaolô lại đã 
thực hiện một số sự việc cụ thể khiến người Do thái một lần 
nữa, lại phẫn nộ khiến ông đành bỏ nơi đó mà về với 
Tarsus, chốn quê nhà bé nhỏ của ông. Thật ra thì, Phaolô 
thánh-nhân không bỏ được cái cố tật là đi đến đâu, sống ở 
nơi nào ông cũng đều dính dự vào các xung đột đủ mọi loại, 
rồi còn tranh chấp, đấu tranh với nhiều người khác, nữa. 
Thông thường, thánh nhân có thói quen hay đến chỗ đông 
người như hội đường Do thái để giảng giải về Đức-Chúa-
Sống-Lại cách hăng say, nhiệt nồng đến độ kéo theo xung 
đột cả với giới có thẩm quyền ở hội đường. Rốt cuộc, thánh 
nhân bị các bậc thủ lãnh ở đó tống giam vào ngục thất, rồi 
truyền cho gia nhân dùng roi đánh cho 39 trượng, những 5 
lần. Có lần, thánh nhân bị đám người này tìm đến định ném 
đá cho đến chết, nhưng cũng may là chuyện ấy không 
thành. Hồi còn ở Phillípphê, thánh nhân cũng bị một số 
quan chức người Hy Lạp truy lùng rất gắt đến khi bắt gặp 
đã tống giam ông vào ngục thất. Cũng may là, lúc ấy mọi 



 

 

người lại cứ nghĩ ông là công dân La Mã rất chánh hiệu, 
nên đã công khai xin lỗi, rồi phóng thích ông ngay lập tức, 
cho xong chuyện. 
 
Rồi, Công nghị ở Giêrusalem cũng là biến cố có tầm vóc rất 
lớn khả dĩ phát triển tài năng riêng tư của thánh nhân. Tầm 
vóc, to lớn đến độ nhiều người còn coi đây là sự kiện nổi 
cộm khiến ta có thể nối kết sự việc này vào với công cuộc 
tông-đồ mục-vụ ông từng thực hiện ở Antiôkia có liên quan 
đến cộng đoàn tín hữu vốn ao ước sống theo đường lối 
Chúa định đặt ra cho mọi người. 
 
 

PHAOLÔ VÀ HÀNH TRÌNH GIẢNG RAO Ở CÔNG 
VỤ  
 
Ở Công Vụ, ta hội ra được một số mấu chốt nhằm chứng 
thực chi tiết năm tháng ngày giờ khả dĩ giúp ta hiểu rõ thân 
thế và sự nghiệp của thánh nhân hơn. Chẳng hạn như, 
thánh Phaolô từng trải nghiệm thị kiến vĩ đại về Chúa-Sống-
Lại xảy đến với ông dạo năm 39, sau Công nguyên. Theo 
Công Vụ, thì Phó tế Stêphanô bị hành quyết vào niên biểu 
36, tức thời kỳ Philatô bị rút ra khỏi Giuđêa, nên đã chỉ định 
người kế nghiệp, nhưng do bởi vị này chưa đến kịp, nên 
thánh Phaolô mới bị làm khó dễ đến như thế. Trong khi đó, 
Pôlliô là em của Achaia lại được bổ làm tổng trấn xứ này chỉ 
trong giai đoạn nhất thời, tức: từ mùa Xuân đến mùa Hạ, là 
sẽ có người đến thay thế.  
 
Vào lúc ấy, thánh Phaolô lại đã thực hiện những 3 hành 
trình giảng rao chuyên nghiệp: một, ở đảo Sýp; hành trình 
kia, ở Tiểu Á; và hành trình cuối, là Hy Lạp. Ở đây nữa, 

thánh nhân đã thiết lập một số cộng đoàn thân thương như: 
Cộng đoàn Thessalônikê, Phillíphê và Côrinthô. Thánh nhân 
từng đặt chân đến Athêna là nơi ông tiếp tục công tác mục 
vụ, nhưng không thành. Thật ra, thì việc sắp xếp hành trình 
theo mốc thời gian trước/sau thành 3 giai đoạn như vừa kể 
cũng chỉ mang tính giả định, thôi. Đây, là phương cách sắp 
xếp khá cổ điển; nghĩa là: Giáo hội ta cũng đã làm như vậy. 
Và làm thế, cũng để các đấng bậc được biết về thánh-nhân, 
là nhờ vào sách Công Vụ.  
 
Giả như, có ai đó bất chợt gặp thánh-nhân ở góc phố thuộc 
xứ miền Êphêsô một ngày đẹp trời nào đó lại cứ cất tiếng 
lanh lảnh hỏi thánh-nhân xem ông đã thực hiện công trình 
rao giảng Tin Mừng của Đức-Chúa-Sống-Lại như thế nào? 
Có tuyệt vời lắm không? Chắc hẳn thánh nhân cũng không 
tài nào hiểu được ý của người hỏi, muốn nói lên điều gì? Ý 
nghĩa ra sao? Bởi, suy cho kỹ, hẳn ai cũng phải công nhận 
rằng: chỉ các nhà chú giải Kinh thánh mới là người định ra 
được cung cách sắp đặt hành trình diễn tiến ra sao, thôi. 
Một, là giai đoạn có Công Nghị ở Giêrusalem, còn giai đoạn 
kia là do Galliô sắp đặt cho tiện việc ghi chép, chứ thực ra 
thánh Phaolô có làm gì cũng đều tuỳ vào niềm hứng khởi và 
điều kiện cốt tạo khí thế cho công tác mục-vụ ông thực hiện, 
thôi.  
 
Bởi thế nên, nhiều tác giả đã không đồng thuận với nhau về 
việc định vị năm tháng ngày giờ cho giai đoạn đầu của hành 
trình rao giảng do thánh nhân thực hiện. Đồng thời, một số 
vị khác còn chọn thời điểm diễn tiến trước ngày được gọi là 
“Giai đoạn đầu hành trình giảng rao của Phaolô”, thôi. Lối 
sắp xếp định vị thời hoạt động của Phaolô theo kiểu của 
Galliô, xem ra có phần dễ chịu hơn. Bởi nhờ đó, nó giúp ta 



 

 

định ra được hành trình ở giai đoạn hai và giai đoạn cuối, 
rất chuyên nghiệp.                     
 
Để tô lên một lược đồ mang tính đơn giản, ta có thể tạo nét 
chấm phá về thân thế sự nghiệp của thánh nhân, theo Công 
Vụ, rồi định ra như sau: 
 
   Năm 36 sau Công nguyên: Thánh nhân hồi hướng trở về 
với Đức-Chúa-Phục-Sinh 
   Năm 46-49 sau Công nguyên: Hành trình thứ nhất tiến 
hành tại Nam Thổ Nhĩ Kỳ 
   Năm 52 sau Công nguyên: Hành trình thứ hai đi Tiểu Á và 
Hy Lạp 
                                          : Hành trình thứ ba tập trung tại 
Hy Lạp và Tiểu Á 
   Năm 58 sau Công nguyên: Thánh nhân bị bắt giam ở 
Giêrusalem 
   Năm 60 sau Công nguyên: Hành trình Rôma 
   Năm 61 sau Công nguyên: Được tự do và rời nhà trại 
Rôma (sau đó đến các nước 
                                           phương Đông và dự định đi Tây 
Ban Nha mà không xong.                                             
   Năm 64 sau Công nguyên: Ông qua đời tại Rôma thời bạo 
chúa Nêrô còn tại chức. 
 
 
Cũng nên biết, thánh Luca vẫn muốn thánh Phaolô cứ tiếp 
tục đi, đi mãi để rao giảng.   
 
 

HÀNH TRÌNH BAN ĐẦU 
 

Theo Công vụ chương 13-14, hành trình này khởi từ đảo 
Sýp và từ miền Đông Nam của Tiểu Á; tại đó có đồng môn 
Barnaba luôn tháp tùng thánh-nhân. Trong các thư do mình 
viết, thánh Phaolô không đề cập đến chuyện này, thánh 
nhân cũng chẳng nói gì về chuyện có đồng môn Barnaba đi 
cùng với ông. 
 
Theo Công Vụ, thì trước nhất thánh Phaolô đi Tarsus là do 
lời mời của đồng môn Barnaba. Cả hai đấng bậc đều đã ra 
đi thực hiện công tác mục vụ, trước là ở Salamin, thuộc đảo 
Sýp, bởi thánh Barnaba là người xuất thân từ đó. Đi đường 
biển cũng không mất nhiều thì giờ cho lắm, bởi khi đó thánh 
nhân đã mau mắn được “thuận buồm xuôi gió”, nên cũng lẹ. 
Đoạn đường này cũng không xa là bao, chỉ cách đó có 135 
dặm tính từ Sêlêukia đến Salamin. Salamin lúc ấy là thủ đô 
của Hy Lạp, và thời thánh Phaolô, đây là trung tâm mậu 
dịch lớn nhất rất thông thương. Đến thế kỷ thứ 7, nơi này lại 
là đống gạch vụn cả vào khi người Ả Rập tràn đến phá 
sạch. Nay, phần đất này là thuộc nước Thổ Nhĩ Kỳ tuy nó 
vẫn nằm gọn trong phạm vi thuộc đảo Sýp.  
 
Chặng kế tiếp, là lúc thánh nhân đặt chân đến, là Paphô. 
Nơi đây, có hải cảng lớn rộng cũng rất tiện, lại nằm dọc 
theo hướng Tây. Đây là chặng dừng chân có cảnh trí thiên 
nhiên, trông mát mắt. Tổng trấn La Mã thời đó là Sergiô 
Paulô được thánh Phaolô giúp đỡ ông được hồi hướng trở 
về với thánh hội ngay sau lúc thánh nhân chứng minh rằng 
phù thuỷ Bar-Jesus chỉ là kẻ gian lận mà thôi. Sergiô Paulô 
đến từ Antiôkia thuộc Pisiđia, là trung tâm của miền Tiểu Á. 
Có thể là, chính ông này cũng đề nghị Phaolô thánh-nhân 
và đồng môn Barnaba đi đến đó. Tất cả đều đã ghé bến 
Perghê, nay là miền duyên hải nằm phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ. 
Sau đó, tất cả mọi người đều đã ra đi ngang qua rặng 



 

 

Taurus đến với Antiôkia thuộc vùng Pisiđia. Cộng đoàn 
thuộc hội đường Do thái ở nơi này bao gồm ít nhất 50% là 
người ngoài Đạo.  
 
Sau đó, các ngài lại nhắm hướng quay về phía Đông Nam 
có đoạn đường dài khoảng 90 dặm để đến xứ miền mang 
tên Ikônium. Đây là thủ phủ Phrigya, rất cũ xưa. Đồng thời, 
một phần thuộc Galát vẫn có đó từ năm 25 trước Công 
nguyên. Về sau này, nó được nối liền vào với Antiôkia 
ngang qua thủ phủ Sêbasta. Phaolô-thánh nhân từng đặt 
chân đến nơi đây, hơn một lần. Thánh-nhân và đồng môn 
Barnaba sau đó đi Lystra và Gherbê, nơi đây có con đường 
gồ ghề lởm chởm nằm giữa hai địa danh này. Ngày nay, 
chẳng có di tích nào còn sót lại. Các đấng lại dấn bước ra đi 
thêm lần nữa. Cũng từ bến cảng Perghê, các ngài lên 
thuyền về lại nhà, là nơi có cứ địa ở Antiôkia thuộc Syria.  
 
Vừa đến nơi, các ngài đã lại gặp rắc rối vì muốn ghé thăm 
các tín hữu miền Giuđêa. Nơi đây, đấng bậc chủ chốt vẫn 
cứ đòi bạn đạo vừa hồi hướng trở lại, phải cắt bì. Riêng 
Phaolô thánh-nhân và đồng môn Barnaba lại không muốn 
chuyện ấy xảy ra với con dân mình vừa hồi hướng. Cả đến 
giáo hội ở Antiôkia cũng không muốn thấy những chuyện 
như thế xảy ra với họ. Và, kết cuộc như ta đã biết, Công 
nghị ở Giêrusalem đã bàn về chuyện này. Và ở đây, Phaolô 
thánh-nhân xem ra phải mất nguyên ngày trời để bàn cãi, 
cuối cùng mới đạt ý nguyện là có được sự đồng thuận của 
đấng bậc có trọng trách, khi đó có thánh Giacôbê và Phêrô, 
hai nhân vật chủ chốt ở nơi này. Xem thế thì, toàn bộ xứ 
Antiôkia đều vui mừng nhất loạt, về chuyện này. 
 
 

HÀNH TRÌNH GIAI ĐOẠN 2 
 
Sách Công vụ, từ đoạn 15: 40 đến 18:22 
 
Hành trình vào giai đoạn này, đa phần đều xảy ra ở Hy Lạp. 
Giai đoạn này, thánh Phaolô không có bạn đồng hành nào 
đáng kể, để đi theo. 
 
Khi ấy, thánh-nhân đành khởi hành cùng với Sila bắt đầu 
giai đoạn 2, xuất phát từ chốn cũ để về miền đất hoàn toàn 
mới. Cuối cùng, đoàn cũng đến được Phillíphê, một thủ phủ 
thuộc Maxêđônia, chốn miền do thân phụ của Alexander 
Đại Đế, tức ngài Phillíphê thiết lập vào năm 360 trước Công 
nguyên. Người La Mã đã đặt chân đến nơi này từ năm 168 
và đã làm nên con đường gọi là Via Ênhaxia nối liền biển 
Adriatic với biển Êgiê. Thủ phủ Phillíphê đã trở thành trung 
tâm mậu dịch lớn kể từ đó. Chính ở nơi này, nhiều cựu 
chiến binh thuộc đạo quân La Mã cũng về đây để hưu 
dưỡng. Thành thử, dân số ở đây ngày càng thêm đông nhờ 
có sự hiện diện của người La Mã. Những người này đều nói 
tiếng La tinh nhiều hơn Hy Lạp, do đó đã biến thủ phủ này 
thành một thứ thủ đô Rô Ma, rất bé nhỏ.  
 
Khi ấy, người Do thái tụ tập về đây cũng khá nhiều. Điều đó 
cũng không có gì là bất thường cho lắm. Họ gặp nhau vào 
ngày Sabát, dọc suốt lên bờ sông Gargai. Chính ở nơi này, 
Phaolô thánh-nhân đã thâu nhận một số nữ phụ lành thánh, 
trong đó có chị Phryđia từng là dân ngoại biết kính sợ Chúa 
và chị cũng đã thực hiện nhiều công tác xã hội rất đáng kể. 
 
Tiếp đó, đoàn lại đi Thessalônikê, thủ phủ chính của 
Maxêđônia cách đó chừng 100 dặm. Vào năm 42 trước 



 

 

Công nguyên, người La Mã từng tới đây để sinh sống rồi 
biến nơi này thành đất miền tự do, cho mọi người. Nơi này, 
chẳng bao giờ là thuộc địa của ai hết. Thủ phủ này có 
đường lối quản trị rất riêng tư, nhưng không kiểu cách. Và 
những người sống ở đây có thói quen sùng bái Hoàng đế, 
rất bề thế. 
 
Phaolô thánh-nhân và bạn đạo Sila cũng đã thành công ở 
nơi này, nhưng không tránh được rắc rối cứ xảy đến. Các 
ngài lại phải bỏ nơi đó mà đi Bê-rê-a cách đó chừng 50 dặm 
về phía Đông Nam. Đây là chân đồi thuộc rặng Ôlympia, 
nằm chếch bên ngoài chính đạo, nhưng nó lại là chốn miền 
quan trọng. Ở đây, Phaolô thánh-nhân gặp một số người 
Do thái có đầu óc cởi mở, đầy nghị lực. Thế nhưng, rắc rối 
là những rối rắm đến từ Thessalônikê đã theo về, nên các 
ngài lại phải cất bước ra đi thêm lần nữa, đến Athêna. 
 
Athêna, trước tiên là vùng đất trí thức, tức chốn miền văn 
hoá với các địa danh nổi tiếng như: Acrôpôlis, Parthênông, 
Athêna và Pathêô, vv. Phaolô thánh-nhân hân hạnh gặp 
được triết gia Êpicuriô và nhóm Khắc kỷ là những người 
từng mô tả thánh-nhân như “con vẹt” khi Phaolô nói về Đức 
Giêsu và sự Sống Lại. Họ đem Phaolô thánh-nhân đến đồi 
Arêpagus nhưng thánh-nhân biết tự bảo vệ chính bằng 
cách tuyên bố rằng mình là người thờ kính “Thần Vô Danh”, 
tức: Đấng có tế đàn đặt ở Athêna nên ông không bị họ kết 
tội là đã đem đến cho họ một đạo lý mới mẻ, rất khác lạ. Kế 
đó, thánh nhân lại chuyển về phía Tây cách đó chừng 50 
dặm để đến trung tâm mậu dịch mang tên: Côrinthô. Thủ 
phủ Côrinthô được dựng xây từ năm 1000 trước Công 
nguyên, nhưng đã bị người La Mã phá hủy gần như toàn bộ 
vào năm 146 trước Công nguyên. Một trăm năm sau đó, 
Julius Xêda lại dựng xây nơi đó thành thuộc địa đặt dưới 

quyền cai trị của người La mã. Hồi thập niên ’50 và ’60 sau 
Công nguyên, đây là nơi trù phú nhất miền Nam Hy Lạp. 
Đồi Accrôcôrinthô cao hơn 1900 bộ chọc vút bên trên bán 
đảo Pêlôpônêsia. Nơi đây có dân số khá thưa thớt. Họ 
thường sống ở vùng sâu vùng xa, không thuận tiện, họ lại 
hay di chuyển đây đó, nên cũng khó. Nơi đây, có cả ngàn 
nữ-phụ vừa là nô lệ vừa là gái điếm, sinh hoạt tại ngôi đền 
thờ sùng kính nữ thần Aphrôđita cũng năng động, như sinh 
hoạt ở thành phố ngay bên dưới. 
 
Phaolô thánh-nhân lưu lại nơi đây chừng 18 tháng. Khi 
người Do thái không còn muốn nghe thánh-nhân rao giảng 
nữa, ông lại cất bước ra đi để về với người ngoại giáo. Ở 
đây, có hai nhân vật nổi tiếng là Titô Justô sống ở gần bên 
hội đường, và Krispô là trưởng hội đường từng làm những 
việc lành thánh nay hồi hướng về với thánh Phaolô. Lúc bấy 
giờ, người Do thái lại bốc đồng, nổi nóng khi họ thấy mình 
đã bị mất đi người một bạn rất tốt và cũng là người trợ tá 
đắc lực về tài chánh, nên mới đem Phaolô ra trước toà tổng 
trấn Galliô cáo buộc là thánh nhân vi phạm luật Torah của 
người Do thái. Galliô thấy đó chỉ là tranh chấp giữa người 
Do thái với nhau thôi, nên ông đã rửa tay, bãi luận tội. Điều 
này thực sự tạo cho Phaolô thánh-nhân và thành viên trong 
nhóm rơi vào tình huống giống như Đế quốc La Mã từng đối 
xử với người Do thái, thời trước đó. 
 
Phaolô thánh-nhân lưu lại ở đó một ít ngày rồi từ cảng 
Kenkrêa ở Côrinthô, ông lên thuyền đi Êphêsô, một hải 
cảng lớn nằm phía bên kia biển Ê-giê. Đây là thủ phủ thuộc 
miền Tiểu Á của người La Mã. Nơi đây, có công trình đẹp 
đẽ nhất địa cầu thời bấy giờ, đó là đền thờ nữ thần Artêmi 
mà người La Mã vẫn gọi bà là Điana, nữ thần săn bắn và 
mắn đẻ. 
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Vào cuối giai đoạn 3 của hành trình mục vụ do ông thực 
hiện, Phaolô thánh-nhân lại về với Giêrusalem chốn phồn 
hoa đô hội. Ở đây, ông bị cộng đoàn Do thái buộc cho cái 
tội là đã tuyên truyền chống đối luật Torah và chỉ nhằm đem 
những điều không mang tính Do thái đưa vào đền thờ dành 
cho người Do thái. Tội như thế, có thể dẫn đến hình phạt dễ 
bị xử tử. Điều này, xem ra không có cơ sở để luận tội. Và 
khi ấy, dân quân người La Mã bèn xúm vào can thiệp và bắt 
giữ Phaolô thánh-nhân chỉ vì họ vẫn cứ lầm lẫn cho ông là 
tay “Ai Cập” sừng sỏ từng nổi loạn đến khiếp sợ. Từ đó, 
thiên hạ lại cứ bàn ra tán vào về chuyện ra roi đánh cho 
Phaolô một trận, nhưng câu chuyện chấm dứt ngay ở đó, 
bởi họ nghe nói Phaolô là công dân La Mã chính hiệu, nên 
cũng khó lòng thực hiện ý đồ họ nghĩ ra. 
 
Sau khi được trả tự do, thánh Phaolô lại gặp nhiều rắc rối 
khác với vị Thượng Tế tên là Ananias. Lúc ấy, thánh nhân 
đã biết khôn nên cứ tự coi mình là người Biệt Phái. Thế 
nên, nhóm Biệt Phái theo Sanhêdrin mới kéo ông về phe họ 
để chống lại bè Xađuxê. Trong nhóm này, có cả Thượng Tế 
nữa. Lập tức, Phaolô thánh-nhân đề cập đến vấn đề Sống 
lại, và phe nhóm hôm ấy bèn chia làm hai. Viên tổng quản 
người La Mã thấy vậy bèn ra lệnh nhốt Phaolô vào tù ở 
Giêrusalem. Khi ấy, cháu của Phaolô bèn kể lại cho vị tổng 
trấn này nghe câu chuyện người Do thái lập mưu ám sát 
Phaolô thánh nhân trên đường từ trại giam đến toà xử. Thế 
nên, Clauđiô Lysias, là quan toà người La Mã đến thay thế 
bèn ra lệnh chuyển Phaolô giao cho Xêda thụ lý có quân 

binh hộ tống rất cẩn thận, hầu đưa ông ra trước toà Fêlix 
khi ấy làm trấn thủ miền Giu-đêa, vào niên biểu từ 52-60, 
sau Công nguyên. Ở đó, thánh nhân bị ngài Trưởng Tế cầm 
đầu phe nhóm tố cáo Phaolô có ý đồ lập bè rối nhằm chủ 
đích bôi bẩn Đền thánh Giêrusalem vốn rất thanh sạch. Vị 
Trưởng Tế yêu cầu tống xuất Phaolô về cho quan quyền 
người Do thái ở Giêrusalem để xét xử, nhằm áp đặt và thực 
thi án tử hình đề ra cho ông. Yêu cầu này bị khước từ. Và, 
Phaolô thánh-nhân chỉ bị giữ chân tại nhà, ở Xêdarê một 
thời gian thôi. Trong thời gian này, Fêlix và vợ ông là 
Druscilla lại đã nghe Phaolô diễn giải nhiều điều – thật ra, 
thì Fêlix không có đạo và có thể ông cũng hy vọng là bị can 
sẽ đút lót cho ông. Thành thử, về mặt luật pháp mọi người 
đều thấy thật khó lòng xử trí. Bởi, ai là người sẽ xét xử 
Phaolô thánh-nhân đây? Và xử như thế để làm gì? 
 
Và khi ấy, Festus đã trở thành tổng trấn từ năm 60 và ông 
được giao cho thụ lý vụ của Phaolô. Ngay lập tức, lợi dụng 
tình thế đã đổi thay, vị Thượng Tế lại yêu cầu đòi xét xử vụ 
dẫn độ thánh Phaolô; và chừng như lúc ấy cũng có âm mưu 
đen tối nhằm sát hại Phaolô trên đường từ Xêdarê về 
Giêrusalem. Chuyện này cũng lại bị Festus chối từ. Vị 
Thượng Tế bèn cùng với phe nhóm của ông đích thân đến 
Xêdarê để cáo buộc Phaolô một tội hình sự là dám chống 
lại luật Torah, chống cả Đền thờ và Hoàng đế, nữa. Festus 
bèn đề nghị thánh Phaolô hãy tự nguyện đi Giêrusalem và 
biện hộ cho chính mình khi ở trước mặt người Do thái. Lúc 
đó, Phaolô thánh-nhân đã chối từ mọi sự viện cớ bảo rằng 
ông là công dân La Mã nên phải được xét xử trước toà của 
Xêda. Điều ông yêu cầu đã thành tựu. 
 
Nhưng, trước khi Phaolô được dẫn đi Rôma, vua Do thái là 
Agrippa II và chị của vua là Bêrênice đã đích thân đến 



 

 

Xêdarê thăm viếng và nghe ông giảng giải. Và, Festus lại 
nghĩ rằng Phaolô thánh-nhân đã lên cơn điên, nhưng 
Agrippa lại mỉa mai nói: nếu ông mà nghe Phaolô nói thêm 
nhiều điều nữa, chắc rồi ông cũng sẽ hồi hướng mà trở về 
với Đạo của thánh-nhân, thôi. 
 
Mùa Thu năm 60, Phaolô thánh nhân lên thuyền đi xa, có 
sự hộ tống của binh đội người La Mã và thuyền ông lại bị 
phong ba nổi lên vùi dập suốt hai tuần liền, ngay gần đảo 
Crêta để rồi cuối cùng lại mắc cạn, ở Malta. Ở đó, Phaolô 
thánh-nhân lại một lần nữa, đã thoát chết vì rắn độc quấn 
ngang tay. 
 
Ở Rôma, ông bị giữ tại nhà riêng trong căn hộ do ông thuê 
mướn, lúc nào cũng có lính canh suốt ngày đêm. Nhưng, tại 
nơi này, ông vẫn có thể giảng giải Tin Mừng của Chúa cho 
nhiều người và được nhiều vị đến thăm hỏi mà chẳng gặp 
ngăn trở nào hết. Câu chuyện như thế kéo dài cũng đến hai 
năm. Không thấy nói và cũng chẳng thấy ai ghi chép lại là 
ông bị xét xử thêm một vụ nào nữa ở Rôma, trong thời gian 
này. Khoảng giữa thế kỷ đầu, Eusêbiô lại cứ bảo: Phaolô 
thánh-nhân đã bị chém đầu tại Rôma dưới thời Nêrô, tức 
trước năm 68.                     
 
Cuối sách Công Vụ và đặc biệt là đoạn nói về cuộc tử đạo 
của Phaolô thánh-nhân, người đọc được bảo là Patrôclus, 
người hầu rượu cho Nêrô đã bị rơi từ của sổ phòng ông đến 
suýt chết. May có Phaolô ra tay giúp anh ta phục hồi sinh 
lực. Khi ấy, Nêrô nghe biết anh ta vẫn còn sống, nên đã có 
phản ứng tin rằng rồi ra Đức Chúa sẽ tìm cách lật đổ chính 
quyền La Mã; chính vì thế, nên ông mới ra lệnh giết càng 
nhiều người theo Đạo càng tốt, trong đó có Phaolô nữa. 

Chuyện này, cũng nên đặt dấu hỏi về tính cách sử học của 
lời đồn đại. 
 
Có điều cần ghi chú là ở nguyện đường Đức Mẹ phù hộ các 
giáo hữu ở La Mã, nơi đó có đến 1601 bức tranh vẽ về 
thánh Phaolô trên đường đi Đamát, do nghệ nhân 
Caravaggio thực hiện. Nêrô lúc đầu cũng được chôn cất tại 
nơi này. Như thế là kỳ phùng địch thủ gặp nhau ở một chỗ!! 
 
Trên đây là truyện kể khá dài giòng về “thánh Phaolô”, rút từ 
sách Công Vụ. Tuy là thế, nhưng điều này không có nghĩa 
đây là chuyện thật về Phaolô thánh nhân. 
 
Một lần nữa, cũng không cần phải kể dài giòng đủ chi tiết 
những gì đã xảy đến, mỗi khi ta nói về Phaolô theo tính 
cách sử học. Điều này chỉ ăn khớp với thánh Phaolô theo ý 
niệm rộng rãi về nguồn gốc của Đạo Chúa ở Giu-đêa đã 
truyền sang tận Đế quốc La Mã. Thánh Luca là người thích 
hợp với vấn đề này hơn cả.  
 
                                                                    

TRUYỆN KỂ ĐỂ CHO VUI: CUỘC ĐỜI THỰC CỦA 
THÁNH PHÊRÔ VÀ QUAN HỆ GIỮA THÁNH 
PHAOLÔ VÀ PHÊRÔ 

 
Simôn Ba-Giôna (tức Simôn con ông Gioan) còn gọi 
là Kêpha (tức Đá Tảng) đến từ 
Bétsaiđa/Caphanaum. Ông là thủ lãnh nhóm dân 
chài, làm chủ nhân chiếc thuyền đánh cá, và có thể 
lại cũng làm chủ căn hộ nào đó, nơi ông sống chung 
với em trai mình là Anrê. Ông đã có vợ. Và, mẹ vợ 
của ông được Đức Giêsu chữa lành. Sau ngày Chúa 



 

 

Phục Sinh, ông cùng vợ mình lập hành trình rao 
giảng tin rất vui mừng về Đức Giêsu Kitô. 

 
Thánh Phêrô là thành viên –dĩ nhiên là đấng sáng 
lập- nên cộng đoàn khép kín gồm bạn bè của Đức 
Giêsu. Ông là phát-ngôn-nhân của nhóm. Ông đại 
diện cho nhóm vẫn nói rằng Đức Giêsu không phải là 
Gioan Tẩy Giả nay sống lại, cũng không là Êlya, lại 
chẳng là bất cứ ngôn sứ già nào khác nay quay về từ 
cõi chết, nhưng Ngài là Đấng Mêsia. Đức Giêsu bất 
đồng ý kiến với Phêrô. Chỉ mỗi thánh Mátthêu là 
người từng dùng văn chương Phúc Âm để nói lên 
rằng Phêrô được đặt tên như thể để tượng trưng cho 
viên đá tảng, trên đó Đức Giêsu thiết lập Hội thánh 
của Ngài, mà thôi. 

 
Trong cơn thống khổ, Đức Giêsu đã bị bắt và bị hãm 
hại cho đến chết, Phêrô là người từng chối bỏ Thầy 
mình, rồi lẩn trốn. Có người lại nghĩ: Phêrô là người 
đầu tiên phát giác ra Thầy mình đã sống lại, nhưng 
không chắc. 

 
Trong Công Vụ, Phêrô thánh-nhân nắm giữ vai trò 
lãnh đạo cộng đoàn dân Chúa ở Giêrusalem. Chính 
ông là người từng đề nghị cho người thay thế cho vai 
trò của Giuđa Iscariốt. Cũng chính ông là người đã 
nói trước đám đông quần chúng ở Giêrusalem sau lễ 
Ngũ Tuần. Và chính ông đã nói thay cho nhóm của 
mình ở Đền Thờ và tại Sanhêdrin. Sách Công Vụ còn 
kể về sự kiện Cornêliô, trong đó đề cập đến công tác 
mục vụ của thánh Phêrô từng giảng cho dân ngoại. 
Thánh Phêrô và một số người khác chừng như đã tỏ 
ra khá lúng túng về tài thu hút quần chúng. Xem ra, 

thánh nhân từng nghĩ rằng sự hiện diện của Nhóm ở 
giữa người ngoại giáo đã miễn cho các ngài không 
buộc trở thành Do thái trước khi gia nhập về với Đạo. 
Sách Công Vụ còn mô tả thánh Phêrô là người từng 
dấy lên công cuộc mục vụ cho Samaria đối lại điều 
Chúa muốn, có đề cập ở Tin Mừng. Thánh nhân đả 
kích Simôn Magus về chuyện mua chuộc bằng tiền 
bạc để được nói trước công chúng và lôi cuốn mọi 
người. Chừng như, thánh nhân cũng đi Rôma, ít nhất 
là để thực hiện chuyện đeo đuổi Simôn Magus. Xem 
ra có phần chắc là thánh Phêrô không là sáng lập 
viên của cộng đoàn Rôma. Ông cũng bị nhốt tù vào 
thời Agrippa đệ Nhất, nghĩa là trong các năm từ 41 
đến 44. Có thể, thánh nhân cũng đã đến Rôma vào 
thời Claudius trị vì (tức từ năm 41-54). Theo truyền 
thống phổ biến thời sau này, thì thánh nhân cũng đã 
gần gũi thánh Máccô, và đã gặp Philô ở nơi đó. 
Thánh Phêrô bị xử chết treo trên thập tự vào thời 
Nêrô trị vì (tức 54-68). 

 
Các chi tiết trên đây, tuy là thế vẫn cần phân tách kỹ. Cũng 
như những điều được viết trong sách Công Vụ nếu muốn 
xét về tính sử học ở mọi chuyện, có như thế mới đáng để ta 
tin. Thánh Phêrô ở sách Công Vụ không nhất thiết phải 
giống hệt một như Phêrô lịch sử. 
 
Hai thư được gán cho Phêrô là tác giả, đều không do thánh 
nhân viết. Thư thứ nhất gọi là của Phêrô thường được định 
vị vào thời gian quanh niên biểu 100 sau Công nguyên (về 
chuyện này cũng có nhiều ý kiến rất khác biệt). Tác giả J. 
Elliott lại cứ nghĩ rằng: thư thứ nhất Phêrô chỉ là thư gửi 
rộng rãi cho các cộng đoàn kẻ tin không ở thủ phủ nào nhất 
định, xuyên suốt các thành thị cũng như quận lỵ ở Tiểu Á. 



 

 

Theo nghĩa đó, ta chỉ có thể nói rằng đây là loại thư rất 
“Công giáo”, gửi đến các xứ miền như Pontus, Galát, 
Cappađokia, Tiểu Á và Bithynia, vv. Nghĩa là một chu vi 
rộng đến 129,000 dặm vuông. Ở đây cũng nên nhớ: địa bàn 
hoạt động của thánh Phaolô còn lớn hơn nhiều. Lúc đó, là 
thời điểm có tranh chấp rất xã hội giữa các vị quyết dấn 
bước theo chân Chúa và những người gần cận với các 
ngài. Riêng ở Bithynia, Pontus và Capađôkia không có 
chứng cứ sử sách nào xác minh được sinh hoạt của Phaolô 
thánh-nhân, ở nơi này. J. Elliott lại sẽ định rõ tháng ngày 
cho các thư như thế vào trước niên biểu 70 hoặc 75 sau 
Công nguyên. Nhưng thật ra, có thể trễ hơn thế, rất nhiều. 
Phần lớn câu chuyện nói ở đây là nói về tình trạng không có 
nơi ăn chốn ở, trong xã hội cũng như về việc “có chỗ ở đậu” 
rất đàng hoàng tử tế, trong nhà Chúa. 
 
Thư thứ 2 bảo là của thánh Phêrô, có thể đã được viết 
trước sau năm 125 Công nguyên. Ở thư thứ hai được gọi là 
của thánh Phêrô này, người viết xem ra cũng thấy khó để 
nói những lời nhẹ nhàng về tương quan hai chiều giữa 
thánh Phêrô và Phaolô. Thư này nói về Phaolô bằng từ ngữ 
rất dễ thương như: “bào huynh Phaolô thân thương”, cả vào 
khi thánh nhân bảo: Phaolô là người khó mà hiểu được ông 
và ông đã trở thành mối hiểm nguy đối với những người 
thất học và không ổn định về mọi chuyện. 
 
            

TIẾP NỐI SỨ VỤ TÔNG ĐỒ 
 
“Chuyện thường tình”, là ta vẫn có danh sách gồm các vị 
giám mục từng là Đấng chủ quản rất cả thể (ở Rôma, 

Antiôkia, Alexandria) kéo xuống tận thời đại của các thánh 
tông đồ. 
 
Câu chuyện như thế, đến từ Eusêbiô, người chủ trương 
phổ biến thư ấy. Eusêbiô sống vào những năm tháng từ 
275-339. 
 
Eusêbiô tuỳ thuộc Julius Africanus, là người viết lên biên 
niên sử vào năm 220. Julius được coi là cha đẻ ra lối viết về 
biên niên sử của Đạo Chúa. Ông tạo ảnh hưởng lên các 
nhà viết về thời sự Hy Lạp, thời bấy giờ. Ông đã đề vào đó 
niên biểu khởi đầu là từ năm 5499 trước Công nguyên. Ông 
là người châu Phi, từng hồi hướng trở về với Đạo Chúa và 
xem ra ông từng học trường đạo ở Alexandria. 
 
Julius cung cấp một danh sách gồm các vị giám mục thành 
Rôma, Antiôkia và cả ở Alexandria nữa, tức những tài liệu 
hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu khả dĩ đi ngược thời gian về 
tới các thánh tông đồ. Đây là danh sách được Eusêbiô giữ 
lại để làm sổ sách. Danh sách này có giám mục Êvôđiô 
thành Antiôkia được thánh Phêrô bổ nhiệm rất sớm sủa, 
chừng như vào đầu thập niên ’40 thì phải. Lại có Linô làm 
giám mục thành Rôma cũng do thánh Phêrô và Phaolô chỉ 
định. Ngoài ra, còn có Máccô giám mục thành Alexandria 
đương nhiên vẫn nối kết chặt chẽ với Phêrô thánh-nhân. 
Định vị thời gian theo đó thánh Phêrô về với Rôma sớm 
như thế, tức là đã đi ngược lại những gì nói trong sách 
Công Vụ. Và, nếu nói Phaolô thánh nhân cũng dính dự vào 
chuyện chỉ định các đấng bậc chủ trì thành Rôma đại loại 
như thế thì xem ra cũng không thể nói được là đúng, đặc 
biệt lại quá sớm. Vả lại, cũng không thấy có chuyện sùng 
kính thánh Máccô ở Alexandria cho đến thế kỷ thứ tư, mãi 
sau này. 



 

 

 
Về danh sách các giám mục chủ quản thành La Mã, đứng 
đầu là thánh Phêrô. Nhưng chừng như Julius lại cứ nghĩ là 
thánh nhân đã rời Palestin vào đúng năm hoặc chung 
quanh niên biểu thứ 42 sau Công nguyên, khi đó thánh 
Giacôbê con của Zêbêđê đã bị giết và cả khi Giacôbê đấng 
Công chính lại đã trổi lên trở thành lãnh đạo Giáo hội ở 
Giêrusalem. Điều này, còn có thể chấp nhận là trùng hợp 
với sách Công Vụ. 
 
Julius lại đã nghĩ là các giáo hội ở Rôma, Antiôkia và 
Alexandria được sáng lập quanh thời gian này, tức là vào 
đầu thập niên ’40 ở thế kỷ đầu, đặc biệt hơn cả là vào thế 
vận hội Olympiad từ năm 41-44. Ông cho rằng các giáo hội 
này là do thánh Phêrô lập nên hoặc được sáng lập vào 
nhiệm kỳ Phêrô thánh nhân làm thủ lãnh các tông đồ của 
Chúa. 
 
Thánh Phêrô sau đó, có thể đã rời Palestin đi Antiôkia để 
thiết lập hội thánh ở nơi này và đã chỉ định Êvôdius làm 
giám mục chủ quản tiên khởi, trước mọi người. Sau đó, 
Julius lại đưa ra một danh sách gồm sáu giám mục chủ 
quản giáo hội từ thời Êvôdius đến năm 180 Công nguyên. 
Nếu thế thì, con số các vị đảm nhiệm trong thời gian dài 
như thế, lại quá ít, nếu ta hiểu được rằng tuổi thọ của các vị 
sống vào thời đó, cũng không kéo dài như hôm nay. 
 
Julius tính toán ngày giờ theo kiểu nhảy cóc định vị thời 
gian cho các giám mục chủ quản giáo hội sớm hơn hơn 
thực tế đã xảy ra như thế. Và sau đó, ông lại định ngày 
Ignatiô thành Antiôkia bị giết đúng vào thời Trôhan trị vì. 
Như thế, cũng không đúng với thực tế gần như chắc chắn 
là Hadrian chứ không phải vào thời của Trôhan. 

 
Có thể là, lúc đó Phêrô thánh-nhân đã đi Rôma để thiết lập 
hội thánh ở đây và thánh nhân lựu lại ở nơi này cho đến 
ngày qua đời vào thời gian chừng 20 năm sau ngày đó. 
Thật ra thì, một số truyền thống của người La Mã lại nói 
rằng cả hai thánh Phêrô và Phaolô đều được Linô chỉ định 
làm giám mục chủ quản đầu tiên thành Rôma. Ít năm sau 
đó, truyền thống La Mã lại bảo là thánh Phêrô là giám mục 
đầu tiên ở thành này. 
 
Thánh sử Máccô –mà Papias từng gọi ông là nhà chú giải 
của thánh Phêrô- theo bản ghi chú của Julius thì thánh sử 
cũng đi Rôma để rao giảng tại Ai Cập và đặc biệt hơn cả, là 
ở Alexandria. Điều này tạo cho giáo hội ở Alexandria một 
chút tính chất rất Phêrô. Nói thế cũng không có gì làm chắc 
cho lắm, bởi không có chứng cứ lịch sử nào dám xác định 
là thánh Máccô có mặt ở nơi này, chỉ đến thế kỷ thứ 4, mà 
thôi. 
 
Xem ra, ở thời điểm ấy đã có nhu cầu thiết lập các vị đáng 
tin cậy để kế nghiệp vị quản cai Giáo hội cả thể từ các 
thánh tông đồ, đặc biệt hơn cả là từ thánh Phêrô vị đá tảng 
của Hội thánh. Ý kiến thông thường, từ Julius cho đến 
Eusêbiô, là những người từng dựng nên ảnh hình có động 
lực tạo được từ một chính kiến khá thông thoáng. Cả vào 
khi ta thấy có khó khăn để thiết định năm tháng ngày giờ 
theo tính sử học về đấng kế vị thánh cả Phêrô, thì nhu cầu 
nối kết mang tính biểu tượng nhất với thánh Phêrô là những 
chi tiết có từ các tài liệu sớm sủa ta từng có, mà thôi. 
 
Thư tịch đọc thêm: 
Jerome Murphy-O’Connor, Paul – a Critical Life, Oxford 
University Press, 1996 tr. 26-30; The Ministry of Women, 



 

 

như đã dẫn, tr. 289-290; The Collection, như đã dẫn, tr. 
144-146. 
 
                                    
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHƯƠNG III 
 

PHAOLÔ VÀ BỐI CẢNH HÀNH ĐỘNG  
 

 
 

DO THÁI, LA MÃ VÀ TÍN ĐỒ CỦA CHÚA 
 
  “Là cư dân xứ miền Địa Trung Hải  

ông hoạt động rất hăng say, xuyên suốt 
  lại bán buôn đổi tiền với người Do thái 
  và cộng đồng sắc tộc ở La-Hy.” 
  (Richard Rohrbaugh) 
 
 

 
ĐÔI GIÒNG TÓM LƯỢC 
 
Trước thời thánh Phaolô, Đạo Chúa lúc đầu đặt cơ sở ở 
Giêrusalem và Antiôkia. Khi đó, có Giacôbê, người anh em 
đồ đệ của Đức Chúa. Kế đó, còn có Phêrô, cả hai đấng đều 



 

 

là chủ quản hội thánh, thời tiên khởi. Ở thời này, thánh 
Phaolô lại đã khám phá ra rằng một số bạn đạo từng hồi 
hướng trở lại, đã quay về với lối sống rất “trỗi dậy”. Thánh 
nhân không buộc những người này phải trở thành Do-thái, 
tức: phải kinh qua thủ tục “cắt bì” trước khi làm tín đồ của 
Chúa. Sở dĩ thánh Phaolô đề nghị lối sống có “trỗi dậy” là 
cách miễn chuẩn cho họ mọi ràng buộc nào đại loại như 
thế, bởi: trước đó ông đã được sự đồng thuận của hai thánh 
Giacôbê và Phêrô rồi, nhưng sau đó, các đấng lại chống đối 
quan điểm của Phaolô thánh-nhân, về chuyện này. Cả đến 
cộng đoàn Antiôkia cũng chịu ảnh hưởng từ một động thái 
giống như thánh nhân. Kết cục là, thánh Phaolô đành phải 
ngưng thi hành sứ vụ tông đồ đặt dưới trướng của đấng 
bậc trưởng thượng này và không còn tuỳ thuộc cộng đoàn 
do các vị làm chủ quản, nữa. Thánh nhân đã đi theo con 
đường riêng do mình định đoạt bằng vào kinh nghiệm từng 
trải với Đức-Chúa-Sống-Lại, là Đấng Chủ Quản Duy Nhất 
của thánh-nhân. Thánh Phaolô sinh hoạt mục vụ tại các 
thành phố chính ở Thổ-Nhĩ-Kỳ và Hy-Lạp. Sau đó, thánh 
Phaolô đã có thư gửi nhóm hội/cộng đoàn do ông thiết lập. 
 
 

“Như vậy, thoạt nghe danh thánh Đức Giêsu, 
cả trên trời dưới đất và nơi âm phủ, 
muôn vật phải bái quỳ; 
và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, 
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: 
"Đức Giêsu Kitô là Đức Chúa”.  
(Phil 2: 10-11)  

 
 
 

Mãi đến cuối thế kỷ thứ 20, các nhà chú giải của ta mới 
nhận ra là: lập trường/tư tưởng của thánh Phaolô đặt nặng 
chủ trương tạo nền thần-học hoặc khoa tu đức có chọn lựa. 
Các vị, chẳng bao giờ nghĩ rằng Đế quốc La Mã lại đã dính 
dự gì với thánh Phaolô. Nhưng, từ những tháng ngày hồi 
thập niên ‘70, nhờ các khám phá rút được từ các vụ khai 
quật và nhờ phát hiện ra tấm thủ-cảo ở Biển Chết, các học 
giả mới nhận ra được tầm quan trọng của lập trường thánh 
Phaolô luôn xem xét mọi việc dưới góc-cạnh chính-trị và tôn 
giáo hầu thấy được rằng: các thư cũng như bài viết do 
thánh-nhân đọc cho thư ký viết đều phản ánh cuộc đấu 
tranh chống lại ảnh hưởng có từ Đế quốc La Mã lên đầu óc 
dân thường ở huyện. Chú-giải tư-tưởng của thánh-nhân 
theo lối “mới”, là đường lối đã hình thành vào hơn 40 năm 
nay, nhờ có đường lối này mà hội thánh ta mới thấy được 
mối liên kết giữa tư tưởng của thánh nhân với bối cảnh 
chính trị cũng như tôn giáo, vào thời đó. Tư tưởng đây, nối 
kết đường lối chính trị, đặc biệt là chính trị và tôn giáo vốn 
dĩ loại bỏ mọi sự thể để đưa vào luồng sáng rất khác biệt. 
Nhiều người trong chúng ta có lẽ sẽ nhớ lại câu chuyện xảy 
ra cách đây không lâu, chừng 15 hoặc 20 năm đổ lại, về 
trường hợp tương tự đã diễn ra trong chương trình giảng 
dạy về Đức Kitô lịch sử.  
 
Thánh Phaolô không giống Đức Giêsu, Đấng sinh trưởng ở 
vùng sâu vùng xa thuộc xứ miền Galilê, nhưng thánh-nhân 
vẫn lang thang khắp thôn miền đến tận hang cùng ngõ hẻm 
toàn cõi Đế Quốc La Mã, về phía Đông. Đây là một tổng thể 
phức tạp về chính trị cũng như tôn giáo. Gần đây nhất, các 
nhà nghiên cứu đã thấy thánh Phaolô từng bất đồng với thể 
chế có bối cảnh chính trị rất chung đụng và thánh nhân 
cũng đã tìm ra thứ gì đó để thay cho bối cảnh ấy. Quả thật, 
đôi lúc ta cứ tưởng là thánh-nhân từng bất đồng ý kiến với 



 

 

các thể chế như thế, mãi đến khi ông tìm ra được cung 
cách hành xử rất chống báng, bằng vào kinh nghiệm từng-
trải với Chúa-Sống-Laị. 
 
Israel là ví dụ cụ thể về sự đáp ứng với bối cảnh chính trị ở 
đây. Ta lại cũng nhận ra rằng đối với thánh Phaolô, Israel 
có thể dùng để thay cho bối cảnh chính trị vốn không tài nào 
đạt được thành quả, hết. Và thánh-nhân vẫn nghĩ: ông đã 
thực hiện điều mà Israel vốn muốn làm nhưng lại chẳng bao 
giờ đạt điều mình mong muốn. Thực tế quả đã cho thấy ít 
xảy ra xung đột giữa thánh Phaolô và Israel hơn những gì 
mà lâu nay hội thánh vẫn nhận thức. Nhờ có ánh sáng soi 
dọi như thế, ta nhận ra 4 sự thể nổi bật lên bề mặt, như 
sau: 
 
 *nhận thức về sự chọn lựa mới của thánh Phaolô đối 
với cuộc sống; 

*cảm kích mới về sự thể khiến thánh nhân hiểu được 
sự sống lại;           

*cảm kích mới về sự thể khiến thánh nhân nhận ra 
sức mạnh của Thần Khí Chúa; 
*Và cuối cùng, nhận thức rất sáng còn hiện rõ là: ta 
đề cập quá nhiều đến cảnh tình ta đang sống hôm 
nay, có phản ứng với Đế Quốc Hoa Kỳ (nếu gọi được 
như thế) trong khung cảnh của cuộc sống giống hệt 
thời Đế Quốc La Mã mà thánh Phaolô đã trải nghiệm. 
Khung cảnh song đôi, nhiều lúc cũng tương tự rất dễ 
để ta ra tay thực hành và biến nó thành hiện thực. 
 

Nhờ trực giác sâu sắc, ta vẫn đặt nặng lên đó, nay đã xuất 
hiện, tuy hơi chậm, nhưng vẫn nói lên được lập trường 
hành động của thánh Phaolô, rất rõ. Tiến trình triển khai lập 
trường xảy đến với thánh nhân khi ông đi dần vào tuổi xế 

bóng. Nói cách khác, ta cũng nhận rằng ông thực sự là 
người Do thái lang thang từng lữ hành đi khắp đó đây – và 
đấy cũng là một biểu hiện khiến ta nhấn mạnh vào cụm từ 
“lang thang” cũng như danh xưng “Do thái” của ông. Bởi, 
chính ông từng đi đây đó, khắp Châu Âu, bắt đầu từ thủ phủ 
Philípphê rồi đến Thessalônikê, và sau đó lại đã đi vào trọng 
tâm của đất miền đầy ắp những văn hoá/văn minh của 
người Hy Lạp và La Mã. Ông đi, là đi đến Akaia và 
Côrinthô, nơi ông dừng chân lưu lại tại thành phố lớn đang 
phát triển mạnh ở Trung Đông, thời đó là Êphêsô. Các thủ 
phủ, cũng như hải cảng là điểm nối kết bước chân ông trên 
quãng đường dài ở phương Đông lẫn trời Tây, có cái gì đó 
làm xúc tác khiến ông trở thành nhân vật lừng danh, rất nổi 
tiếng.  

 
Phaolô thánh-nhân đã tạo nên tình huống đó. Có điều lạ, là: 
ở thư Rôma đoạn 15 câu 23, trong đó chính thánh-nhân có 
lần nói: ông vẫn cứ âm thầm dấn bước trong hành trình 
rong ruổi quyết hoàn tất những điều mình chủ trương. Và, 
chính những thứ ông gọi là “tất cả mọi sự” đều nằm trong 
các nhóm/hội nhỏ bé, có lẽ cũng không nhiều, khoảng 
trên/dưới năm chục người đổ lại, ở mỗi nơi. Nhưng con số 
đó, đã lan rộng trên khắp mọi miền của Đế quốc La Mã, nếu 
ta chỉ tính mỗi số lượng người hồi hướng trở về thôi, cũng 
là con số rất đáng kể. Có lần thánh Phaolô nói: “Chỉ mỗi thế. 
Nhưng, rồi tôi sẽ đi về nửa phần còn lại ở bên kia đế quốc. 
Tôi cũng sẽ đi về hướng Tây để đến với Rôma và rồi sẽ đi 
Tây Ban Nha một ngày nào đó, cũng không muộn.” Tuy 
nhiên, có thể nói được là: trên thực tế, thánh-nhân chưa 
thực hiện cuộc lữ hành mục-vụ đến với Tây Ban Nha, 
nhưng ông đã thực hiện hành trình đi Rôma và lưu lại nơi 
này mãi đến ngày ông tạ thế, mới thôi. 

 



 

 

Các giải thích về lập trường của thánh Phaolô ngày hôm 
nay cũng đã thay đổi khá nhiều, nhất là những năm gần 
đây. Từ lâu, ta thấy chừng như anh em Thệ phản chủ 
trương canh cải ý kiến khiến mọi người hiểu được thánh 
Phaolô theo cung cách rất đúng lịch sử và người anh em 
giáo hội bên ấy lại đã trình bày thánh Phaolô như nhà “vô 
địch” của chế độ tự do, so với hệ thống chỉ biết vụ vào “luật” 
Do thái mà thôi. Điều, mà người anh em giáo hội bên đó 
muốn nói, qua cụm từ “vô địch”. Anh em Thệ Phản lại đã 
tập trung nhấn mạnh vào ân huệ so với anh em Công giáo 
của ta chỉ đánh mạnh vào khía cạnh luật và luật, thôi. Làm 
thế, tức: người anh em giáo hội bên ấy đã biết đặt ưu tiên 
vào lịch trình thần học mang tính lịch sử theo như truyền 
thống của giáo phái Luther ở Đức, vẫn kỳ vọng. Đây, quả là 
nhận thức mạnh mẽ nhất trong trường phái chủ trương một 
học thuyết về Phaolô kéo dài nhiều thế kỷ mãi cho đến ngày 
gần đây. Lập luận này, nay không còn đứng vững nữa, chí 
ít từ năm 1999 khi Augsburg tuyên bố về vị thế của người 
anh em bên giáo hội Thệ Phản cũng như của người Công 
giáo chúng ta. Tuyên ngôn Augsburg ban hành ngày 
31/10/1999 được Đức Gioan Phaolô II đại diện cho Giáo hội 
Công giáo La Mã ký kết và phía bên kia là Hiệp hội Luther, 
trên toàn thế giới. Dưới đây, là hai đoạn văn chính thấy 
được ở tuyên ngôn: 

 
*“Cùng nhau, ta tuyên xưng: nhờ ơn thánh và 
niềm tin vào Công trình Cứu chuộc của Đức 
Kitô, tuyệt nhiên không do biệt tài của bất cứ 
ai, ta được Chúa chấp nhận đi vào với Ngài 
mà nhận đón Thần Khí Chúa, Đấng cải hoán 
tâm can ta trong lúc Ngài bổ sức mời gọi ta 
thực hiện công việc lành thánh, rất thiện toàn.”     
 

*“Nhờ ơn thánh, là bạn đồng hành rất chính 
trực có Chúa dẫn dắt ta đi vào với niềm tin, 
lòng trông cậy và tính sốt mến ta vốn có do 
công trình cứu độ đầy sáng tạo của Chúa. Dù 
sao đi nữa, trách nhiệm của đấng công chính 
không chỉ phung phí ơn lành thánh này, mà 
thôi; nhưng còn được sống trong ơn lành 
thánh, vẫn rất thực. Động lực khuyến khích ta 
sống lành thánh, là một khích lệ thực tiễn ngõ 
hầu giúp ta thực hiện niềm tin có Chúa và 
trong Chúa.” 
 

Ngày nay, cả hai phía tức giáo hội Thệ Phản và anh em 
Công giáo chúng ta lại đã cùng nhau nhìn về bối cảnh chính 
trị và tôn giáo, qua đó thánh Phaolô vẫn sống cuộc sống 
lành thánh, chính trực. 
 
Nói bối cảnh chính trị và tôn giáo, là nói đến đế quốc La Mã. 
Và, đó cũng là lý do để ta ngược giòng lịch sử trở về với 
thời xa xưa, hầu có được cảm giác đích thực và ta ngửi 
thấy được những gì đã thực sự xảy đến. Thêm vào đó, ta 
cũng nên nhìn về kiều dân Do-thái-giáo đã ở vào vị thế 
chính trị mà họ tạo được trong đế quốc thời đó. Chỉ khi ấy, 
ta mới thấy được bối cảnh sống động mà cộng đoàn tín hữu 
tiên khởi của Đạo Chúa đã sống và biết thêm được vị thế 
của thánh Phaolô về tổng thể, là như vậy. 
 
Thánh Phaolô, thật ra đã tự đặt mình chọn lối sống trong 
một thế giới khá phức tạp. Ở đó, có đế quốc La Mã, có cả 
kiều bào Do-thái-giáo và tín đồ Đạo Chúa nữa. Bởi thế nên, 
dưới đây là dẫn nhập vào quá trình sự nghiệp của mỗi 
nhóm. 
 



 

 

 

ĐẾ QUỐC LA MÃ  
 
 “Có hiểu thế giới La Mã,  

mới hiểu được Phaolô thánh-nhân.”  
(R. Orlando) 
 

Ghi chú:   
Các hoàng đế La Mã          gần và trong thời của Phaolô: 
Augustus (Octavian):  năm 27 trước Công nguyên – 14 
sau Công nguyên 
Tibêrius                    :  năm 14 sau Công nguyên – 37 
Công nguyên 
Caligula (Germanicus):  năm 37 Công nguyên – 41 Công 
nguyên 
Claudius                  :  năm 41 Công nguyên – 54 Công 
nguyên 
Nêrô                        :    năm 54 Công nguyên – 68 Công 
nguyên 
 
 

 
ĐÔI GIÒNG TÓM LƯỢC VỀ HY LẠP  
 
Cũng nên bắt đầu ở đây bằng một chú thích về mối tương 
quan giữa văn hoá Hy Lạp và đế quốc La Mã. Hy Lạp, ban 
đầu là “quốc gia” hoặc “đất nước”, vẫn nhỏ bé hơn “đế 
quốc”. Về nguồn gốc, đất nước này có một số khu định cư 
trong đó có sinh hoạt thương mại, trại binh, có nền giáo dục 
và văn hoá đã phát triển. Ý niệm về “thủ phủ” (tiếng Hy Lạp 
gọi là polis) khi ấy chỉ mới nổi vụt lên trước khi tạo điều hoà 
giữa các “thủ phủ” đưa vào quần thể lớn hơn. Điều này, có 

nghĩa là: mỗi “thủ phủ” như thế lại có các phần đất rất hiển 
thánh được vinh hạnh trao cho địa phương trông nom. Và 
trong đó, có nhiều vị thần không mang tính địa phương, vẫn 
rất nhiều. Athêna có các vùng đất như Akrôpolis, Parthênon 
và các đền đài dành cho thần linh, mà trong đó một số địa 
danh được du nhập từ ngoại bang, như: Ai Cập. Việc sát 
nhập các thủ phủ gộp thành một thứ tổng hợp các thần linh 
quá đông đảo. Và ý niệm về “Vị Thần” từ đó trở thành sự 
thể được mọi người cùng tôn thờ, sùng kính. Và sau đó, sự 
thể về “thần linh” cứ thế thẩm thấu nhờ vào uy lực của các 
đội binh, như trường hợp Alexander được coi như thần linh 
thánh ái, rất đáng kính. Chuyện như thế, lại cũng thấy xảy 
ra ở Ai Cập có vua/quan Pharaô rền khắp chốn. Và, lập 
trường tương tự cũng xảy đến với các triết gia, khá hiền từ. 
Các thần linh, đã được dân chúng tôn vinh đúc tượng và 
đặt nơi đền đài gọi là Panthêon. Các nối kết đại loại như 
thế, cũng tạo ra một thứ gọi là “sự đã rồi” giữa chính trị và 
sức mạnh quân sự, có hỗ trợ để phát triển lan sang các vị 
thần đồng thời là lãnh tụ chính trị. 
 
 

 
TRỌNG TÂM LÀ LA MÃ 
 
Điểm khác biệt giữa La Mã và Hy Lạp là chuyện khá thú vị. 
Chẳng hạn như, La Mã luôn mê say chuyện nối kết hoà 
hợp. Thế nên, “Hoàng đế” của họ là lãnh tụ kết hợp hài hoà 
giữa chính trị và quân sự. Việc thần-thánh-hoá các hoàng 
đế đương nhiên phải xảy đến. Các hoàng đế La Mã thời đó 
vẫn đòi người Hy Lạp phải coi họ ngang hàng và tương tự 
như các vị thần Hy Lạp… Điều cần hỏi là: giả như việc tạo 
dựng thần linh nào đó đồng thời là hoàng đế, có cần thiết 



 

 

cho hệ thống quan quyền La Mã trổi bật thành “đế quốc” 
không. Ngược lại, giả như hoàng đế nào đó trổi vượt như 
Octavian còn gọi là thần-hoàng-đế Augustus có đem lại ý 
niệm phóng đại nào về “thần linh”, không? 
 

 
AUGUSTUS NGƯỜI THẾ ĐÓ  
 
Octavian là chính trị gia rất tài ba, lỗi lạc. Ông từng chơi trò 
chơi chính trị lạ kỳ để theo dõi xem người chơi trò này phản 
ứng ra sao? Hoạt động ở khu vực nào? Ông tự tạo cho 
mình quyền to lớn này là do từ binh đội dũng mãnh ông 
dựng ra. Ông còn muốn tạo cho mình thứ quyền bính hợp 
pháp lấy được từ nghị viện, nữa. Rồi từ đó, ông đã khuynh 
loát chòng chéo cốt để các chính trị gia ở nghị trường hiểu 
rằng chính họ đã trao cho ông quyền đó. Ông kiến tạo cho 
mình một cuộc sống oai phong lẫm liệt do thần-linh đem 
đến. Các thần này, không là thần gia đình, nhưng là thần 
của quần chúng từng đề ra nghi thức tế tự và lễ hội mừng 
vui phấn khởi để rồi qua đó các thần ban phép mầu và chúc 
phúc cho người cầm đầu, quản cai toàn đế quốc. Giả như 
những người này làm không được việc, thì lúc đó các thần 
sẽ khiến cho sông Tiber ngập đầy những nước với bão táp, 
mưa sa, lụt lội. Và, sông Nil sẽ cạn nước, khô cằn hết làm 
ăn. Các đất miền/thành phố lâu nay trở thành thể chế trong 
đó có vị thần ở chốn trời cao đã định danh chỉ thị thành lập 
đế quốc. Hoàng đế là đấng thần-thiêng thánh-hoá hiện diện 
bằng xương bằng thịt và dù thế nào đi nữa vẫn chỉ là phân 
nửa đoạn đường để tiến tới mà trở thành “thần thánh”. 
 
Thủ phủ nổi bật là Athêna lại đã hứa hẹn dành cho Brutus 
và Cassius nhiều uy lực để lướt thắng tính chuyên quyền 

bạo ngược của Julius Xêda. Và sau đó, các thần lại hứa với 
Antony, một trong ba vị thuộc Tam đầu chế ở trời Đông, 
cũng sẽ được thế. Nhưng khi Octavian Augustus đánh 
thắng Antony trong trận Actium hồi năm 31 trước Công 
nguyên, Athêna lại đã làm hoà với hoàng đế đồng thời trở 
thành vị thần mới. Trên thực tế, thần-hoàng-đế Augustus xử 
rất tốt với Athêna cũng giống như Tibêrius thời sau đó. Các 
thần-hoàng-đế khác lại không tích cực được như thế. Như 
Caligula đại náo thành phố là để khiến cho Rôma thêm 
phần đẹp đẽ. Hadrian là vị thần-hoàng-đế rất có công trong 
hầu hết các cuộc chỉnh trang thành Athêna. 
 
Tôn giáo phát triển rất nhanh vào thời của Đức Giêsu và cả 
vào thời thánh Phaolô còn tại vị là đạo thờ kính thần-hoàng-
đế, đặc biệt là Hoàng đế La Mã. Muốn chứng tỏ lòng trung 
thành với Hoàng-đế, chỉ một cách duy nhất là thờ-kính tôn-
vinh ông ta thật hết lòng. Việc thờ kính Xêda còn phát triển 
nhanh hơn thế nữa. Chuyện này thấy rất rõ và cũng chính 
xác qua sự việc tôn giáo và chính trị gắn bó với nhau, thật 
chặt chẽ. Trên thực tế, cũng chẳng cần có sự hiện diện của 
binh hùng tướng mạnh để giám sát đế-quốc nếu như toàn 
dân trong đế quốc đó vẫn thờ kính thần-Hoàng-đế, cũng rất 
mực.            
 
Rôma, hoặc nói rõ hơn là thần-hoàng-đế Augustus vẫn làm 
được mọi chuyện mà chỉ có thần linh mới được làm, đó là 
chinh phục cả thế giới. Nữ thần Justitia, từng là nữ thần 
được Augustus tấn phong/can-thiệp, chỉ là vị thần chiến 
thắng. Augustus đạt quyền cao chức trọng như thần-Hoàng-
đế và ngày sinh của ông được ca tụng như điều mà mọi 
người trong đế quốc của ông gọi bằng tên “euanggelion”, 
tức: tin vui dành cho kẻ chiến thắng. Hoàng đế, tiếng Hy 



 

 

Lạp gọi là “kyrios”, và sự hiện diện rất vua-quan-thần-thánh 
được gọi là “parousia”.  
 

Ở Rôma và Hy Lạp, nói chung là với thế giới thời cổ 
xưa, người dân có khuynh hướng tôn thờ sùng bái 
các hoàng đế. Chuyện này đã đi vào với quá khứ có 
bí ẩn về thờ kính các vị thần sống lại và thờ các vị 
thần phân nửa là người tức các thần linh sinh ra từ 
sự phối hợp giữa thần linh bất tử và người phàm dễ 
chết. Theo hiểu biết của nhiều người thì tầm mức 
uyên bác ở đây là họ trực tiếp tập trung nhiều vào 
việc thờ kính hoàng-đế mà không chú ý quá nhiều về 
chuyện này. Xem ra có nhiều điều xảy đến với ý niệm 
về “hoàng-đế” ngay từ lúc Augustus xuất hiện, đã đổi 
thay qui chế cho vị cầm quyền. Ông còn thay đổi cả 
bản chất ngôn ngữ khi mọi người gọi ông là đấng 
thần-linh thánh-ái. Điều này mang tính trực tiếp nói 
về ông hơn. Thật sự, thì Ausgustus còn hơn cả vị anh 
hùng đề cập ở đường lối tôn thờ theo cách bí hiểm 
của nhóm ngộ đạo. 

 
Từ nhiều thế kỷ, nền Cộng hoà La Mã đều đã do hai quan 
chấp chính tối cao cai quản. Cả hai đều tại chức trong cùng 
năm. Khi La Mã chinh phục toàn thế giới vào thế kỷ thứ 
nhất trước Công nguyên, hai vị chấp chính này càng có 
nhiều quyền hơn và càng ít muốn san sẻ quyền của mình 
cho ai khác. Đó là hiện trạng của Brutus và Cassius sau khi 
Julius Xêda bị ám sát. Guồng máy quân sự khổng lồ của La 
Mã lúc đó chia làm hai. Hai bên tranh chấp chém giết nhau 
không thương tiếc. Khối hiệp nhất giữa Ý, Hy Lạp và thế 
giới Địa Trung Hải tự khắc đã rã tan. Khi ấy, nổi lên một 
nhân vật mang tên Antony là kẻ chiến thắng, dù tạm thời. 
Cuối cùng thì, người chót hết mới đứng vững, đó là 

Augustus, con trai của Julius Xêda đã nổi lên triệt hạ 
Antony. Và, chiến tranh liền kết thúc. Hoà bình lại đã vãn 
hồi. Tình thế xảy đến sau trận Actium ngày 2/9 năm 31 
trước Công nguyên, là ngày tháng chính cho toàn cảnh 
chính trị. 
 
Kinh tế đã bộc phát. Giao thương đường biển cũng bớt đi 
nạn cướp biển. Các giao lộ, không còn chuyện bán buôn, 
bất qui cách. Vốn là người đem lại nhiều cải cách, Augustus 
được gọi là thần linh nhập long thể. Tiếng Hy Lạp không có 
ngôn từ phận định rõ rệt, nhưng tiếng La tinh gọi ông là 
“divus”, tức thần-linh thánh-hoá, chứ không phải là “deus”, 
tức Đức Chúa hoặc Chúa Thượng. Tuy thế, người dân ở La 
Mã lại cứ gọi ông là vị thần, con của thần linh. Ông ra lệnh 
cho khắc tên và hình ảnh linh thánh trên tiền đồng, tiền kẽm 
để mọi người biết.  
 
Nhiều người, đôi lúc cũng thấy khó mà diễn tả cho mọi 
người hiểu rằng các tượng cổ là của thần linh xưa hoặc của 
hoàng đế vừa mới đăng quang. Danh xưng nói lên chức 
năng và công việc của một người và người làm được 
những chuyện dành cho thần-linh-thánh-ái, cai quản cả thế 
giới theo cung cách giống vị thần cai trị người phàm. 
Augustus tin rằng ông là thần-linh thuộc loại như thế! Ông 
xây dựng lại đường xá, cầu cống và tái lập mọi kỹ nghệ. 
Ông còn gầy dựng toàn bộ hạ-tầng kiến-trúc. Tất cả, để 
chứng minh rằng ông đã toàn thắng, hết mọi sự. Nguồn 
thần học của hội thánh ta vào thời kỳ đế quốc này là do 
Suetinius và Tacitus lập ra.  
 
Suetonius kể lại tiểu sử của chính mình và cuối cùng cho 
thấy Augustus được cưu mang như thế nào. Mẹ của 
Augustus là bà Atia có mang với thần Apollo, nên ông là 



 

 

con trực tiếp của thần linh, chứ tuyệt nhiên không chỉ là con 
đẻ của Julius Xêda, thôi. Ngay đến cha ruột của ông là 
Julius Xêda, ông cũng phong cho làm thần-linh, nữa. Nếu ta 
được phép gọi truyện kể ở đây là thứ “giao ước mới” thì 
phải nói rằng thần-học này là truyện về thần Aeneid của 
Virgil:                              
 

Truyện thần thoại kể rằng: vào năm 17 trước Công 
nguyên Augustus bảo trợ cho hai cháu ngoại là con 
của con gái mình lấy chồng là tướng Marcus Agrippa. 
Hai cháu này, một là Gaius (sinh năm 20 trước Công 
nguyên và chết vào năm 4 sau Công nguyên. Còn 
cháu kia, là: Lucius (sinh năm 17 trước Công nguyên 
và chết vào năm thứ 2 sau Công nguyên). Cha của 
hai cháu chết vào năm 12 trước Công nguyên, nên 
Augustus chính là người nuôi dưỡng hai cháu và 
chuẩn bị cho chúng làm lãnh tụ. Nhưng cả hai đều 
chết yểu, nên Augustus phải tìm đến con trai riêng 
của vợ ông là  Lyđia làm lãnh tụ nối dõi tông đường. 

 
Đỉnh cao danh vọng của Augustus trải rộng thấy rõ ở Rôma. 
Chốn công đường của Augustus và đền thờ Mars Ultor, là 
nơi Augustus tuyên thệ vào năm 42 trước Công nguyên lại 
ở Philípphê và triều đại của ông kết thúc vào năm thứ 2 sau 
Công nguyên. Mars được đặt cho cái tên “Ultor” là để báo 
thù cho Julius Xêda. Còn, chốn công đường của Augustus 
là nơi hội họp về dân sự cũng như tôn giáo. Chính ở nơi 
này, còn diễn ra các phiên toà xử và các buổi tế thần nữa. 
Nghi lễ tế tự và công việc của các thượng tế, từ đó được 
thành lập. Tại chốn công đường này, duy nhất chỉ thấy có 
một pho tượng của Augustus là đứng trụ trên chiếc tứ mã, 
rất hùng hổ. Theo huyền thoại, thì Aeneas, vốn xuất thân từ 
thần Vệ Nữ và Anchises là người thành Troa, đã kịp chạy 

thoát khỏi thành này và khởi sự cuộc đua ngựa tại Ý. Còn, 
Romulus xuất thân từ thần Mars và Rhea Silvia, là hậu duệ 
của Aeneas được chó sói cho bú sữa, giống Julius Xêda, 
tất cả đều được đúc tượng đặt ở công đường Augustus. 
Tượng Augustus chễm chệ che lấp hết mọi tượng, bởi 
chính ông lại cứ muốn mọi người coi mình là hậu duệ lịch 
sử của La Mã, và là người tái thiết thành Rô Ma. Chính ông 
đã xây dựng 82 ngôi đền mới trong thành phố. Năm 12 
trước Công nguyên, ông được đặt cho cái tên gọi là 
Pontifex Maximus.  Các tượng đặt ở Carrara đều bằng đá 
cẩm thạch chễm chệ trên các cột ở Côrinthô. Năm 13 trước 
Công nguyên, bàn thờ Augustus được quốc hội thuận cho 
xây coi đây là biểu tượng hoà bình được ủy thác từ năm 
thứ 9 trước Công nguyên.  
 
Augustus là người tái lập nền cộng hoà, phục hồi các thần 
hoà hoãn và tái tạo sự hiền hoà/êm ấm giữa các thần. 
Chính ông là người truyền bá chốn công đường, các thành 
phố và cả đế quốc nữa. Chính ông là người củng cố đế 
quốc và mọi phần đất thuộc về nó. Trong số các tượng đặt 
ở Rôma, có tượng của Alexander Đại Đế, được coi là thần-
linh thánh-ái. Augustus khôi phục tiêu chuẩn của binh đội 
từng bị thất thoát hồi thời chiến, đem họ trở về chốn công 
đường. Thần Hoà-Hoãn tạo chiến thắng cho mọi người. 
Thần này được gọi là Đệ nhất Công-dân chuyên dẫn dắt 
mọi dân con đang sống ở đế quốc. Augustus có một con gái 
tên là Julia và chẳng có được mụn con trai nào được sống 
sót. Là hoàng đế, những muốn cho đế quốc mình tồn tại 
mãi, ông đành tìm đến Tibêrius, con riêng của vợ là Lyđia 
với người chồng trước là Claudius, để uỷ thác. Cháu của 
Tibêrius là Germanicus và con trai của Germanicus là 
Caligula (tức “Đôi Giày Nhỏ”) lại đã trở thành Hoàng đế kế 
nghiệp các ông từ năm 37 trở về sau. Hoàng đế Caligula bị 



 

 

đám quân nhân ám sát chết. Vì thế, Claudius được cất nhắc 
lên ngôi hoàng-đế, để kế nghiệp. Claudius là người tổ chức 
Vận hội Saeculum ở Campo Marzo năm 47 sau Công 
nguyên cốt để kỷ niệm 800 năm ngày thành lập thành Rô 
Ma. Nêrô là hoàng-đế cuối thuộc giòng dõi Julius-Claudius. 
 

Ở đây, cũng nên thêm một chú thích về việc Hadrian 
bảo rằng: Rôma được thần linh ủy thác đã trở thành 
trung tâm của vũ trụ. Ông vẫn muốn người Do thái 
thôi không còn bị thúc bách bởi luật “cắt bì” nữa. Ông 
còn muốn mọi người có thể xây đền đài theo ý của 
mình nữa. Ông đi chu du khắp đế quốc, nhằm đoàn 
kết hết mọi người trong đó. Và, ông quyết tống xuất 
các sắc tộc ra khỏi đế quốc của mình. Ông xây tường 
thành dọc suốt khu vực nhỏ ở Anh quốc nhằm xua 
đám rợ phía Bắc ra khỏi thế giới văn minh ông tạo 
dựng. (x. Journal of Philosophy and Scripture, an 
Interview with E.P. Sanders, tập 2, cuốn 2, năm 
2005) 

 
Trên các đồng tiền bằng kẽm, tiền nào cũng có hình và tên 
của Xêda ghi trên đó vốn được như thần linh, con của vị 
thần- chủ, là đấng cứu vớt hết mọi người trong đế quốc. 
 
Đế quốc La Mã khi xưa vẫn tượng trưng “tiêu chuẩn đặt cho 
nền văn minh tiến bộ”. Tác giả Crossan dùng cụm từ đặc 
biệt làm biểu tượng cho điều mà ông gọi là “Cái bừa dùng 
làm chuẩn”. Còn, thánh Phaolô thì lại khác. Thánh-nhân cho 
rằng: Đế quốc La Mã dưới thời Augustus và Nêrô, đã tượng 
trưng cho điều được diễn tả tuy đáng tiếc nhưng cũng bình 
thường và vẫn được coi như nền văn minh tiến bộ vẫn phải 
đến, nếu không có ai hoặc không có gì làm nó dừng lại để 
biến mất. Đế quốc Hoa Kỳ hôm nay đang “trụ” vững trong 

thế giới của họ hệt như các đế quốc khi xưa mà người Hy 
Lạp và La Mã đã thực hiện.  
 
Ở đây nữa, ta cũng có thể áp dụng điều đó với Đế quốc La 
Mã và đế quốc Anh được gọi là đế quốc thánh kéo dài từ 
thế kỷ thứ 18 qua hết thế kỷ 19 mãi đến đầu thế kỷ thứ 20, 
mới bớt dần. Hệ-thống đế-quốc chủ trương cổ võ cho hoà 
bình –thứ hoà bình của La Mã mà khi xưa hội thánh ta gọi 
bằng tiếng La tinh là “Pax Romana” ngang qua chiến thắng 
bằng quân sự, tức đi từ sự âu sầu hoà hoãn rồi tham gia 
chiến đấu đến hồi thắng cuộc. Và ở đây, nên hiểu vị thế “bề 
trên” của những người chiến thắng trong hệ cấp rất qui củ- 
để rồi đi đến thứ hoà bình/hoà hoãn có sự trợ giúp của 
Aeneas (tức thần Hoà Hoãn), Mars Ultor (thần Chiến 
Tranh), thần-nữ Roma (tức thần Chiến Thắng) và cả nữ 
thần Mắn đẻ (tức hoà bình) nữa. Qui luật của hệ thống ấy, 
được viết trên đá cẩm thạch.  
 
Văn hoá này, bao gồm cả chế độ cha cố lẫn nô lệ. Cung 
cách sống được diễn tả rõ ra bên ngoài bằng tôn giáo, có 
chốn công đường và bàn thờ/bàn thánh để thờ kính con 
người vừa là Hoàng đế vừa là thần-chủ. Kết cục thì, điều 
mà nhiều người có thói quen gọi bằng cụm từ Thần-Dân-
La-Mã, hoặc ngày nay ta lại cũng có thể gọi đó là Thần-
Dân-Hoa-Kỳ, cũng được thôi. (xem S. Patterson (Beyond 
the Passion: rethinking the death and life of Jesus,  Fortress 
2004, trong sách này tác giả nói: “Hoà Bình kiểu của đế 
quốc Hoa Kỳ cũng không kém phần xảo quyệt và bóc lột 
mọi người dân trên thế giới như thư Hoà Bình của La Mã, 
khi xưa vậy”. (Xem thêm: Richard J, Neuhaus, America as a 
religion, First Things, 3/2005)           
 



 

 

Chủ nghĩa đế-quốc, là cụm từ diễn tả đường lối mà thế giới 
lâu nay cứ bị thống trị mãi cho đến thế kỷ thứ 20. Ngày nay, 
ta lại có chủ nghĩa độc-tài toàn-trị và chủ nghĩa khủng bố. 
Những gì lâu này đã đổi thay là khả năng ta đáp ứng trước 
bạo lực và kỹ thuật của chúng ta. Tất cả chúng ta hiện có 
nhiều khí cụ giết người hàng loạt còn ghê sợ hơn trước rất 
nhiều. 
 
Hoà bình êm thắm, đã trở nên lờ mờ đối với ta và theo cách 
thế nào đó, có thể nói là trống rỗng, rất hư-vô. Tác giả 
Crossan có nói: “Hoà bình đã trở thành đồ trang trí tuyệt kỹ 
mà mỗi năm ta vẫn treo lên cây thế giới và chỉ cất nó đi bỏ 
vào tầng hầm của lịch sử, thôi.” 
 
Trật tự ở đế quốc La Mã được duy trì là ngang qua hệ 
thống “quan thày”, thứ “mạng lưới” tương quan rất xã hội và 
kinh tế mà ảnh hưởng của nó cứ chất chồng, lại là chuyện 
củng cố cho hiện trạng gọi là “cứ như thế” để nó yên. 
 

Ở nghệ thuật phim ảnh, người  La Mã ăn vận lại khác 
với mọi người, tức thường hay ăn vận theo sắc thái 
của người Anh trong khi đó các nô lệ tốt lành vẫn 
mong mỏi được tự do, lại cứ thích nói tiếng Anh bằng 
giọng Mỹ. Đó là mật khẩu dành cho các dân tộc khác 
nhau. Vào triều đại Claudius thứ Nhất, Hêrôđê 
Agrippa xuất hiện trên sân khấu chính trường với lời 
cầu kinh lưỡi uốn theo kiểu Ba Lan gốc Do thái ở thế 
kỷ thứ 18. Nhưng, ông lại thích trở về với Palestine, 
rất nhiều năm. Thánh Phaolô giống nhiều người, vẫn 
muốn mình thành người “mày râu nhẵn nhụi, áo 
quần bảnh bao”, thôi. 

 
 

DO-THÁI-GIÁO THEO NHÃN-GIỚI KIỀU-BÀO 
 
Lâu nay, nhiều người vẫn có khuynh hướng cứ coi Đạo 
Chúa và Do-thái-giáo như sự kiện nổi bật trong đạo, thời 
lịch sử chỉ mới chớm. Tình thực mà nói, khuynh hướng do 
các vị tạo cho mình chỉ đại diện cho một số rất nhỏ trong 
tổng thể là đế quốc. Các vị đại diện Đạo Chúa và Do-thái-
giáo thường gọi những người sống đạo khác với mình, là 
dân ngoại. Quả có thế. Nhưng, “chủ thuyết dân ngoại” lâu 
nay đâu tồn tại. Bởi, nền văn hoá rất cao của họ chỉ tồn tại 
với nền thần học do các vị theo Đạo Chúa chủ trương. Còn, 
văn hoá thông thường của họ lại tồn tại ở ngành chiêm tinh, 
y học dân gian, ảo thuật kỷ xảo, khoa bói toán, phép trừ tà 
và nói theo kiểu biện luận/cãi tranh, thì vẫn còn đó thói sùng 
bái đấng bậc lành thánh, rất trên cao. Các vị nói ở trên, hầu 
hết là đấng quan thày chốn trên cao, nơi cõi trời mây cao 
vút ấy. 
 
Ngôn ngữ Hy Lạp có cụm từ “paideia” được mọi người 
dùng để nói về chính sách giáo dục đặt định cho đế quốc 
lớn rộng cốt làm nền cho đường lối/chính sách họ đề ra. 
Chính sách đó toàn bộ dựa trên ngôn ngữ chứ không như 
truyền thống của Do-thái-giáo hoặc thánh truyền của Đạo 
Chúa. Về văn hoá, luôn có sự khác biệt về thị kiến trí thức 
giữa Hy Lạp và La Mã. 
 
Thời Marcion, nhiều người lại giả thiết: Đức Giêsu và thánh 
Phaolô đều kình chống Do-thái-giáo do cung cách họ nhận 
thức và thực hiện những gì Sách thánh ghi. Đôi lúc Đức 
Giêsu và Đạo Chúa cùng diễn tả nhận thức này theo mô 
hình kiểu mẫu làm nền cho văn hoá đế quốc. Chuyện này 
được thấy khá rõ ở sách Công Vụ.   



 

 

 
Thật ra thì, người Do thái lâu nay vẫn có thái độ lạ kỳ về Đế 
quốc La Mã. Nói thế là bởi, với đế quốc này, chủ thuyết đa 
tôn-giáo đã từ lâu được thâu nạp và duy trì. Thành thử, vào 
thời trước, càng ngày người ta càng thấy nhiều thần linh 
xuất hiện ở Panthêôn bao lâu mọi người vẫn sẵn lòng thờ 
cúng bậc hoàng đế như vị thần cùng các thần linh sáng giá. 
Đàng khác, nguời Do thái lại không sẵn sàng hành xử như 
thế. Họ được tặng ban qui chế “ngoại lệ” mà  truyền thống 
cha ông họ từng châm chước. Họ phụng thờ chỉ một Thiên 
Chúa Độc Nhất, rất đích thật. Bởi thế nên, với họ, tất cả 
chẳng thành vấn đề. 
 
Thánh Phaolô thực sự là nhà tư tưởng của Do thái. 
 

Ở đây, điều quan trọng là ở chỗ ta nhận ra 
rằng: thời đó, Israel cũng nhỏ bé, vừa tầm. Với 
thế giới bên ngoài, nhóm người này không 
được phép xuất ra bên ngoài, ngoại trừ bằng 
con đường bé nhỏ do kiều bào Do thái thiết 
lập. Quả thật, thánh Phaolô đúng là người phổ 
biến chủ trương đó cho thế giới rất La Mã.  

 
Thánh Phaolô thực sự đã sống và chết như một người Do 
thái chính cống. Ông không chỉ là người Do thái biết suy tư 
thôi, nhưng ông còn biết tư-duy theo qui cách của người Do 
thái nữa. Ở đây, cũng nên dừng lại vài giây để xem đường 
lối tư duy kiểu Do thái ra như thế nào. Có thể nói, tư duy 
kiểu Do thái vẫn dựa vào truyện kể. Thánh Phaolô lại đã sử 
dụng truyện kể theo kiểu Do thái, chẳng hạn như truyện Tạo 
dựng, đã được thánh nhân sử dụng vào mọi lúc và cả lúc 
này. Vốn dĩ tạo dựng nền trật tự chính trị rất mới, thánh 
Phaolô đã sử dụng truyện kể của Do thái về Giao ước trong 

đó Thiên Chúa có kế hoạch thành lập nền trật-tự chính trị 
từng bị các đám người trỗi dậy biến nó trở thành nhỏ bé. Và 
chính nhờ vào điểm bé nhỏ ấy nó đã được Thiên Chúa 
tuyển chọn để cứu vớt những kẻ trỗi dậy qua việc xuất hành 
đi vào trật tự chính trị mới. Thánh nhân cũng đã sử dụng 
truyện kể theo kiểu Do thái khi nói về Cánh chung. Bởi, vào 
thời của ông, chuyện này được triển khai cũng rất rộng. Ở 
đây, là truyện cuối đi vào với nền chính trị theo loại hình 
được Chúa thiết lập. 
 

CÁNH CHUNG KIỂU DO THÁI  
 

(xem J.D. Crossan, The Resurrection of Jesus 
in its Jewish context, Neotestamentica, 2003, 
tr. 29-67) 

 
Sống lại, là ý niệm chủ lực của tư duy Do thái, 

vào thế kỷ đầu. 
 

(xem thêm Alan F. Segal, Life after Death: a 
history of the afterlife in Western religion, 
Doubleday, 2004)                

 
Đây là chìa khoá mở ra cho thị kiến mà người Do thái từng 
có về nền trật tự mới vốn dĩ qui về điều gì đó xảy ra khi ấy 
và cũng hoàn tất ngay lúc đó. 
 
Ở thế giới có ánh sáng soi dọi, những người có khuynh 
hướng cãi tranh/biện luận, lại cứ bảo: “Sự sống lại” không 
thể xảy ra được, hoặc cùng lắm chỉ là đặc quyền của Thiên 
Chúa, mà thôi. Thế kỷ đầu, lúc thế giới người Do thái chưa 
được ánh sáng soi dọi, thì vấn đề này thật ra không là sự 



 

 

sống lại, cũng chẳng là ý nghĩa mà sự kiện ấy diễn tả, 
nhưng tính chất “trỗi dậy/sống lại” vẫn thích hợp với khuôn 
khổ chính trị rất có thực, vào thời đó. Có người vẫn hỏi: bận 
tâm với những chuyện như thế để làm gì? Tại sao lại gọi 
những việc xảy đến với Chúa, là “Sống lại”? Sao không đề 
cao/nâng nhấc với thế giới khác? Có gì khác biệt với chính 
trị hiện tại, không? 
 
Trước khi đi vào thế kỷ đầu, có những chuyện cũng rất 
chung cho thấy hầu hết mọi người Do thái đều không tin 
vào sự sống đời sau. Họ cũng nghe nói về chuyện này. 
Nhưng, lại cho đó là ý tưởng của người ở ngoài muốn đoạt 
quyền của Chúa. Họ dứt khoát chối bỏ những chuyện như 
thế. Cụm từ Sheol bên tiếng Do thái có nghĩa là “chẳng bao 
giờ như thế”. Sự sống ở đời này cũng đủ cho mọi người rồi. 
Chuyện tốt/xấu ở đời này, đều xảy đến ở đây. Bây giờ. Chứ 
đâu cần gì chuyện đời sau. Và về sau, cũng chẳng có gì 
khiến mọi người phải bận tâm. 
 
Lịch sử Do thái lại rất thực tế, vẫn có những việc xảy đến 
với họ cách thường tình, nhưng khó chịu. Người Do thái lại 
cứ nghĩ: chắc họ đã lỗi phạm điều gì tày trời ghê lắm nên 
mới bị Chúa phạt ngay ở đời này, trong vòng quay lịch sử 
của chính họ. Bởi thế nên, lúc nào họ cũng xin Chúa thứ tha 
cho họ mọi điều. Nền thần học rút từ sách Đệ Nhị Luật chứa 
đựng mọi khía cạnh tích cực ở trong đó, cũng đã luận ra 
được học thuyết nói về việc Chúa trừng phạt họ, cách nhãn 
tiền. Chỉ giao ước, mới có thể cứu vãn dân Israel khỏi hoạ 
tuyệt chủng, thôi. 
 
Giữa thế kỷ thứ hai trước Công nguyên, sự việc đã đổi thay 
nhờ các vị tử đạo kiểu Macabê đã đem lại niềm tin cho 
người Do thái. Đến lúc đó, các vị anh hùng người Do thái 

đã được Chúa cứu khỏi thảm hoạ đi đến diệt vong. Thế 
nhưng, những nguời đã chết rồi thì sao? Những người như 
thế có được cứu không? Và như thế, thì cụm từ “Sống 
lại/trỗi dậy” đã xuất hiện với mọi người. Lúc đó, có thể đã có 
sự “sống lại” từ cõi chết, bởi nó đến ngay “sau khi sống, 
ngay sau cái chết. Nhưng, điều đóo hết mọi người, mà chỉ 
cho các vị tử đạo, mà thôi. “Sống lại/trỗi dậy”, là theo nghĩa 
thân xác. “Sống lại/trỗi dậy” đối không có nghĩa là sự sót 
hoặc tồn tại. Mà là,sự Công chính của Thiên Chúa, Đấng 
Chí Công vẫn cần sự công chính hầu đem đến cho họ một 
chứng thực tìm được ở thân xác, rất công bằng. Nếu 
không, thì Đức Chúa của người Do thái cũng không có vẻ gì 
là công bằng và Ngài sẽ không còn tôn trọng Giao ước Ngài 
đã thiết lập với con người. Ở đây nữa, cũng nên mở dấu 
ngoặc, để chứng tỏ, là: trong đoạn nọ ở chương 4 sách 
Macabê, được viết vào năm 100 trước Công nguyên, sự 
việc “tử vì Đạo” không được coi là mẫu mực của cái chết 
cao sang được Socrates đề cập, nhưng là mẫu mã của sự 
chết thay cho người tôi tớ vốn dĩ rất đau khổ được kể ở 
sách tiên tri Ysaya quyển 2. Từ giai đoạn còn mới chớm, đã 
thấy xuất hiện một số ý tưởng đầy tưởng tượng về sự sống 
đời sau, nhằm điểm tô cho tư-duy của người Do thái, khác 
với văn hoá của nước khác. Người Do thái không thừa 
hưởng tư tưởng mẫu mực nào do mình tạo ra.                      
 
Các ý tưởng lờ mờ ban đầu về sự “sống lại/trỗi dậy” chỉ đạt 
giai đoạn phát triển rộng lớn mà, theo sự công minh của 
Chúa, ắt phải có biến cố cánh chung xảy đến vào thời 
chung cục, có thế mới dẫn đến ý niệm “hư vô/không tưởng” 
của địa cầu. Thiên Chúa cũng làm thế. Chúa không nghĩ 
đến chuyện cải biến địa cầu thành chốn hư vô. Thành thử, 
tình trạng cuối của mọi sự trong vũ trụ sẽ không là: trời sẽ 
thay thế đất, nhưng trời đang dần dà biến đổi trái đất, để trở 



 

 

thành thứ hành tinh như thế này. Đây, không mang ý nghĩa 
của việc tàn phá không gian và thời gian. Mà là, sự phá bỏ 
mọi tính cách bạo động và bất công, nơi trái đất. Như thế, là 
biến đổi. Là, những gì mà công cuộc tạo dựng và giao ước 
cũng như xuất hành về đất hứa, mang ý nghĩa, ngay từ đầu. 
 
Lại có vấn đề về Dân ngoại. Vấn đề ở đây coi như “tạm 
được” đối với người Do thái, bởi họ đã lập Giao ước với 
Thiên Chúa. Thế nhưng, dân ngoại là gì? Đây, có hai học 
thuyết về dân ngoại. Một là, Thiên Chúa sẽ phá bỏ tất cả 
những gì thuộc về họ, trong cuộc chiến cuối cùng trên núi 
Meggido. Hai là, Thiên Chúa sẽ cải hoá hết tất cả để mọi 
người trở về với Ngài, chứ không về với Israel. Và khi ấy, 
lịch sử sẽ không còn đi vào buổi tiệc cuối trên núi Sion nữa. 
Hiểu như thế, mới cảm thông cho thánh Giacôbê khi thánh-
nhân còn ở Giêrusalem đã chủ trương chọn lập trường thứ 
hai, tức lập trường đưa thánh-nhân vào với chủ trương 
buộc các nam nhân Do thái phải trải qua tục “cắt bì” mới 
được trở thành người anh em cho trọn nghĩa. Và có như 
thế, mới cho anh em vừa hồi hướng trở về, được ngồi 
chung bàn với cộng đoàn Do thái cũng như tín hữu đạo 
Chúa. Và đây là ý tưởng mà tác giả Paula Fredriksen, từng 
chủ trương. 
  
Lập trường về “sống lại” được triển khai để thích nghi với 
các học thuyết về dân ngoại. Quan niệm thứ hai, sự “sống 
lại” có xảy ra thì người trỗi dậy mới được san sẻ và chung 
vui buổi tiệc cuối với Chúa.    
 
Ở đây, cũng cần nói thêm rằng: về sự “sống lại” không nên 
hiểu theo cung cách giống hệt như sự hồi sinh nơi thể xác. 
Bởi, một khi thể xác đã chết, là đã chết thực và đã ra đi nội 
nhật ba ngày là hết. Ở đây một lần nữa, cũng nên định rõ ý 

nghĩa của sự việc “sống lại” nơi Đạo Chúa không giống 
những thứ đã được chứng thực như xuất hiện trở lại, sau 
khi chết, của đấng bậc nào đã qua đời: đó là hiện tượng ai 
cũng rõ. Hiện tượng này, không mang tính bệnh lý, cũng 
không chứng thực điều gì về sự trỗi dậy. Và cũng nên thêm 
một điều nữa, rằng: việc tán dương/nâng nhắc cả vào khi 
được bốc nhắc lên “trời” hoặc “về với Chúa”, “ở cùng Chúa” 
vẫn không là sự “sống lại”, như Enoch từng được nâng 
nhấc/tán dương về chốn thiên cung. “Sống lại” là ăn vận 
cho đúng cách để dự tiệc. Đúng hơn, để tham dự “Buổi 
Tiệc” Chúa vẫn chờ. 
 
Có điều thú vị, là: người Do thái ở thế kỷ đầu chẳng thắc 
mắc hoặc tự hỏi xem người Châu Âu thời Trung cổ hoặc 
thời Cận đại có thắc mắc gì về sự “sống lại”, hết. Họ không 
mấy quan tâm đến hình hài thân xác đã trỗi dậy hoặc những 
gì tựa như thế. Đúng hơn, họ tư duy về một phương án có 
dính dự nhiều đến những thứ mang tính năng động, thúc 
giục. Các thắc mắc này cũng có lý, nhưng không ảnh 
hưởng gì đến điều dẫn đến câu hỏi, bảo rằng: người Do 
thái xưa/nay nghĩ thế nào về sự “sống lại”?       
 
     
ĐẠO CHÚA THỜI MỚI PHÁT: NHỮNG KẺ TIN VÀO ĐỨC 
GIÊSU 
 
Đức Giêsu là nhà giáo người Do thái có lịch trình giảng dạy 
rất khác biệt. Lời dạy của Ngài chuyên về thông điệp mang 
cung cách rất tư riêng. Ngài là nhà đạo đức có biệt tài lôi 
cuốn người Galilê đi theo Ngài bằng việc chữa lành người 
đau yếu, tật bệnh và Ngài ôm vào lòng những người ở cấp 
thấp rất khó/nghèo trong xã hội. Ngài tôn trọng và giữ luật 
Torah của Do thái, rất nhiệm nhặt.  



 

 

 
Ở đây, cũng nên chua thêm một điều, là: theo 
lịch sử, cũng đừng nên gọi Đức Giêsu hoặc 
thánh Phaolô là “Thày”. “Thày”, theo tiếng Do 
thái, chỉ có nghĩa là “giáo viên/thày dạy”, mà 
thôi. Danh xưng này, để chỉ người nào đó 
được chỉ định làm công việc học hỏi hoặc văn 
phòng như người quản nhiệm và phổ biến luật 
halakhah về Đạo. Từ ngữ này chỉ bắt đầu 
được sử dụng vào thời trước khi đền thờ 
Giêrusalem bị tàn phá. Ngay đến Gamaliel là 
thày dạy của thánh Phaolô cũng không được 
gọi là thày Gamaliel, mà chỉ là vị niên trưởng 
tên Gamaliel thôi. 

 
Không như thánh Phaolô là tông đồ của Chúa hơn 30 năm, 
Đức Giêsu chỉ hoạt động có ít năm thôi. Ngài chưa bao giờ 
đặt chân đến các thị trấn lớn ở Hy Lạp hoặc La Mã, ngay 
đến hai thủ phủ lớn ở Galilê, như Sêphôris và Tibêrias, Ngài 
còn muốn lánh mặt nữa là. 
 
Theo tầm nhìn của người Do thái, Đức Giêsu không hề dạy 
dỗ về tôn giáo hoặc luân lý/đạo đức có hệ thống và không 
định kỳ. Ngay đến thông điệp về con người được Chúa cứu 
rỗi thế nào và về với Chúa ra làm sao. Cả đến thánh Phaolô 
cũng không như thế. Ngài nghĩ Ngài chỉ là một người diễn 
trong bi kịch do Thiên Chúa của Do thái dàn dựng để thực 
thi những điều Ngài đã hứa trong lịch sử. Đây là “Cánh 
chung Do thái”. Đức Giêsu biết chắc chắn là Ngài có sứ 
mệnh riêng biệt trong bi kịch ấy. Ngài tin rằng Ngàl là Đấng 
qua Ngài ý định đặc biệt của Thiên Chúa đã thực hiện cho 
Israel và thế giới, đã đạt tầm kích lên đến chóp đỉnh. Ngài 
tuyên bố Nước của Ngài đã kịp đến. Nước của Ngài không 

giống như các vương quốc nào khác mà người đồng thời 
từng nghĩ ra. Tất cả thứ đó đều không có trong lịch trình họ 
đã định. Đặc biệt hơn cả, là ước ao có cuộc chiến giải 
phóng khỏi thành La Mã và đánh cho La Mã ngã gục như 
ngôn từ của chính người La Mã từng diễn tả. Đức Giêsu 
suy tính rất đúng rất như thế sẽ là một tai nạn không lường 
trước. Như thế chỉ là thêm bạo động vào với bạo lực. Kịp 
đến khi Ngài đi vào với Giêrusalem và đền thờ ở đây, Đức 
Giêsu đã biết chuyện ấy, và một cách thầm lặng, Ngài đã 
chấp nhận khổ đau tựa hồ đấng tử vì Đạo, bởi niềm tin rằng 
Nước của Ngài đã đến rồi. Ngài hành xử như một biểu 
tượng lớn lao cho cuộc xuất hành rất mới về đất hứa, một 
giải phóng cả thể được định bằng tiệc Vượt qua cuối cùng 
với đồ đệ Ngài. Ngài có ơn gọi thâm sâu hơn ơn gọi làm 
Đấng Mêsia. Ngài tượng trưng và hành xử như Thiên Chúa 
trở về lại với Israel bằng xương bằng thịy. để hoàn thành kế 
hoạch thánh thiêng của Thiên Chúa. 
 
Theo ngôn từ của người La Mã, thì đây là bản cáo trạng 
cho tất cả những gì mà Đế quốc và Hoàng đế muốn thực 
hiện. 
 

Ở đây, cũng nên xem thêm Tom Wright: BBC 
April/2004, and What Saint Paul Really Said,  
Eerdmans.   

 
Việc đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá cho đến chết, là án 
chết trên thập tự không của ai hết. Người thi hành án lại là 
người La Mã. Tội của Chúa chỉ là tội xúi giục dân nổi dậy, 
chứ không phải việc khuyếnb khích dân chúng tin vào Đế 
quốc. Ngài là nạn nhân của nền Hoà bình kiểu La Mã. Ngài 
chính là nhân vật bất đồng chính kiến, bị loại bỏ. 
 



 

 

Ý tưởng về một vị thần chết treo trên thập tự không đem lại 
ý nghĩa nào cho thế giới ở thế kỷ đầu đời, hết. Với họ, là 
thần linh mà lại chấp nhận để cho người phàm xử chết trên 
thập tự có khác gì chuyện khùng điên, không? 
 
Không có thánh Phaolô diễn thuật lại, chắc cũng chẳng ai 
nghe biết đến Đức Giêsu bao giờ, hết. Thánh Phaolô từng 
nói không do dự rằng: ông biết Đức Giêsu rõ hơn nhiều 
người người từng biết Ngài qua lịch sử. Hơn cả những 
người chỉ biết Ngài có vài năm và theo chân Ngài đi khắp 
đó đây, nhưng lại không thông hiểu sứ điệp của Ngài tốt 
hơn ai và có lập trường đưa vào hành động, chẳng bằng ai.                 
 
Bởi thế nên, nhiều người vẫn cứ nghĩ rằng thánh-nhân làm 
cho mọi người kinh ngạc như tay khùng điên/tưng tưng nào 
đó vẫn cứ đi loanh quanh cho đời mỏi mệt, nói thì toàn nói 
về một vị nào đó chẳng ai biết nhưng lại tự hào là vị thần 
từng  trỗi dậy từ cõi chết, thế mới lạ.”   
 
 

PHAOLÔ, LÀ DO THÁI RẤT CHÁNH HIỆU 
 
Thánh Phaolô là người Do thái do bẩm sinh và nuôi dưỡng 
rất đúng cách. Ông được thụ giáo từ trường lớp-hội đường 
của người Do thái trong đó có cả kỷ năng đọc và viết ra 
nguyên bộ luật Torah của Do thái. Nhờ vào việc này, mà 
thánh-nhân được chấp nhận cho hấp thụ nền giáo dục rất 
Do thái hạng cao nhất tại hội đường ở Tarsus. Tiếng Hy Lạp 
vào thời đó, có lẽ là ngôn ngữ chính được mọi người sử 
dụng, ở khắp nơi. Đó, cũng là ngôn ngữ của Kinh thánh, mà 
ông được học thời bấy giờ. Cũng có thể, là ông được huấn 
luyện về khoa Minh giáo hỗ trợ cho Do-thái-giáo và ông 

cũng được học về thuật luận chiến để chống lại chủ thuyết 
ngoại giáo, tức tôn giáo của đế quốc La Mã. Cũng có thể, là 
ông còn được hấp thụ nền giáo dục La-Hy, ngang qua 
chính sách giáo dục chính thức của đế quốc, là paideia. 
Ông không chỉ nói được mỗi tiếng Hy Lạm rất trôi chảy mà 
thôi, nhưng còn đọc thông suốt cả văn chương Hy Lạp nữa. 
Có lẽ ông cũng chẳng là người Biệt phái, theo đúng nghĩa. 
cũng không là học trò của Gamaliel ở Giêrusalem, cũng 
không phải là công dân của Tarsus, lại càng không phải là 
công dân La Mã chính hiệu, bao giờ.  
 

Về ngày sinh của thánh nhân, không ai rõ. 
Nhiều tác giả vẫn quả quyết: có thể vào năm 
thứ 6 trước Công nguyên. 
Nhưng về nơi sinh, chẳng ai thắc mắc hoặc 
cãi tranh về thôn làng nào đó ở Tarsus. Tác 
giả Murphy-O’Connor lại chấp nhận một đề 
xuất rất lờ mờ từ thánh Giêrônimô cho rằng 
Phaolô thánh-nhân sinh ở thôn làng có tên là 
Gischala, vùng Galilê. Sở dĩ có chuyện đó, là 
bởi gia đình của thánh nhân bị dẫn độ về nơi 
này do làm thân nô lệ từ năm thứ 4 trước 
Công nguyên; rồi sau đó, mới phục hồi được 
tự do, và cùng lúc có được quyền công dân 
trở thành La Mã. Chính thánh-nhân cũng 
chẳng đề cập gì ở nơi nào về quốc tịch La Mã 
của ông hết. Riêng thánh Luca lại đã làm ảo 
thuật lôi được con thỏ ra khỏi hộp về gốc gác 
La Mã của Phaolô. Thế nhưng vấn đề là 
chuyện này có phù hợp với qui chế của 
Pharisêu Biệt Phái?  
 



 

 

Vào thời đó, Tarsus là thị trấn có trường lớp 
giáo dục với học lực tương đương đại học thời 
bây giờ. Tarsus, nằm ngay trên biên giới giáp 
ranh Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi đây, là trung 
tâm của nền triết học thuộc trường phái khắc 
kỷ do Êpictetus thành lập. Ngôn ngữ của 
thánh Phaolô thường rất giống thứ triết lý 
đường phố thuộc loại này.      

 
Gia đình thánh Phaolô thuộc phe cực kỳ bảo 
thủ, tức Do thái chính thống. Về giáo dục La-
Hy, thánh nhân thưòng được tham gia các trò 
chơi thế vận, thể dục như chạy việt dã, đô vật 
và ném dĩa. Các thể tháo gia khi đó đều phải 
ở truồng khi thi đấu , đó là điều mà phần đông 
người Do thái sùng đạo không mặn mà cho 
phép dân con mình tham già chuyện này, 
trước công chúng. Nếu ta bị buộc phải gọi 
thánh Phaolô là “thày” hoặc cả đến danh xưng 
“đệ nhất bậc thày” cũng không thành. Giả như 
thánh-nhân là người như thế, thì cũng sẽ 
không ai lấy làm lạ nếu thánh-nhân cũng có 
doanh hiệu và thực hiện kinh doanh với vợ 
mình.  Phần đông các tác giả đều thẩm định 
thánh nhân là người độc thân. Tác giả Murphy 
O’Connor lại nghĩ rằng ông có vợ, và vợ ông 
người con có thể đã chết trong một trận động 
đất nào đó ở Giêrusalem. Tra cứu kỹ, cũng 
không có chứng cứ nào nói rõ về chuyện này.    

       
Thánh Phaolô luôn quan niệm rằng Israel được Chúa tuyển 
chọn làm dân con dẫn đầu thực hiện kế hoạch của Thiên 
Chúa với gian trần. Thánh-nhân tin vào ơn gọi của Israel 

được Chúa tặng ban cho quyền làm dân con của Ngài đối 
với thế giới. Thánh nhân tin rằng Abraham ở vào vị trí nhiều 
đặc quyền/đặc lợi hơn Ađam hoặc các nhà sáng lập nên 
Rôma. Thánh-nhân coi Israel là dân con rất tin vào Chúa và 
là niềm hy vọng cho tính nhân loại tốt hơn Ađam hoặc 
người La Mã từng tự hào. 
 
Thánh Phaolô biết rõ rằng cộng đodàn Do thái rất mới vẫn 
tin vào Đức Giêsu hơn ai hết. Thánh-nhân cũng coi các tín 
hữu Do thái theo Đạo Chúa cũng là Do thái vốn dĩ có được 
niềm tin rất đặc biệt đặt nơi Chúa. Thoạt vào thời trưởng 
thành, thánh-nhân đã cực lực phản đối những nhóm nguời 
như thế. Thực ra, ta cũng chẳng biết rõ tại sao thánh-nhân 
lại làm thế. Một số nhà chú giải lại nghĩ rằng: tương quan 
giữa các nhóm này vẫn Đức Giêsu thật quá khác biệt với 
Do-thái-giáo rất bình thường. Nhiều vị lại cũng nghĩ rằng vi 
phạm luật Torah mmột cách trắng trợn như thế, đối với 
thánh Phaolô, cũng hơi quá đáng. Có vị lại hiểu rằng cách 
hành xử như thế có thể đã đe doạ và làm hại cho sự thông 
thoáng mà nguời Do thái có thể hưởng được từ đám người 
La Mã. Có vị lại nghĩ rằng sự việc như thế chỉ như đối 
tượng thay thế cho tính nóng giận của ông mà không thể 
dằn lòng được. Thiết tưởng, việc cho người ngoại giáo gia 
nhập cộng đoàn Kitô-hữu là Do thái còn son trẻ có thể cũng 
quá mức đối với sự chịu đựng của thánh PhaolôThánh 
nhân hành hạ cộng đoàn đó vì đã quá cởi mở. Kỳ thực 
người Do thái cũng chẳng nên quá cởi mở như thế, cả sau 
khi ông hồi hướng trở lại, đây vẫn là chuyện rất mực mà 
ông từng tán thành. Bởi, thánh-nhân biết rất rõ các tín hữu 
như thế, cũng đủ để trở nên điên khùng trong đối xử với họ. 
Đ8iều làm cho thánh nhân nổi sùng hơn cả là việc những 
người như thế lại nói rằng các người ngoại giáo nay có thể 



 

 

trở nên thành viên trọn vẹn trong nhóm dân con của Đức 
Chúa. 
 

Việc hành hạ các người tin vào Đức Giêsuở 
Giêrusalem đã kéo nhiều vị ra khỏi đó để về với các 
thì thành và vùng đất của Đế quốc La Mã. Một số vị 
ra đi về các vùng duyên hải của Phênixia. Một số vị 
phân tán về Đảo Sýp. Một số đi Antiôkia. Thời đó, nội 
vùng đồng bằng sông Orôntes thôi, cũng đã có 
khoảng 500,000 người sống ở đây rồi. Vùng này 
cách xa bờ biển khoảng chừng 18 dặm. Nơi này có 
hải cảng riêng, là Sêlêuxia. Hêrôđê cả, là người 
dựng xây đền hthờ Giêrusalem, đã ra lệnh lát đá và 
đặt cột trên con đường chính dẫn đến Antiôkia. Ở nới 
đó, cũng có một số các hội đường. Cũng tại nơi này, 
người tìm đến cũng đã gặp kiều bào người Do thái 
nói tiếng mẹ đẻ là tiếng Hy Lạp; cả các vị tân tòng 
mới hồi hướng, các dân ngoại từng theo Do-thái-
giáo, các vị kính sợ Chúa, các vị dân ngoại đặc sệt 
ngoại đạo từng thần phục Thiên Chúa của Israel là 
Thiên Chúa Chúa Độc Nhất rất thực không chịu quay 
về trở thành người Do thái và các dân ngoại vì tò mò 
nên ở đó, cũng tập trung.                

 
Cũng có thể, là thánh Phaolô không có thẩm quyền từ các 
tư tế ở Giêrusalem để hành hạ các người Do thái như thế, 
ở Damát. Thánh nhân đi Đamát vào thời Israel thuộc quyền 
kiểm soát của Nabatêan, dưới quyền vua Aretas. Vị trưởng 
tế ở Giêrusalemcó lẽ cũng ít ảnh hưởng ở đó và các nhóm 
người Do thái tin vào Đức Kitô bị ông bách hại không hoàn 
toàn phù hợp với yêu cầu của hàng tư tế. 
 

Thánh Phaolô có thể cũng không là nhà thần bí, xuất thần 
hoặc khổ hạnh từng có thị kiến rất nhiều lần trước khi lên 
đường đi Đamát. Và theo tình thần nội dung của thư thứ 2 
Côrinthô, thì sau đó ông cũng có vài thị kiến giống như thế. 
 
Nhiều lần, ta cũng tự hỏi không biết thánh nhân có thực 
hành nhiều nghi tiết kiểu Do thái, lúc đó hay không. Ông có 
thực hiện nguyện cầu theo kiểu Do-thái-giáo mỗi buổi sáng, 
hay không? Và những nghi thức tựa như thế. 
 
 

QUÁ TRÌNH LÝ LỊCH CỦA THÁNH PHAOLÔ NƠI 
ĐẠO CHÚA 
 
Quá trình lý lịch của thánh Phaolô, là quá trình của một 
người Do thái từng coi luật Torah rất nghiêm túc. Đó là lý do 
khiến ông chống lại bất cứ nhóm nào xem ra muốn tấn công 
vào đường lối sống theo luật Torah bằng vào việc phổ biến 
cung cách giảng giải dựa trên hiểu biết khác biệt, nhưng 
đáng kể. Vấn đề như luật tinh khiết, thuế thập phân và các 
ranh giới có tính máy móc nào khác nhằm duy trì tính trọn 
vẹn của dân Chúa. Thánh Phaolôgiữ luật như mọi người 
vẫn phải giữ và ông đạt sự chín chắn có từ luật đúng qui 
cách. Ông sống cuộc đời tốt lành theo luật định. Ông là 
người có thể chấp nhận được theo qui định thông thường 
của người Do thái để có được các hành xử chính đáng 
trước mặt Chúa và các người Do thái khác. 
 
Thánh Phaolô ít có liên hệ hoặc ít thích quan hệ hoặc tuỳ 
thuộc vào Đức Giêsu lịch sử cũng như các vị đồng hành với 
Ngài. Thánh-nhân chẳng bao giờ đề cập đến Galilê hoặc 
Hêrôđê hoặc các người con của ông ta. Ông cũng chẳng 



 

 

bao giờ nói về vị Thượng Tế vào thời đó, hoặc Pôntiô 
Philatô. Thánh nhân cũng chưa từng nói về Ba mẹ của Đức 
Giêsu hoặc thánh Gioan Tẩy Giả. Thánh-nhân lại nói đến 
thánh Giacôbê là anh em đồ đệ của Chúa những hai lần, 
nhưng trong bối cảnh cuộc sống rất sớm sủa của vị ấy. 
Thánh Phaolô chỉ đề cập trong bối cảnh thánh Giacôbê là 
lãnh đạo cộng đoàn ở Giêrusalem, lúc sau này. Còn lại, là 
các tông đồ khác được thánh Phaolô nhắc đến, trong đó có 
Kêpha, Giacôbê và Gioan. 
 
Ngược lại, thánh nhân lại công khai nêu đích danh các học 
trò cùng những vị đã giúp đỡ mình. Trong đó, thấy có 
Banaba, Timôthê, Titô, Luca thày thuốc, Silvanô, Sostênes, 
Apôlô thành Alexandria, Aquila, Priscilla thành Rôma, 
Máccô, Aristarcus, Đêma. Điều này cho thấy có lẽ ông cũng 
không rõ ngọn ngành về thời Đức Giêsu mới ra hoạt động 
hoặc cũng chẳng muốn đề cập đến các điều đó. 
 
Phần lớn “tin vui” do thánh nhân viết, chỉ là viết theo người 
khác. Tuy nhiên, trong các tài liệu do ông viết bao gồm 
nhiều thông tin về cung cách chết, chôn cất và Chúa sống 
lại. Trong đó, cũng có kỳ vọng vào việc Chúa quang lâm, 
Ngài lại đến. Nhiều tác giả nghĩ rằng điều đó cũng bao gồm 
cả giáo huấn của thánh-nhân về Tiệc Thánh Thể , nhưng 
tác giả Vermes chẳng hạn, lại bất đồng quan điểm về việc 
này, cho rằng việc ấy đến từ một mặc khải trực tiếp có từ 
thánh Phaolô. Tức, bao gồm cả giáo huấn của Đức Giêsu 
về việc không được ly dị là điều mà thánh-nhân cảm thấy 
thoải mái mà thêm bớt và về quyền của bậc thuyết giảng 
phải được duy trì trong cộng đoàn, chính đó lại là điều mà 
thánh Phaolôcực lực phản đối! 
 

Các lãnh vực chính mà thánh Phaolô vẫn giảng rao, thường 
là: 
*Đức Giêsu chết và sống lại hầu trở thành Con Thiên Chúa, 
nhờ uy lực của sống lại   
*Nét tương phản giữa Ađam đầu đời và Đức Giêsu  
*Kết hiệp thần bí với Đức Giêsu là Con Thiên Chúa đã chết 
trên thập giá và sống lại  
*Sự diễn cảm đặc trưng rất bí tích về điều trên qua Thanh 
tẩy và Tiệc Thánh Thể   
*Giải toả mọi khác biệt trong hiệp thông cởi mở, đặc biệt 
hướng tới người nghèo. 
*Trông ngóng Chúa quang lâm sẽ lại đến mau qua sự kiện 
Chúa trở lại 
*Lập trường đạo đức đặt căn bản trên sự trông ngóng này: 
 
 -thời gian chóng vánh, rao giảng Tin Mừng cho toàn 
thế giới rất nhanh; 
 -Ở nguyên vị trí (tức có cắt bì hay không, có gia đình 
hay không, tự do hay nô  lệ); 
 -dừng quá kích bốc; 
 -tạm thời chỉ định lãnh đạo để thay thế; 
 -thiết lập một quản trị vững chắc để an toàn (không 
bạo động, cũng không lôi cuốn) 
 -sống tích cực đối với người theo đạo Do thái và 
ngoại đạo. 
 
Việc Chúa đến lần thứ hai, vẫn không thấy. Người theo Do 
thái giáo và Đạo Chúa Kitô vẫn chia rẽ. Nhưng hội thánh 
Chúa vẫn tiếp tục tồn tại, nhờ có thị kiến đầy uy lực về thần 
học  và kỹ năng tổ chức cũng như sự khôn ngoan của 
nhửng người Do thái gốc Thổ Nhĩ Kỳ, là sáng lập viên thực 
thụ của thế giới đạo giáo gọi là Đạo Chúa Kitô. 
 



 

 

 
CHÚ THÍCH 
 
Anh em tín hữu thời tiên khởi, kéo dài đến giữa thế kỷ thứ 
3, đã thực hiện một hệ thống lại cũng có được đặc lợi tương 
tự như người theo Do thái giáo thời đó, tức những người 
không chịu khuất phục thờ kính Hoàng đế. Dù sao nữa, các 
anh em này bị coi như đã tách rời hhỏi Do thái giáo. Dù các 
ngài không có được truyền thống của tiên tổ, như người 
theo Do-thái-giáo đã từng làm. Cuối cùng thì vào giữa thế 
kỷ thứ 3, theo luật Dexius, tức những luật toàn cầu buộc 
mọi người tham gia thờ kính Hoàng đế đều đã thủ diễn. Các 
tín hữu nào không chịu theo, đều đã bị vứt xác cho sư tử 
nuốt. Cho đến lúc đó, nếu vị nào chịu thuần phục làm theo 
luật dạy, vẫn có thể thi hành chức năng của tín hữu Chúa. 
Việc bách hại tín hữu như thế cũng bớt dần cho đến khi 
Diocletian quay trở lại chống phá tín hữu của Chúa vào năm 
303. Việc này kéo theo hậu quả là đã nảy sinh dư luận quần 
chúng nay hgỗ trợ cho các tín hữu Đạo Chúa. Khi ấy, 
Constantine đọc thấy điều này bằng đầu óc của chính-trị-
gia, nên ông đã trở thành tín hữu rất đạo hạnh bằng tâm 
tình kiên trì, phổ biến. 
 
Ông công nhận quyền chủ quản của các giám mục cũng 
như lãnh đạo cộng đoàn Đạo Chúa. Vốn có tài cai quản 
đồng thời là người từng thiết lập hệ thống pháp lý nhằm 
thay thế những gì có sẵn. Tuy thế, các giám mục lại không 
chịu trở thành quân cờ để Constantine lèo lái trong trò chơi 
do mình đặt ra. Cuối cùng các ngài cũng đã sử dụng ông 
vào mục đích các ngài nhắm đến. Ý huớng của các ngài là 
áp đặt kỷ luật của đảng phái chính trị dưới quyền của Hội 
thánh. Điều này có nghĩa: các ngài muốn ép buộc những 
người đi chệch đường phải trở về để sống phù hợp với hệ 

cấp quyền hành của Hội thánh. Điều này còn có nghĩa là 
các ngài sẽ bức bách đám dị giáo, tức các kẻ tin không theo 
đi đúng theo mạch chính. Các giám mục có thẩm quyền lúc 
đó đã yêu cầu Constantine triệu tập một Công đồng Đại kết 
ở Nicea để định ranh giới đúng/sai... Điều này còn có nghĩa: 
các ngài đòi có quyền chứng thực tính hợp pháp cho bất cứ 
mọi hoàng đế hoặc từ chối việc đó cho bất cứ vua quan 
lãnh chúa nào cũng thế. Từ đó, Hội thánh từng bị bách hại, 
lại trở thành Hội thánh bức bách con dân… Có nhiều giám 
mục nổi tiếng dùng bạo lực để tỏ uy quyền. Các ngài còn đi 
đến biện pháp ra chỉ thị cho chúng dân phá huỷ đền thờ 
ngoại giáo cũng như hội đường của người khác đạo. Cho 
đến thời của Đức Justinian kéo dài từ năm 527 đến 565, 
người ngoại giáo cố chấp còn bị nhà nước theo Đạo Chúa 
đe nẹt sẽ treo họ lên thập tự nữa. 
 
Điều quan trọng ở đây, là: cũng đừng nên tra cứu tình 
huống xem nó có rơi vào thời đại của thánh Phaolô hay 
không, mới chính đáng. 
 
 

Thư tịch đọc thêm  
 

-John Dominic Crossan and Jonathan L. Reed, The 
Normalcy of Imperial Divinity, in In Search of Paul, tr. 
284-288, with Overview, ibid. tr. 74-75 
-Norton Wright , What Paul Really Said, 1997 tr. 63-

75. 
                
     
 

 



 

 

 

Chương IV 
 

Phaolô và cảm nghiệm về Chúa sống 
lại  

 
 

GẶP CHÚA TRÊN ĐƯỜNG ĐAMÁT  
 
 

Tóm lược  
 
Thánh Phaolô từng trải nghiệm về một đổi đời khi gặp gỡ 
Chúa-Phục-Sinh trên đường Đamát. Gặp gỡ này, đánh 
động ông suốt một đời, cả về sau. Gặp Chúa rồi, thánh-
nhân lại nhận ra rằng: đằng sau nỗi chết, vẫn còn đó sự 
sống. Như ta biết và cũng từng mơ chuyện này cho riêng 
mình. Mơ, là mơ điều gì đó xảy đến tiếp theo sau, có cuộc 
sống siêu phàm như của Đấng rất thánh. Mơ, là mơ về một 
thăng hoa phấn kích rất khác biệt ở cuộc sống và ở cả nỗi 
chết. Và, giữ lại nơi con người những giá trị ở cả hai cảm 
nghiệm sống động và chết chóc nữa. Khi ra đi để đến với 
mọi người trong cuộc sống, thánh-nhân đã gặp Chúa và 
mọi người đang lùi dần vào cõi chết của chính họ. Ra đi gặp 
gỡ, để có được sự sống có nâng nhấc, rất trỗi dậy.  
 
Thánh Phaolô gọi đó là sự sống phục sinh. Điều này có 
nghĩa, là: cách sống cũng hiện tại, chứ không phải chờ đến 
mãi về sau. Thánh-nhân lại cũng nhận ra rằng: lối sống nhị-
nguyên ta hằng suy-tưởng, không chỉ có mỗi nhị-nguyên 

sống/chết mà thôi, nhưng còn có cả nhị-nguyên tốt/xấu, 
thấp/cao, Do thái/dân ngoại, bây giờ/mai sau, ở đây/nơi đó, 
chủ/tớ cùng nhiều nhị-nguyên khác vẫn vẫn thăng-hoa nâng 
nhấc, vào mọi lúc. Chính vì thế, ta khởi đầu cuộc sống siêu-
phàm ngay lúc này. Và như thế, là: Đức Giêsu đã mặc khải 
sự việc ra như thế với chính thánh-nhân, và đã ban tặng 
cho ông niềm xác-tín để ông thấy được rằng: qua Đức 
Giêsu, nhị-nguyên sống/chết có khả năng thi-thố với mỗi 
người và hết mọi người. Trên nguyên tắc, nhị-nguyên nâng 
nhấc/trỗi dậy ấy cũng đã ban cho mọi người. Đó, là tự do 
cởi mở vẫn rất thực. Một sự thực, như Phục sinh/trỗi dậy 
đang khởi phát nơi ta. Và, mỗi khi ta có cảm nghiệm về 
những chuyện như thế, cảm nghiệm ấy lại sẽ ngang qua ta 
mà đến với mỗi người, để hết mọi người được tự do thật 
sự. Và, sứ mạng mà thánh Phaolô kiến tạo cho cộng đoàn 
của thánh-nhân để họ sống như thế. Và thánh nhân, cùng 
với bạn đạo ở các cộng đoàn thân quen đã học được cách 
sống một cuộc sống có nâng nhấc/phục sinh –vượt mọi rào 
cản dù đầy huý kỵ/sợ sệt- để sự sống của chính mình mang 
ý nghĩa rất thiết thực. 
 
TƯỜNG TRÌNH TRÊN GIẤY BÚT 
 
Vừa qua, chúng ta đã khởi sự tư-duy về hiện tượng xảy đến 
sau diễn biến đổi đời nơi thánh Phaolô, thì nay là dịp thuận 
để ta tập trung suy tư về thánh-nhân, cho kỹ hơn. Trước 
hết, tưởng cũng nên đề cập đến các sự kiện trọng đại từng 
xảy ra trong đời thánh Phaolô. Đôi lúc, nhiều người giống 
như tôi, vẫn đắn đo/do dự khi sử dụng cụm từ “sự kiện” để 
diễn tả cuộc đổi đời nơi thánh-nhân. Bởi, kinh nghiệm ấy có 
thể xảy đến với bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào đều có thể đuợc. 
Và xảy đến, là đến với bản thân mình trong quãng dài cuộc 



 

 

đời như từng xảy đến với thánh Phaolô trên đường Đamát 
khiến ông đã có một đổi đời, rất hiện sinh.  
 
Đề cập vấn đề này, có một số yếu tố bất chợt nảy sinh 
khiến ta phải tra cứu cho kỹ lưỡng. Chẳng hạn như sách 
Công Vụ, ta thấy tác giả đề cập đến “chuyển biến” này, 
những ba lần. Ở đoạn 9, 22 và 26 trong đó có cả một trình 
thuật rất tuần tự, khúc chiết chỉ nói về sự việc ta truy tìm. 
Nhưng ở đây, thiết tưởng ta cũng nên tự chế để tập trung 
vào những điều khả dĩ giúp ta về với nguồn văn nào khác 
có thể gặp. Và, như dự đoán, có thể thánh Luca cũng đã 
“miêu-dạng-hoá” truyện kể để thánh-sử có thể diễn tả theo 
lối hành văn rất thi tứ vẫn thường thấy nơi thánh sử. Xem 
như thế, đó không phải là Phaolô thuần khiết mà các đấng 
bậc trong Hội thánh đã gặp ở các chương/đoạn trong Công 
Vụ như quà tặng hồng ân cho-không/biếu-không để rồi 
nhanh chóng kết luận là: thánh Phaolô từng bách hại cộng 
đoàn tin hữu Đạo Chúa ở Giuđêa. Và từ đó, có lập trường 
cứng ngắc hoặc quan điểm không xác đáng cho lắm nhằm 
hỗ-trợ luận-cứ lại vẫn bảo: thánh Phaolô có phép của 
Thượng Tế Giêrusalem được đặc ân đi Đamát săn bắt, gom 
lại và cầm giữ nhiều tín hữu dân con Đạo Chúa ở đất miền 
Đamát, xứ Syria. Bản thân, tôi hơi ngờ ngợ tính xác thực 
của sự việc xảy đến không như chi tiết lịch sử đã diễn bày. 
 
Có một chuyện cần minh định ngay ở đây, là: Thuợng Tế 
nói ở trên không có thẩm quyền gì ở ngoại vi xứ miền 
Giuđêa hết. Sự việc càng được xác chứng thực hơn, do bởi 
lời lẽ của thánh-nhân từng cho thấy rằng ông chẳng khi nào 
bị tai tiếng chính mình là tay tội-đồ chuyên bắt bớ giam cầm 
bất cứ một ai thuộc cộng đoàn tín hữu ở Giuđêa, hết. Ngôn 
ngữ, thánh Phaolô sử dụng là để nói rằng mình cũng là “kẻ 
bách hại” tựa hồ như lời của các tín hữu từng ăn-năn sám 

hối nay công nhận lỗi tội “bách hại” chính mình và tự đặt 
mình ngang hàng với kẻ chuyên bắt bớ/giam cầm con dân 
của Chúa. Ngôn ngữ khi xưa thánh-nhân sử dụng, cũng tựa 
hồ lời lẽ ta vẫn có mỗi khi quyết tâm cải hối quyết liệt là thế. 
Quả thật, đôi khi ta cũng liến thoắng cho rằng: kinh nghiệm 
mà thánh Phaolô từng trải, vẫn xảy đến với nhiều 
người/nhiều vị trên lộ-trình Đamát đi bất cứ đâu. Nhưng, ở 
đây nữa, việc chỉ đích danh chốn miền như thế mà không 
dựa vào tài liệu đích đáng nào cả, thật ra cũng không phải. 
Bất cứ một ai từng có cảm nghiệm đều tưởng tượng sự 
kiện xảy đến với thánh Phaolô khi thánh-nhân hướng về 
Đamát vào lúc đó khiến ông được Chúa gặp gỡ đánh cho 
ngã ngựa.  
 
Đọc kỹ văn bản Kinh thánh ta tuyệt nhiên không thấy chỗ 
nào trong Sách Công vụ hoặc trong các thư do thánh 
Phaolô ghi, cho thấy ông có mặt ở nơi đó, vào lúc ấy. Và 
cũng chẳng ai gặp thấy chương/đoạn nào lại cứ kể về 
chuyện thánh Phaolô lên đường đi Đamát bằng ngựa, mà 
trên thực tế, thì: một người như thánh Phaolô, chẳng khi 
nào lại có đủ khả năng lữ-hành rong ruổi đó đây trên lưng 
ngựa, hết. Ngựa ở đây, là ảnh hình được nghệ nhân thời 
sau này nghĩ ra để làm cho người chiêm ngưỡng tranh và 
ảnh, cảm thấy vui khi trầm tư ngưỡng mộ. Điều thú vị hơn, 
là: nếu ta quan sát kỹ thực chất của sự việc có ghi trong văn 
bản kể trên, đều không thấy nói đến nội dung thị kiến có 
xuất-hiện cách náo đó, trên tranh vẽ. Điều đó, chứng tỏ 
tranh ảnh nghệ thuật chỉ diễn tả tâm tư người họa sĩ khi họ 
thực hiện bản vẽ, chứ không  hề nắm vững lịch sử xảy ra từ 
các thế kỷ trước. 
 
Đoạn 9 sách Công Vụ, thánh Luca viết truyện kể theo văn 
phong/thể loại rất độc đáo. riêng tây của thánh Phaolô theo 



 

 

phong cách truyện “dã sử” về thánh-nhân, thôi. Đoạn 22, 
tác giả lại để cho thánh Phaolô đến và nói về chuyện này 
ngay tại đền thờ. Đoạn 26, thánh Luca cũng đã để cho 
thánh Phaolô nói cho Agrippa và Bernicê biết về các vấn đề 
như thế. Xem như thế, thì tất cả những gì nói ở Sách Công 
vụ đều là vai-trò mang tính chất rất kịch thấy ở truyện kể mà 
thánh Luca thường trích dẫn, rất nhiều lần về sau. 
 

Công Vụ đoạn 9, tạo cho trình-thuật thánh Luca tính 
chất cũng riêng tây về sự việc Chúa-Phục-Sinh can 
thiệp vào nội tâm bên trong thánh Phaolô. Đoạn 22, 
lại đã tạo cho trình-thuật kể về thánh Phaolô bằng lời 
lẽ qua đó thánh-nhân tự bào chữa cho chính mình 
ngay tại hiện trường Antônia, tức pháo-đài làm nền 
cho vụ/việc nọi hầu nói lên một minh định bảo rằng: 
thánh Phaolô thực sự đã trung thành với thánh-ý 
Chúa của người Do thái và thánh-nhân bằng lòng 
cho người ngoại giáo được gia nhập vào với ơn cứu 
độ, và như thế không làm đứt-đoạn Giao ước giữa 
Thiên Chúa và dân Ngài.           
 
Thánh Luca cũng để cho nhân vật Phaolô trong trình 
thuật của mình được nói lên một điều là: mọi người 
đều thấy được ánh sáng chói chang/đặc biệt như 
ông đã từng thấy, dù chỉ nghe được tiếng nói vào 
hôm ấy, thôi. Và, sau khi đã tự bảo vệ cho mình như 
thế, thánh Phaolô lại đã “nhập thần” đón nhận ơn gọi 
ngôn sứ phục vụ người Do thái, chứ không chỉ mỗi 
ơn gọi rất riêng tây của dân Do thái, thôi. Công Vụ 
đoạn 26, cũng cho thấy thánh Luca giới thiệu nhân 
vật Phaolô biện hộ chính mình trước Agrippa và 
Festus, rồi tuyên bố mình là tay Biệt Phái luôn tin 
tưởng rằng người Do thái hiểu rõ sự Sống lại một 

cách cũng rành rẽ, đâu kém ai. Một lần nữa, điều kỳ 
lạ chính-yếu nơi Đức Kitô là Ngài vẫn tiếp tục tuyển 
chọn Israel làm dân riêng của Ngài, mà thôi. 

 
 
Ở đây, quả là tôi cũng lệ thuộc khá nhiều vào chương 1 của 
thư Galát và đôi lúc cũng dựa trên thư Corinthô là thư có 
những chỗ ghi chú lời tuyên bố rất riêng tây của thánh 
Phaolô về sự việc này. Luận-cứ chính ở đây lại muốn nói, 
rằng: thánh Phaolô từng gặp gỡ Đức Kitô ngang qua thị 
kiến sống động. Và Đức Giêsu, Ngài vẫn sống sót. Chứ, 
Ngài đâu đã chết và cái chết trên thập giá đâu đã kết thúc 
đời Ngài bằng một sự kiện tương tự thế. Và, Ngài cũng 
được chôn cất cẩn thận rồi đã ra đi biền biệt về chốn miền 
khó biết bằng đầu óc tưởng tượnc của con người. Thật sự 
thì Chúa đang sống rất sinh động –điều này có nghĩa là: 
Ngài đã “trỗi dậy.” Hoặc, nói theo ngôn ngữ của Đạo Chúa 
thời đó, thì rõ ràng Đức Giêsu Kitô đã Phục Sinh. Nói thế có 
nghĩa: với thánh Phaolô là người Do thái, thì việc Chúa 
sống lại đã bắt đầu, rất thường tình. Chính sự kiện này 
cũng đã thay đổi toàn bộ thế giới. 
 

“Thật thế, thưa anh em, tôi xin nói để anh em 
biết: Tin Mừng tôi loan báo không phải do loài 
người. Vì không ai trong loài người đã truyền 
lại hay dạy cho tôi Tin Mừng ấy, nhưng là 
chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải. Anh em 
hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước kia 
trong đạo Do-thái: tôi đã quá hăng say bắt bớ, 
và những muốn tiêu diệt Hội Thánh của Thiên 
Chúa. Trong việc giữ đạo Do-thái, tôi đã vượt 
xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi: hơn ai 



 

 

hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền 
thống của cha ông. 
 
Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ 
khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã kêu gọi tôi nhờ 
ân sủng của Người. Người đã đoái thương 
mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan 
báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân 
ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự 
nhiên, cũng chẳng lên Giê-ru-sa-lem để gặp 
các vị đã là Tông Đồ trước tôi, nhưng tức khắc 
tôi đã sang xứ Ả-rập, rồi lại trở về Đa-mát. Ba 
năm sau tôi mới lên Giê-ru-sa-lem diện kiến 
ông Kê-pha, và ở lại với ông mười lăm ngày. 
Tôi đã không gặp Tông Đồ nào khác ngoài 
ông Gia-cô-bê, người anh em của Chúa.” (Gal 
1: 11-19)   

 
 
Trước đây, thánh Phaolô có nghe nói về Đức Giêsu. Có lẽ 
thánh-nhân cũng không nghe nhiều về Ngài. Thánh-nhân 
chưa từng gặp Chúa lần nào, lại chưa bao giờ thấy Ngài 
bằng mắt thịt phàm trầnb, cũng chẳng ở loanh quanh đâu 
đó vào lúc Chúa hoạt động hoặc ông có mặt ở đó hay 
không, vào những nơi Chúa đặt chân đến giảng rao. Tôi 
thiển nghĩ, thánh Phaolô từng nghe nhiều về Chúa, nhất thứ 
là khi Ngài nói về Nước Trời gần kề; và khi đó, hầu hết 
những người theo chân Chúa đều nghĩ rằng: việc sống lại 
cùng trỗi dậy đã khởi sự với Chúa-Phục-Sinh. Đáng lý ra, 
thánh Phaolô cũng nói: “Điều này rõ thật phi lý!” Tức, ta hãy 
để chuyện ấy qua một bên, cũng chẳng cần suy nghĩ về 
việc ấy, mà làm gì, lúc này. Theo tôi thì, chính ở giai đoạn 
này, nhiều người lại cứ nghĩ: thánh Phaolô vẫn là như thế. 

Nói khác đi, thì sự việc dù có xảy đến trên đường Đamát 
hoặc nơi nào khác, thánh-nhân vẫn cứ nghe nói có vị nào 
đó đang làm chuyện lạ kỳ như chấp nhận để cho người 
ngoại giáo gia nhập cộng đoàn Do thái vì chuyện lạ về 
Chúa-Sống-lại, ra như thế. Và ông tìm cách không để đấng 
bậc trưởng thượng ngăn chặn sự việc ấy, ngay tức thì dù 
phải dùng đến bạo lực, cũng vẫn làm. 
 
Giờ đây, cũng nên xem xét sự thể xảy đến với thánh Phaolô 
trên đường đi Đamát và coi xem hậu quả của việc ấy thế 
nào, về sau. Có điều ai cũng hiểu, là: chuyện gì đó đang 
thực sự xảy đến với thánh Phaolô. 
              
 

LẬP TRƯỜNG CỦA THÁNH PHAOLÔ  
 
Những gì xảy đến với thánh Phaolô lâu nay vẫn được mọi 
người coi đó là mặc khải. Là, hồi hướng trở lại, hoặc ơn gọi, 
hay sứ vụ. Nhưng, nói thế có ý gì? Nay thì, các cụm từ như 
thế vẫn đan kết nhau khá chặt, khiến ta có thể dùng cụm từ 
nào bao hàm cùng một ý nghĩa với sự kiện “hiện ra” nếu 
chúng mang trọn kinh nghiệm ý nghĩa đánh động mọi 
người. Thông thường thì, cụm từ “hiện ra” được cộng thêm 
chất liệu mang tính chủ quan của người dính dự vào đó. 
“Mặc khải”, là ngôn từ được thánh Phaolô thường hay sử 
dụng để diễn tả những gì đã xảy đến.  
 
Bên tiếng Hy Lạp, “mặc khải” là cụm từ xuất từ chữ 
“apocalypsis” có nghĩa: “cánh chung” hay “khải huyền”, để 
chỉ về thị kiến nói đến những gì xảy ra, vào lúc cuối. Cụm từ 
“mặc khải” đây là có từ tiểu phẩm bằng tiếng Hy Lạp trong 
đó thánh Phaolô nói: “Thiên Chúa đã mặc khải một cách 



 

 

huyền nhiệm về Con của Ngài, cho tôi”. Đây là tuyên ngôn 
đặc biệt. Tuyên ngôn này, không có nghĩa: thánh-nhân đã 
“thấy” được việc gì đó bằng mắt thịt phàm trần ở đâu đó. 
Nhưng ông “thấy” được chuyện đó, xảy đến bên trong ông. 
Đó là sự thể sâu sắc. Và sự thể này, dẫn về những điều mà 
một số người gọi bằng cụm từ văn hoa như “hồi hướng trở 
lại”. Nhưng, chuyện này lại không có nghĩa bảo rằng người 
nào đó từ phía Do-thái-giáo đã hồi hướng trở về với Đạo 
Chúa. Đó, cũng không phải là cuộc “trở lại” từ đạo này sang 
đạo khác, mà đích thực là “Hồi hướng trở lại” nếu ta buộc 
phải dùng từ ngữ này theo quan niệm thế nào đó có tự bên 
trong Israel bằng lập trường khác cũng từ bên trong Israel, 
mà ra.  
 
Thánh Phaolô từng ở vị thế đó cho đến giây phút ông thở 
hơi cuối cùng; hoặc, cho đến khi ông trỗi dậy theo cung 
cách rất Phục sinh, để thành người Do thái đích thực, rất 
hoàn toàn. Thành thử, nói cho cùng thì: “Hồi hướng trở lại” 
cũng mang ý nghĩa khá lờ mờ, tối um. Bản thân tôi, chẳng 
khi nào lại muốn sử dụng cụm từ này một cách tùy tiện hết. 
Và, điều đó còn dẫn chứng từ “ơn gọi”, hoặc lời kêu mời 
trực tiếp từ Thiên Chúa, để rồi ta sẽ làm được những việc 
gồm tóm kết quả của một kinh nghiệm về mặc khải, cũng rất 
mực.  
 
Thánh Phaolô cũng không được nhóm hội/cộng đoàn nào 
mời gọi “hồi hướng trở lại” hết. Thánh nhân cũng chẳng 
được cộng đoàn nào ở Antiôkia gia dĩ muốn mời chào. 
Thánh-nhân lại không được các vị có thẩm quyền từ các 
giáo hội cho phép làm như thế. Đôi khi thánh-nhân cũng bị 
cộng đoàn giáo hội ở nhiều nơi xem xét theop dõi nữa. 
Thành thử, ta có dùng cụm từ “sự kiện” này cũng chẳng 
sao. Nhưng ơn gọi và sáng kiến này, là lời mời trực tiếp từ 

Thiên Chúa, Đấng đã nâng nhấc Đức Giêsu để Ngài trỗi 
dậy từ cõi chết –và chính Thiên Chúa của mọi sự kiện phục-
sinh rất thường tình cũng đã làm thế với Đức Giêsu- và nhờ 
cụm từ mang ý nghĩa rõ như thế, thánh Phaolô đã hiểu rõ 
sứ mạng của ông, suốt đời, khiến ông phải làm việc gì đó 
như kết quả kiến tạo ở bên trong lại đã xuất phát từ cảm 
nghiệm lớn kia. 
 
Để diễn tả kinh nghiệm mà thánh-nhân từng trải, đôi lúc ta 
cũng đọc ở đâu đó đại ý có nói: thánh-nhân bị đánh gục đến 
độ ông trở nên mù loà. Sách Công Vụ quả cũng nói những 
câu đại loại mang ý nghĩa như thế. Không chỉ mỗi thế mà 
thôi, một số vị còn đi xa hơn nữa, vẫn cho rằng: thánh-nhân 
còn bị điếc đặc nữa là đằng khác. Trong khi đó, thánh-nhân 
lại nói khác. Ở thư thứ nhất Corinthô đoạn 9 câu 1, thánh 
nhân ghi:“Tôi đã chẳng thấy Đức Giêsu, là Chúa chúng ta 
sao?” Thật ra, mắt thánh nhân không bị mù/loà hay khiếm 
thị gì hết, nhưng trái lại, ông vẫn “thấy” Chúa. Cũng trong 
thư Côrinthô nói trên, thánh-nhân lại nói: “Người đã hiện ra 
với tôi, là kẻ chẳng khác nào trẻ sinh non.” (1Cr 15: 8). Mù 
loà và “sinh non” ở đây, có thể và không thể xảy đến ngay 
lúc đó được hết. Nhưng, ở đây đúng là thị kiến. Có lẽ không 
phải thị kiến theo kiểu mắt thịt phàm trần vẫn nhìn thấy; 
nhưng đích thực là thị kiến theo nghĩa chữ, rất rõ. Chính 
thánh Phaolô có nói ở một đoạn khác, rằng: “Có được đức 
tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là được nghe công bố 
lời của Đức Ki-tô.”(Rm 10: 17). Bằng vào những lời như thế, 
tôi đoan chắc một điều, là: thánh Phaolô cũng đã qui chiếu 
những điều mà Đức Kitô mặc-khải cho ông, như đã trích 
dẫn ở sách Công Vụ.  
 
Nếu thế thì, thánh Phaolô thực sự đã “thấy” và đã “nghe” ai 
đó nói với ông. “Ai Đó” ở đây đã mặc khải chính Mình Ngài 



 

 

cho thánh-nhân để ông nhận thức cho rõ. “Ai Đó” đây, chính 
là Đức Kitô-sống-lại. Và thánh Phaolô, bằng vào lý lịch cùng 
quá khứ của người Do thái từng thông hiểu thần học và sự 
Sống-Lại theo đúng cách, vẫn thấy thoáng hiện trước mắt 
ông những điều đã được mặc khải như thế. Thánh Phaolô 
nhìn vào sự kiện “sống lại/trỗi dậy” rất thường tình ở Đức 
Giêsu và khi ấy thánh-nhân đã kêu lên: “Chà! Rõ ràng là thế 
này đây!” Và, đó là thời khắc đặc biệt gặp thấy trong toàn 
bộ cuộc đời của thánh-nhân. 
 
Có thể nói, thánh Phaolô không mấy thích thú với cái nhìn 
bằng mắt thịt phàm trần về Đức Chúa-Sống-Lại, hoặc cứ 
tìm xem nơi xác thể của Chúa-Sống-lại xem sự thể xảy ra 
như thế nào. Thánh-nhân không thể quan tâm ít đi –để rồi 
sau đó sẽ lại chẳng biết gì hơn thêm. Khi có người ở 
Côrinthô hỏi thánh-nhân là: ông có “thấy” thân xác sống lại 
nó giống thứ gì không? thì ông đáp: “Kìa! Tôi đâu rõ về 
chuyện đó!” Thánh-nhân có lần cũng nói: “Bạn biết đấy! Khi 
bạn gieo hạt giống vào lòng đất, nó sẽ trỗi dậy rồi nở rộ 
thành vụ mùa rất đạt. Cũng thế, những gì tôi biết được, là 
thế này: khi ta đi vào lòng đất rồi chết đi, như thế là ta cũng 
trỗi dậy để thành một thứ gì đó khác hẳn. Thứ gì đó, tôi thật 
không rõ. Đừng hỏi tôi những điều như thế. Đó không là 
điều khiến ta cần để ý lắm đâu…” 
 
Có gọi đó là “Phục sinh” hay không, thánh Phaolô không 
xác định ý nghĩa của sự việc ấy như một “phục hồi sinh lực” 
của xác thể phàm trần –như trọn vẹn một tổng hợp bao 
gồm nhiều hơn thế. Và, nó hoàn toàn khác trước rất nhiều. 
Thế nên, việc đối đầu/chạm mặt với Đức Chúa-Sống-Lại 
quả là đã đem đến cho thánh-nhân một nhận thức rất rõ và 
một sứ điệp rất hiện thực. Và, ông “thấy” được điều đó cũng 
như đã từng “nghe” chuyện đó rất thâm sâu. Ông định ra 

quan điểm lập trường rất riêng tư về sự việc phục-sinh/trỗi 
dậy là thế đấy. 
 
Quả thật thánh-nhân không “thấy” hình hài/xác thể rất xác 
phàm của Đức Chúa-Sống-Lại. Ông không thể diễn tả bề 
mặt thể chất rất bên ngoài, nếu như việc đó không có thật. 
Ông cảm nghiệm được về một hiện diện mà ông chưa từng 
biết. Theo cách nào đó, ông biết rất rõ đó chính là Đức 
Chúa, rất Giêsu.  
  

Ở đây nữa, ta nên nhớ: thánh Phaolô chưa từng giáp 
mặt gặp Đức Giêsu một lần nào và ông cũng chẳng 
hình tượng được Ngài trông giống ai. 

 
Đây là sự thể về kinh nghiệm quý báu, rất khó đoán. Duy, 
có điều chắc chắn, là: ông “biết” được rằng Đức Kitô –Đấng 
đã chết đi, rồi bị treo trên thập giá cho đến chết- Ngài vẫn 
sống sót. Và, Ngài đang có ở đó với ông. Ta gọi đó là “Phục 
sinh/trỗi dậy”, nhưng thánh Phaolô không định nghĩa sự 
việc như cuộc “phục hồi sinh lực” rất thể xác, phàm trần. Đó 
là tổng thể dồi dào ý nhị hơn thế nhiều. Bằng vào giáp mặt 
Đức Kitô sinh động, việc ấy đem đến cho ông một sứ điệp. 
Và, sứ điệp ông đây, là những gì ông được “nghe” và được 
biết, rất sâu sắc. Và, ông có được quan điểm/lập trường về 
sự việc này, thật vững chắc. 
 
 

SỰ SỐNG SIÊU PHÀM 
 
Quan điểm này, là thế nào?  
 



 

 

Đây không là cung cách ta thường nói. Cũng không là 
những gì từng xác chứng rằng: con người của Đức Giêsu 
rất có lý và giáo huấn của Chúa, rất đúng thực. Điều đó 
không chỉ dạy ta mỗi điều, là: những người từng dấn thân 
theo chân Đức Giêsu cũng rất đúng đắn và thánh Phaolô sẽ 
sai sót nếu ông chỉ muốn nói về những xác tín của ông vào 
dạo đó, mà thôi. Điều này không phải để bảo rằng Đức 
Giêsu nay lại “sống sót”, thêm lần nữa. Chắc chắn là như 
thế. Và, Ngài chưa từng “chết” đi! Đúng hơn, thánh Phaolô 
biết rằng: ở nơi Đức Giêsu mà ông gặp, vẫn có Sự Sống 
(viết Hoa) rất lớn. Lớn lao hơn cả loại hình sinh-động mà ta 
từng biết đến. Lớn hơn cả sự chết đã khiến Ngài biến mất 
dạng. Đó là Sự Sống Siêu Phàm gồm tất cả những gì tích 
cực ở cả hai thứ: ở sự sống theo loại hình của ta đang sống 
và ở cả sự chết theo cung cách ta sẽ trải nghiệm. Đức 
Giêsu là Sự Sống Còn rất Siêu Phàm. Và, Ngài đang sống 
cuộc Sống Siêu Phàm này, cũng rất mực. Bằng vào sự 
Sống gồm tóm cả “sự sống động” theo nghĩa thường tình và 
“cái chết” theo nghĩa cũng rất thường, như mọi lúc. 
 
Như thế có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là, ta đang nói 
về cái chết theo nghĩa “giá trị”, chứ không theo nghĩa xác 
thể, phàm trần. Ý thánh Phaolô nói ở đây, không đề cập 
đến sự chết theo nghĩa xác thể, phàm trần. Đức Giêsu đã 
không tỏ cho thánh Phaolô “thấy” được thân xác có hình hài 
thể chất như thi hài có dấu ấn nơi tay, chân và nương long 
Ngài, như ta vẫn biết và vẫn tưởng. Đúng hơn, thánh 
Phaolô trở thành người hiểu và biết Đức Giêsu là Đấng ông 
từng gặp. Hiểu về cái chết theo nghĩa rất “giá trị”. Những giá 
trị tỏ cho thấy: người đang chết dần mòn lại viết về người 
nào đó có đặc tính và sắc thái nhân vị để quyết được rằng 
người ấy có thể không “có” thật, trừ phi họ đang hiện diện ở 
bên trong và “có” thật qua kinh nghiệm mình từng trải về sự 

chết. Tôi gọi đây là “giá trị”. Các giá trị như thế đã “có” nơi 
Đức Giêsu, khi thánh Phaolô gặp Ngài. Giá trị ấy, được viết 
tận bên trong và sẽ lưu lại như đã bao gồm Sự Sống Siêu 
Phàm mới của Ngài, mãi mãi. 
 
Điều này dẫn đến ý niệm hoàn toàn khác biệt về khổ đau.  
Nó thay đổi ý tưởng thâm sâu thánh Phaolô từng đề cập về 
vấn đề “Trời”. “Trời” đây, không là chốn miền ớ đó mọi 
người kết thúc cuộc sống bằng vào những thứ mà họ muốn 
mang theo; để rồi, cũng quên mất chuyện đó và chẳng buồn 
nhớ đến nó. “Trời” đây, không là bệnh lú lẫn/mất trí nhớ rất 
miên trường, thứ bệnh mà tất cả chúng ta đây chưa từng 
kinh qua, nên không rõ. “Trời” đây, thực sự mang ý nghĩa 
rất trái ngược. “Trời” vẫn lưu lại ở sự việc tràn đầy ý nghĩa 
cũng rất thực của mọi sự, khiến ta chịu đựng được khổ đau 
trong toàn bộ ý nghĩa của sự chết dần chết mòn. Đó là tư 
tưởng lớn, rất vĩ đại. 
 
Ta thừa hiểu cung cách mà người Công giáo chúng ta lâu 
nay vẫn quan niệm và nhận thức về sự hiện diện của Chúa 
nơi Thánh Thể. Điều, mà người Công giáo chúng ta thực sự 
muốn bày tỏ, là: ta không quen tin rằng: Đức Giêsu vẫn hiện 
diện rất thực ở nơi khác. Vâng. Đây không là cung cách tư 
duy của riêng thánh Phaolô, mà thôi. Điều, mà thánh-nhân 
muốn nói lên, đó là: hiện diện đích thực của Đức-Chúa-
sống-lại ở khắp nơi và cả nơi nào hiện hữu mọi khổ đau, 
sầu buồn trong vũ trụ. Đức Giêsu hoạt động theo cung cách 
mà Đấng thánh sống động gồm tóm mọi sự đặt để trong 
hiện diện rất trỗi dậy, nơi Ngài. Theo tôi, ta sẽ hiểu được sự 
việc xảy đến rất rõ, nếu thánh Phaolô từng có ngựa để cỡi, 
thì có lẽ ông cũng đã ngã ngửa khỏi đó, vào lúc ấy. Và, như 
thế sẽ đảo ngược tất cả những gì trước đây ông thiết lập. 
 



 

 

 

ĐẤNG CHẾT ĐI TRÊN THẬP GIÁ, ĐÃ TRỖI DẬY 
 
Sự Sống Siêu Phàm của Đức Chúa Sống Lại đã tổng hợp 
mọi giá trị như thế. Và, các giá trị này thuộc về sự Sống 
Siêu Phàm. Tất cả đan kết với nhau, để nên một. Một, trong 
Đức Giêsu Sống lại rất đích thực. 
 
Đó là lý do khiến thánh Phaolô diễn tả hai cụm-từ thành 
một, nơi Đức Giêsu. Thánh-nhân gọi Ngài là thế, bằng tiếng 
Hy Lạp qua cụm từ “Christos estauromenos”. Mỗi khi thánh 
Phaolô sử dụng cụm từ “Christos” này, thánh-nhân đều 
muốn nói đến Đức-Chúa-Sống-lại. Cụm từ “Estauromenos” 
tiếng Hy Lạp, là phân-từ có vĩ ngữ “stauros” theo sát bên 
mình mang ý nghĩa của một thập giá. Theo văn phạm, đó là 
phân-từ hiện-tại đang diễn tiến. Điều này có ý diễn tả Đức-
Chúa-Phục-Sinh đang ở vào trạng thái tiếp tục sự Sống 
gồm các giá trị đặt nơi Ngài bằng kinh nghiệm chết trên 
thập giá. Có lẽ, cũng nên đặt gạch nối (-) cho cụm từ dài 
giòng này bằng danh xưng Đấng-Sống-Lại-đã-từng-chết-
trên-thập-giá. Ngài đích thực là Đấng đã gặp gỡ thánh 
Phaolô trên đường Đamát. Cuộc gặp ấy rất thoáng chốc, 
khiến thánh Phaolô thay đổi tất cả những gì ông suy nghĩ về 
sự sống vào dạo trước; và cả đến những gì ông suy nghĩ về 
cái chết từng thể hiện.                                        
 
Tôi còn nhớ có lần từng giảng một bài trong thánh lễ nọ. 
Hình như hôm đó là ngày lễ Mẹ Về Trời. Lúc ấy tôi cứ suy 
nghĩ: nếu Đức Mẹ đi vào cuộc phục sinh/trỗi dậy, như tín 
điều ta vẫn quyết, thì bà con ta có nghĩ là: các nếp nhăn mà 
Đức Mẹ đã có trong cuộc sống thế trần vẫn còn đó trong 
thân xác của Mẹ trỗi dậy từ cõi chết không? Câu trả lời mà 

ai cũng nên có, là: “Có”. Đúng thế. Các nếp nhăn nơi Đức 
Mẹ, là do Mẹ vốn lo âu chăm sóc cho Con của Mẹ có thể 
cũng sẽ là một thứ để san sẻ việc Chúa chịu đóng đinh vào 
thập giá, có đúng không? Và các nếp nhăn ấy, sẽ không mờ 
nhạt được. Các vết nhăn, theo cung cách nào đó, vẫn còn 
lưu lại nơi giá trị đặt trong con người cụ thể của Đức Mẹ. 
Con người đây, tôi không có ý nói về xác thể, hình hài, hoặc 
ảnh tượng –điều này cũng rất dễ làm cho mọi người cười 
khẩy- nhưng nơi những gì được viết vẫn có đặc trưng lưu 
lại mãi mãi và nhất định là thế. Và, như mọi người đều biết, 
đó là ý niệm rất đặc trưng, cũng không là những gì nằm 
trong óc tưởng tượng của người Công giáo chúng ta, bởi 
khi nói chữ “phục sinh/trỗi dậy” thì người đi Đạo thường hay 
nghĩ đến các siêu sao hoặc nhân vật siêu phàm, toàn thiện, 
rất đẹp đẽ như khi ta kể về các “Hoa khôi Vũ trụ”, hoặc 
những gì tuyệt vời đến độ thế.  
 
Ở đây, tôi chỉ muốn nói rằng: ta nên tách bạch khỏi lề thói 
phản ảnh sự tha-hoá như chàng Narcisse trong truyện thần 
thoại, mà theo tôi, đó không là niềm tin thực sự mà chỉ là 
những chứng loạn thần kinh, thôi. Thật tình thì, tôi cũng tìm 
cách thử tạo ra cái-gọi-là cơn “sốc” mà thánh Phaolô hẳn đã 
gặp phải khi sự việc “phục sinh/trỗi dậy” quay về phía ông 
và ông nhận ra được sự việc ấy. Dù, thánh-nhân có suy đến 
chuyện “không thể thực hiện được”, ta cũng đừng nên hiểu 
là ông đã chuẩn bị để Đức-Chúa-Phục-sinh đã “hiện ra” với 
ông đi chăng nữa, thì ông cũng không kỳ vọng là Ngài sẽ 
làm như thế. Có lẽ, ông kỳ vọng vào chuyện ngược lại. Đây, 
có thể coi như phương pháp trị liệu tính tự-mãn-nguyện với 
hình hài/xác thể đại loại như Narcisse vẫn có thể xảy đến 
với những ai muốn làm thế. Và, điều này lại đã lay chuyển 
tính khí có thể có như kiểu Narcisse ở thánh-nhân, tức rời 



 

 

khỏi hiện hữu. Đây, còn là khí-phách thể-hiện một tình tiết 
rất hệ trọng. 
 
Vậy thì, những gì xảy đến vào dịp Phục Sinh rõ ràng là Đức 
Kitô đã trỗi-dậy. Ở đây, tôi dùng danh xưng “Đức Kitô” theo 
nghĩa khác hẳn bản dịch Do thái có cụm từ “Mêsia”, tức 
Đấng Thiên Sai. Theo tôi, thánh Phaolô cũng đã làm thế. 
Tức, ông cũng nghĩ rằng: Đức Giêsu ngưng không còn là 
Đấng Mêsia trong một thời gian rất ngắn trước khi Ngài chết 
đi và sống lại. Tôi sử dụng danh xưng “Đức Kitô” như “mật 
khẩu” thấy có trong truyền thống của người Đạo Chúa vẫn 
tin vào Đức Giêsu. Tin rằng: một khi đã phục-sinh/trỗi dậy 
rồi, Đức Giêsu lại trở thành nơi chốn hoặc khu vực liên hệ 
với tất cả chúng ta không như hồi-ức hoặc cảm-hứng. 
Nhưng Ngài đã trở thành đất miền cho người Đạo Chúa 
ngụ cư, thật thoải mái. Ngài là Đấng vẫn cư ngụ ở nơi ta. 
Và, trong ta. Ngài vẫn là con người như tự bao giờ, nhưng 
rồi ra sẽ không còn là cá thể/nhân vật như trước đây Ngài 
từng là. Ngài thực thi nhân cách của riêng Ngài trong thần 
hồn và xác thể của mọi nguời, và trong cả cuộc sống có sẻ 
san với ta, như tín hữu rất tin vào Ngài.  
 
Phục sinh/trỗi dậy đã làm Ngài tăng trưởng trong ta và làm 
cho tất cả chúng ta được tăng trưởng ở nơi Ngài là Đấng đã 
phục sinh/trỗi dậy mà hướng về Cha. Không hề có xác-thể 
chết chóc rất khô cứng dùng để ấn định một tưởng nhớ về 
người nào đó đã đi vào quá khứ. Mộ phần người chết, chỉ là 
nơi tạm cư được thuê mướn có đá tảng dùng làm nắp đậy. 
Chỉ có sự sống là khác biệt, không xác định được và cũng 
không hạn chế lằn ranh để ta có thể “liên hệ” với Ngài trong 
Đức Kitô. Đức “Kitô” đây luôn có ý nghĩa đầy đặn và hiện 
đại nhất. Ngài tuỳ thuộc bất cứ hiện tại nào đang hiện hữu. 
Do có thiếu hụt vì sự chết, ta không thể “thấy” được sự việc 

này sẽ ra sao: ta cần đến cung-cách mới để hiểu biết, và có 
thể là: sau khi chết đi, ta mới “thấy” được thế. Chuyện này, 
không hoàn tất sự hội tụ/kết hợp, nhưng khiến cho việc ấy 
có thể “thấy” được. Chỉ khi nào điều ấy được “thấy” thì mục 
đích Thiên Chúa tạo dựng mọi vật, mới diễn bày cách trọn 
vẹn và đi vào hiện thực.  
 
Trong khoảnh khắc rất đặc biệt, việc Đức Giêsu biến đổi 
hình thể thành Đức Kitô, toàn bộ việc “thấy được” như thế 
mới hiện hữu nơi Đức Giêsu. Từ khoảnh khắc đó, Ngài mới 
là Đức Kitô sống động; và, theo đúng nghĩa, mới thành hiện 
thực trong toàn bộ vũ trụ, khiến cho sự việc phục sinh/trỗi 
dậy được “thấy” nhiều hơn. Nhưng nước mắt và cơn hấp 
hối cũng như mồ hôi máu của Ngài, đã để lại những dấu vết 
khó tẩy xoá nơi Ngài và trên hình hài “đất-miền Kitô” ấy. 
Cuộc sống rất mới của Ngài được đánh dấu bằng sự sống 
Ngài cho đi. Đó là lý do khiến Ngài có thể và rất thực tế để 
đến với ta và hỗ trợ ta.  
 
Trong cuộc sống rất mới của Ngài, việc Chúa chịu đóng 
đinh vào thập giá cách mãn đời, để lại dấu ấn trên ta –để ta 
vào được sự Phục sinh của chính ta. 
        
     
 

BAO GỒM VÀ BAO GỘP  
 
Thánh Phaolô cũng từng nghĩ về vấn đề này, và nay ta hãy 
tìm hiểu xem tiêu đề ấy có nghĩa gì? Theo tôi nghĩ, thánh 
nhân cũng đã để ra một số năm trời, nếu không muốn nói 
là: suốt quãng đời còn lại, để tư-duy. 
 



 

 

1. Nói thế có nghĩa: sự chết không còn là giới hạn hoặc 
lằn ranh phân cách giữa các quan điểm khác nhau 
nữa. Chuyện đó, đã gạt bỏ sang một bên dấu chấm 
hết/đứt đoạn khỏi mọi chấm-hết-của-sự-chết. Và tôi 
nghĩ, nó cũng loại bỏ nỗi niềm hãi sợ mà ta thường e 
ngại. Bởi, ta thường nghĩ: nó là dấu chấm hết/dứt 
đoạn mọi sự. Nhận định như thế rồi, ta sẽ thấy thánh 
Phaolô nhận ra rằng: sự Sống Siêu Phàm của Chúa 
đã làm thế đối với sự chết. Sự Sống Siêu Phàm, còn 
làm thế với các lằn ranh hạn chế khác nữa.  

 
Xem thế thì, từ nay, nhờ Đức Chúa-chịu-đóng-đinh-
vào-thập-giá-và-đã-sống-lại, sẽ không còn luận điểm 
nào mâu thuẫn hoặc đối nghịch mọi sự tựa các nhị-
nguyên đối chọi, như: trắng/đen, nô lệ/tự do, dân 
ngoại/Do thái, nam/nữ. Mọi đối chọi theo kiểu nhị-
nguyên nay không còn mang tính quyết định nữa. 
Bởi, có thứ gì đó vượt hẳn ở bên trên hết mọi thứ. 
Nhưng, vượt như thế không có nghĩa là: có nhượng 
bộ nào đó ở giữa chúng. Tất cả, đều mở ngỏ. Mọi 
thứ và mọi người đều gộp chung vào làm một. Và dĩ 
nhiên, đây là lời mời gọi hãy mặc lấy cho mình một 
kiểu sống chính trị, rất khác biệt. 

 
2. Thánh Phaolô tiếp tục nhận ra rằng: không gian và 

thời gian chỉ là mốc điểm hạn chế, thế thôi. Và cuối 
cùng, thánh nhân cũng đã hiểu, rằng: Đấng-chịu-
đóng-đinh-trên-thập-giá-và-đã-sống-lại không hề bị 
ràng buộc bởi không-gian và thời gian theo cung 
cách giống như ta và tất cả mọi loài đều theo hướng 
nhượng bộ sự chết. Chúa có mặt trong mọi cảnh 
huống trong đó có thời gian và không gian là yếu tố 
luôn bao gộp, nhưng Ngài chẳng bao giờ bị yếu tố đó 

hạn-chế hoặc ràng-buộc, mà chỉ là sự bao gộp trong 
Sự Sống Siêu Phàm rất mới của Ngài thôi. Và, Ngài 
có mặt nơi không gian và thời gian bằng một hiện 
diện mới và theo cung cách giống mọi thứ và mọi 
người. Chúa không chỉ hiện diện trên mỗi đường Đa 
Mát hoặc con đường nào khác. Mà, Ngài sống bao 
gộp trong vũ trụ/vạn vật và Ngài biến đổi tất cả để nó 
trở thành cảnh huống mới, tạo dựng mới. Đồng thời, 
Ngài cũng biến tất cả mọi thứ thành vũ trụ/vạn vật có 
tâm điểm tập trung nơi Ngài. 

 
3. Thánh Phaolô còn tiến xa hơn và cuối cùng đạt nhận 

thức rất rõ, là: có thứ năng lượng chủ lực nằm ở sự 
hiện diện của Đức Chúa Phục Sinh ngõ hầu Ngài 
phá bỏ mọi khó khăn ta vẫn gặp, để ta coi đó như kết 
cuộc của một đối chọi nhị-nguyên hầu giúp ta được 
sống chung và sống cùng với nó. Thánh Phaolô gọi 
đó là “uy lực” của sự trỗi dậy, ở trong đó và ngang 
qua đó, ta có khả năng thăng-hoa mọi hạn chế, bất 
kể nó có là đối nghịch hoặc đối chọi nào không, ta 
vẫn sống hùng, sống mạnh theo cung cách rất “trỗi 
dậy”. Mọi tính cách bao gồm và bao gộp ở mức độ 
cao, đã dứt bỏ tất cả những gì không gồm tóm hoặc 
bao gộp những thành phần ở dưới thấp.  

 
Xem thế thì, những gì làm mốc điểm để ta có thể tập trung 
nhấn mạnh về sự khác biệt vẫn có nơi ta và cả nơi cao 
sang/quyền quí hoặc bất cứ nơi nào khác. Sự thể này, cũng 
không hẳn là tuyệt đối. Thế nên, thánh Phaolô lại tiến đến 
một động thái khác biệt, là: chỉ trích dân con Israel mình vì 
họ cũng làm những chuyện ngược ngạo tựa hồ như thế.    

 



 

 

Bằng vào Giao ước ký kết với dân Ngài, Chúa từng đòi hỏi 
con dân Do thái phải sống mẫu mực như dân con được 
chọn, để rồi Ngài sẽ cho mọi người biết là Ngài muốn họ 
sống ra sao? Hành xử thế nào? Tuy nhiên, họ đã khoá trái 
cửa lại cốt để sở hữu các đặc trưng/đặc lợi cho riêng mình, 
rồi sẽ loại bỏ người ngoại đạo ra khỏi cảnh tình bao gồm và 
bao gộp ta vẫn quan niệm. Thánh Phaolô lại cũng quan 
niệm rằng: luật Torah của Do thái, như tục “cắt bì” và thói lệ 
ăn uống hoặc các tập tục khác cũng tốt lành ngõ hầu duy trì 
thứ ánh sáng le lói của nến đèn cả vào khi mặt trời đã bừng 
rạng. Trút bỏ tiền tài/của cải hoặc tài sản tư riêng để rồi dồn 
hết cho tục lệ sùng bái các ngẫu tượng, rốt cục chỉ là động 
thái của người thua cuộc/bại trận hoặc mất mát này khác họ 
vẫn làm.  

 
Trên thực tế, thánh Phaolô gọi sự việc như thế là “hành 
thiện” và thánh nhân còn thêm: chỉ có niềm tin vào Chúa-
Sống-Lại mới giúp ta đến với mọi sự và mọi người. Ở mọi 
nơi. “Tin” ở đây, không có nghĩa bảo rằng: mình có khả 
năng chứng tỏ là: Đức Chúa Phục Sinh đang đi vào hiện 
hữu để bao gộp bản chất của thế trần theo cung cách tư 
riêng, mật thiết của Ngài. Nói thế, tức bảo rằng: thánh nhân 
đã nhận ra là: Đức Kitô không chỉ thể hiện có mỗi thế, mà 
Ngài còn làm nhiều hơn thế, nữa. Nói cách khác, tin là đặt 
hết niềm tin tưởng vào sự thể như thế hơn bất cứ thứ gì 
khác. 

 
Thánh Phaolô lại đã quyết tâm giúp cộng đoàn mình hiểu 
rằng: là con Chúa, ta phải sống bao gộp hết mọi sự vào với 
mình, theo cung cách trỗi dậy, tức: ở trong và ở với Đức 
Kitô. Ở trong, không là sống kinh nghiệm thăng-hoa linh-đạo 
thôi, nhưng là theo loại hình như doanh thương/giao dịch 
tựa hồ Đức Chúa Phục Sinh từng làm thế. Làm thế, tức 

theo thể thức có năng lực phàm trần để trở thành đặc 
trưng/đặc lợi khác biệt, cho mọi người. Từ đó, ta vượt xa 
mọi sự và tặng cho đám đối lập một lời cuối để họ có thể đi 
vào với hiệp thông, trong Chúa Phục Sinh. Thánh Phaolô lại 
vẫn nghĩ: bản thân ông cũng nên minh định lại thế giới 
phàm trần, tức thế giới có chính trị mới, thay cho nền chính 
trị cũ/xưa, nay lỗi thời. 

 
Đến đây, cũng nên nói thêm đôi chút về cộng đoàn thời đó 
đã và đang đích thực tin vào chuyện này, tức cộng đoàn 
thời tiên khởi không còn chỗ cho người bảo trợ, cho thân 
chủ hoặc giới trung gian giùm giúp. Bởi, ai cũng có khả 
năng tiếp cận Đức Chúa Phục Sinh để có được mọi thứ, 
hầu tiến vào cuộc sống của chính mình. Cộng đoàn dân 
Chúa không cần đến các vị trung gian mới gặp được Chúa. 
Bởi, các vị thật ra chẳng giúp được gì, là bao nhiêu. Thật ra 
thì, cũng có cả quan niệm rằng: các vị nhiều lúc cũng gây 
cản trở khiến cộng đoàn hội thánh khó mà đạt được ý nghĩa 
phục sinh/trỗi dậy, là đằng khác. Các vị tuy là cộng đoàn cởi 
mở, dễ tiếp cận, nhưng các thánh nay phải trở nên bao gộp 
hết mọi người mới đi đúng đường lối do thánh nhân thành 
lập. Theo tôi nghĩ, thánh Phaolô chưa bao giờ suy nghĩ như 
thế. Và, cả người La Mã và Do thái cũng không suy nghĩ 
như vậy. Chính vì thế, thánh-nhân mới nhận ra là “bao gồm 
và bao gộp” là tên gọi mới của sự việc tựa hồ trò chơi lý thú 
ở trong Đạo. 

 
Thật ra, theo thiển ý, thánh Phaolô cũng đã trải qua kinh 
nghiệm lớn lao là thế. Và tôi nghĩ: nếu mình tự thúc bách để 
tiến xa hơn, sẽ thấy rằng: rõ ràng là đã có sự bao gồm và 
bao gộp nơi kinh nghiệm của thánh Phaolô qua đường 
hướng và hệ thống cổ xưa như thắp sáng nến/đèn le lói cả 
vào khi mặt trời đã ló rạng. Dĩ nhiên, các ngài làm thế cũng 



 

 

có cái lợi là: khi hữu sự, sẽ thấy mình không còn rơi vào 
tăm tối, nhưng đã có ánh sáng của mặt trời, trỗi dậy rồi. Vả 
lại, nếu cứ duy trì động thái như cũ, rồi lại bảo: tương lai 
mai ngày, mình cũng làm thế, tức: sẽ lại gia tăng khuynh 
hướng chốc chốc lại quay về với ngẫu tượng, do bởi niềm 
tin của mình cuối cùng cũng bị thứ gì đó lôi kéo vào chốn 
miền ở dưới thấp. Nói cách khác, việc này nào khác gì động 
thái của người ngoại. Và, cũng không khác hành xử của 
người Do thái khi xưa vẫn làm ở hội đường, tức: có hành 
xử vẫn khư khư với tục nguyện cầu cũ kỹ/lỗi thời khác nào 
động thái của Hoàng đế Augustus quyết để cung cách 
phàm trần tiến sâu vào đường lối phụng tự ở đền thờ nơi có 
ảnh tượng của thần-hoàng đế vẫn trụ trì ở nơi đó. Xem thế, 
thì: mọi thứ chừng như cũng đã sụp đổ. Và, mọi sự nay lại 
trở về với chốn thân quen, như mọi người từng kinh 
nghiệm. 

 
Đành rằng, thánh Phaolô chẳng bỏ nhiều thời gian mới 
nhận ra được rằng: điều hệ trọng đối với thánh-nhân quyết 
tỏ cho mọi người thấy vấn đề ở đây, chính là tên gọi mới 
của loại trò chơi có niềm tin dính líu ở trong đó. Ở đây, tôi 
dùng động từ “tỏ cho thấy” thay vì “nói cho nghe”, là bởi: ta 
có thể nói cho các vị ấy biết và coi đó như thành phần của 
sự việc giảng rao/truyền đạt, mà là tỏ cho mọi người thấy 
rằng: như thế mới có tác dụng nhiều hơn là chỉ nói suông. 
Và, thánh Phaolô sẽ lại cho các vị thấy được điều đó bằng 
việc thiết lập các cộng đoàn mới, ở các nơi. Cộng đoàn 
mới, bao gồm mỗi người và bao gộp hết mọi người. Bao 
gồm và bao gộp tất cả các cộng đoàn khác, không đặt nặng 
lên chữ “nếu” nhưng vẫn tuân theo qui định của cuộc chơi, 
để mọi người có thể lưu lại quanh quẩn ở trong đó, bằng 
không sẽ bị gạt ra ngoài. Đặc biệt có điều là: nếu ta muốn 
dân con Israel trở nên thành phần của “trò chơi” mới này, 

thì việc ấy tùy thuộc cũng khá nhiều vào việc chuẩn bị để nó 
xảy đến, cho tốt đẹp. 

 
 

THÁNH PHAOLÔ HỒI HƯỚNG TRỞ VỀ 
 

Nếu đây, là ngôn từ thích hợp với tâm trạng của thánh nhân 
lúc đó, thì nó vẫn không bao gộp ngôn ngữ tâm tình của cá 
nhân ai, mà chỉ là ngôn từ hỗ trợ cho cơ cấu xã hội, thôi. 
Các văn hoá khác nhau đều có đường lối khác biệt hầu 
dựng xây chính con người mình.  

 
Thánh Phaolô không là thành quả của một nền văn hoá 
chuyên chiếu về nội tâm như bà con bên trời Tây thường 
vẫn nghĩ –và thánh-nhân cũng chẳng là mẫu mã của những 
gì tựa như thế. Với thế giới cổ xưa, người thụ hưởng quà 
tặng ngôn ngữ nội tại lại phải trao trả cho chủ, quà tặng nào 
có giá trị ngang ngửa hoặc hơn hẳn, trong khi người hưởng 
bảo trợ/giùm giúp từ các quan thày lại không có khả năng 
làm được việc ấy, nên đổi lại, họ mới phải đáp ứng bằng 
tình thuỷ chung và lòng danh dự vốn dĩ vẫn dành cho họ.  

 
Thần-linh thánh-hoá, là quan-thày chủ-quản của đạo và là 
việc đền đáp ân huệ mà dân con trong đạo tỏ lòng với vị 
thần của mình ở trên cao, vẫn được gọi bằng tên thông 
thường là “tôn giáo”. Thần-linh chủ quản tuyển mộ dân con 
của các ngài. Và, ứng đáp của dân con trong tôn giáo, là lời 
nguyện cầu, tụng ca, tung hô, cốt để gia nhập vào nơi đó. 
Thánh Phaolô nhận đón thị kiến vĩ đại như việc tốt lành/lành 
thánh. Và, con dân cộng đoàn do thánh-nhân lập, lại đã ứng 
đáp theo cung cách “sứ vụ đến với dân ngoại”. Thánh-nhân 
được coi như vị tổng quản tài sản của Chúa. Và, đường lối 



 

 

mà thánh-nhân thực hiện chỉ cốt làm vinh danh/chúc tụng 
Chúa; việc này đòi mọi người trong cộng đoàn của thánh-
nhân phải biết sửa sang bằng chính ánh sáng do Đức Kitô 
mặc-khải. Có thế, thánh-nhân mới hiểu được quan hệ mật 
thiết giữa Thiên Chúa và những người không là Do thái. 
Quan thày của thánh-nhân vẫn đòi hỏi một sự gì đó rất mới 
và cũng khác. Thế nên, theo tôi nghĩ, ta cũng ngay thẳng đủ 
để có thể sử dụng cụm từ “hồi hướng trở về” theo nghĩa 
được đề cập ở đây. Thật ra, theo tôi thì đây chỉ là cung cách 
chống chọi người theo Do-thái-giáo một cách chầm 
chậm/tiệm tiến, nên mới để cho ta được phép sử dụng cụm 
từ “hồi hướng trở về”; bởi, chừng như người trong cộng-
đoàn Đạo Chúa của ta không ưa thích các vị theo Do-thái-
giáo nên mới khiến thánh-nhân “hồi hướng” bỏ Do thái-giáo 
mà trở về với Đạo Chúa. Thánh nhân luôn luôn là người 
của Do-thái-giáo; và, là người theo Do-thái-giáo rất tốt lành, 
thánh thiện.  

 
Tác giả Murphy O’Connor thì khác, ông vẫn không nghĩ 
rằng: thánh Phaolô đã thấy vui khi mang trong người các ý 
niệm triết lý. Thánh-nhân đã bỏ lại mọi thứ rác-rưởi này nọ, 
bỏ lại cho Apôlô, là đồ đệ. Thánh-nhân là người duy nhất 
theo lối mòn sỏi đá giống như thế, nhưng theo cách khác. 
Lối mòn sỏi đá, đã chứng tỏ rằng: thánh-nhân là nhà tổ-
chức sắp đặt mọi thứ cho cộng đoàn. Thánh-nhân có lần 
từng nói: “Hãy đi mà sống như thế!” Và, ông là người thực 
hiện điều mình từng khích lệ những người chưa biết chuyện 
như thế. Nhưng về lý thuyết, ông không bỏ nhiều thì giờ cho 
việc đó, hoặc nếu có, thì cũng chỉ là trục trặc, ngoại lệ. 
Ngôn từ rời khỏi miệng, lại cũng trượt sẩy và có thể là: 
thánh-nhân cũng không cùng một quyết tâm chỉ 10 phút sau 
đó. Thế nên, ta vẫn bị bế tắc khi tìm hiểu về ý-lực đúng đắn 
của thánh-nhân, như các nhà chú giải từng mắc phải. Và, ta 

thường nhớ lời của thánh nhân nói cũng nhiều, nên cuối 
cùng ta sử dụng ông như một hệ thống khả dĩ hỗ trợ cho 
yếu đuối của mình, khi gặp đòi hỏi phải sống hiền 
lành/thánh thiện và vẫn dùng ông làm mẫu mực. Ngược lại, 
thánh-nhân chẳng bao giờ có được tính chất ấy. Bởi, ông 
luôn chống đối những sự việc như thế. 

 
Thật ra, nhiều người Do thái lại coi thánh Phaolô như người 
“bội giáo” đến từ Do-thái-giáo. Tôi thì không nghĩ thế. Tác 
giả Max Scheler có lần nói: người “bội giáo” không chấp 
nhận xác tín nào mới, đến với họ và cho họ. Nhưng, lại có 
hành xử như một trả thù/trả đũa cho hành-vi linh-đạo của 
thánh-nhân. Thật ra, thánh-nhân không giống những người 
như thế. 

 
Đó là đặc trưng/đặc điểm thấy được nơi thánh Phaolô. Và, 
đó cũng là kết quả của cảm nghiệm phát tiết nơi ông, trên 
đường Đamát. Thánh Phaolô thừa biết rằng: Đức Chúa-
chịu-chết-trên-thập-giá-và-đã-sống-lại là giải đáp cho tất cả 
các điều này. Thánh-nhân còn dư biết, là: Sự Sống vượt 
quá mọi thứ méo-mó của sự thật. Thánh-nhân lại cũng biết: 
có một thực tại năng nổ ở vũ trụ khả dĩ làm biến chất mọi đế 
quốc và các quan thày của họ. Điều này mang lại một loại 
hình khác của sự công-chính và an-lạc, cũng rất khác, miễn 
là chúng dân hiểu được chuyện đó. Thành thử, thánh 
Phaolô đã nhận ra: đó là ơn gọi. Là, sứ vụ ra đi để nói cho 
mọi người biết sự thật về Chúa đang hiện diện ở mọi nơi và 
mọi lúc. Và, sở dĩ thánh-nhân tập họp dân con mọi người 
thành nhóm nhỏ, là muốn cho họ sống theo lề lối chính-trị 
khác hẳn, ngõ hầu có thể bao gộp và làm biến chất tính 
phổ-cập của đế quốc. 

 



 

 

Thành thử, việc này thực sự đã đến ngang qua thánh-nhân. 
Và, theo tôi, sự việc đến như đỉnh cao không ngờ trước. 
Đến, để cho thấy sự việc về Do-thái-giáo có nghĩa gì? Hành 
xử ra sao? Và, thánh-nhân lại vẫn nghĩ: sống đích thực điều 
này, thành-viên cộng-đoàn sẽ là người Do-thái rất đích 
thực. Đó là cung cách giúp thánh-nhân “thấy” được Đức 
Kitô sống lại. Và, danh hiệu “Christos estauromenos” như 
thế nghĩa là: Do-thái đích thực. Đức Giêsu không để mất 
tính-chất rất “Do thái” mà Ngài vẫn có, như chủ nghĩa dân 
ngoại mang tính sắc tộc đã chủ trương. Và từ đó, ta lại sẽ bị 
đẩy đưa vào chung cuộc. Đây, chính là ý nghĩa cánh chung 
của Israel, qua sự thể là: ta đã gia nhập vào sự sống lại của 
Đức Giêsu Kitô, rất Do thái. Và, thánh Phaolô cũng không 
hề để mất tính chất Do thái, như thế. Chính chúng ta chả 
bao giờ mang tính chất Do-thái của thời trước, cũng không 
là người ngoại giáo mang tính sắc tộc, nhưng bằng cách 
nào đó, ta cũng bị đẩy đưa để rồi được dẫn vào với chung 
cuộc, theo nghĩa cánh chung của Do thái, bằng cách tham 
dự vào sự sống lại của Đức Giêsu, rất Do thái. 

 
Đúng thế. Có lẽ ở đây tôi nói hơi nhanh và hơi nhiều, nhưng 
như thế cũng chỉ mới nói một phần nào như dự tính, bởi 
theo tôi, thì thánh Phaolô cũng bị đánh gục quá nhanh và 
quá mạnh trên đường thánh-nhân trực chỉ Đamát. Và tôi 
nghĩ, thánh-nhân đã để hết thời gian còn lại của đời mình 
mà tìm cách đánh bật ý nghĩa của sự bao gồm và bao gộp, 
nói ở trên. Tôi không nghĩ là thánh-nhân đã nói nhiều về 
quan niệm thần học của mình ở nơi nào khác, hơn ở đây. 
Đây là điểm khởi đầu, nhưng lại gồm tóm hầu như trọn vẹn 
mọi ý nghĩa trong đó. Thánh-nhân từng tỏ cho thấy ý nghĩa 
của sự bao gồm và bao gộp cũng như tuyến song hành 
từng mang đến cùng một ý nghĩa. Và, thánh-nhân cũng đã 
nói lên điều này bằng nhiều cách, ở nhiều nơi. Bằng cách 

này hay cách khác, thánh Phaolô đều đánh bật ý niệm cho 
thấy điều đó rất có nghĩa. Nhưng ở đây, tôi không nghĩ: 
thánh-nhân lại có ý tưởng mới nào khác như thế. Có thể, đó 
cũng chỉ là một hoặc hai ý tưởng gọn nhỏ, cuối đời ông, 
nhưng tựu trung thì thực chất tư tưởng của ông vẫn ở đó. 
Điều này đặt ông ở vào vị thế có lập trường riêng tư, vào 
môi trường cũng tư riêng, chỉ có một. Tức, lập trường mà 
ông không hy vọng rằng mình sẽ đạt được. Thánh nhân 
không trở thành loại người như trước, rất cũ xưa. 

 
 

Chuyện bên lề   
 

Phải chăng đây là nỗi niềm khổ đau của thánh-nhân? Có lẽ 
cũng thế thật. Và, có lẽ đây là hình thức khổ đau/âu sầu, 
cũng rất mới. Nói âu sầu/khổ đau là bởi: cung cách bao gộp 
cả sự sống lại đã cùng với thánh-nhân đi vào hiện hữu; và 
điều này còn có nghĩa: mọi âu sầu/khổ đau ở thánh-nhân 
cũng đều “ác tính” cũng không kém, nhưng không hề trở 
thành chuyện không thể giải quyết được. Bởi, sự việc này 
luôn bao gộp tính chất rất phục sinh/ trỗi dậy. Đó là kinh 
nghiệm mới của việc bao gồm và bao gộp rất đích thực. 
Theo tôi, thì khía cạnh chính-trị của nó mới quan trọng. Giá 
trị của chính kiến rất ngự-trị của niềm tin vào cuộc sống 
đích thực, vẫn là những gì mà hệ thống chính-trị của đế 
quốc La Mã từng làm cho những người bé nhỏ như thể đá 
vào người họ, loại trừ họ, làm cho họ thêm khổ đau, âu sầu, 
buồn bực. Và, ta có thể túm bắt bất cứ khổ đau/âu sầu nào 
giống như thế, rồi thăng-hoa/bao gộp chúng vào với tính 
chất tích cực mà người La Mã khi xưa từng cất bỏ.  

 



 

 

Cuối cùng thì, đó là thất bại ê chề của hệ thống độc tài toàn 
trị mà chẳng cần tốn viên đạn nào. Đây chính là ấn bản mới 
của chính trị, nếu ta còn có thể gọi đó là hệ thống chính trị 
được. Đó, là “chính trị” mở, tức ta có thể đến được với 
nhau. Là, tính công dân trong sự thể rất trỗi dậy mà mọi 
người vẫn bị cơ chế độc tài bức bách, đến phẫn uất. Và, giá 
trị chính trị của nó lại cũng như sự việc khởi đầu từ khởi 
thủy, vẫn xảy đến với thánh Phaolô vào buổi rạng đông 
cuộc đời. Tôi không nghĩ rằng: thánh Phaolô từng muốn viết 
lên bộ thần học nào về Chúa Sống Lại, hết. Nhưng, thánh-
nhân vẫn muốn ra khỏi nơi đó để thực hiện việc sống lại 
như mình chủ trương. Tôi mừng vì thánh-nhân là loại người 
như thế. Nhưng đấy lại là sự việc khác, từng tạo ra tính chất 
rất nhân-bản làm đặc trưng/đặc biệt, của riêng ông. 

 
Điều mà thánh-nhân nhận thức về sự việc sống lại hoặc trỗi 
dậy, không là khoảnh khắc, chỉ có thế. Sống lại và trỗi dậy, 
không là thời điểm xảy đến vào đúng ngày Chúa Nhật rất 
Phục Sinh. Mà là, tiến trình dài cả một thời. Và, thánh-nhân 
không tái tạo thời ấy theo cung cách của vũ trụ/vạn vật, mà 
chỉ tác tạo lại đặc tính chính trị rất mới, mà thôi. Chính-trị 
mới của thánh-nhân, có liên quan đến việc trỗi dậy/phục 
sinh bao gộp hết mọi thứ, cứ chống đối mọi sự và chỉ mỗi 
chữa trị hình thức bạo lực, bất công và các kiểu “ăn trên 
ngồi chốc”, bằng mọi cách thôi. Thế nên, không còn khí thế 
của người bị lép vế, dưới trướng xảy đến nữa. Và, nếu điều 
này thực sự xảy đến cách đích thật, thì thánh-nhân tin chắc 
rằng sự việc buộc phải xảy đến. Xảy đến, đúng như thật 
khiến thánh-nhân tin như thế một cách rất thực, như thể nó 
diễn ra ngay trước mắt, đang quay hướng về thánh-nhân, 
nói với thánh-nhân một đôi điều, và đó là thời khắc rất con 
người, trong lịch sử loài người. Bởi, trong giòng lịch sử của 
loài người, trước đây không ai lại làm như thế hết. Chính vì 

thế, mà sau này thánh-nhân gọi đó là “tạo dựng mới”. Giống 
như thế, Thiên Chúa từng tạo dựng nên trời đất một lần 
nữa và qui định hành xử lại rất khác. Cũng như thế, có ai đó 
nói rằng hôm nay đây khi thức dậy ta lại đã có sự vật rất thể 
lý và qui định sống cũng rất mới. Thế nhưng, đó đích thực 
là loại hình của một sự thể. Là, toàn bộ ý niệm về sự tử tế 
trong quan hệ và hiện diện thâm nhập vào khắp chốn. Và, 
không còn là mảnh đời tâm lý rất mơ hồ, tuy vẫn đẹp. 
Nhưng là sự thể để ta đi xuống với vật thể và con người 
hữu hình, thực tế ở bên dưới từng bị đá vào người, rồi lấy 
đi các khác biệt nhè nhẹ của  sự sống và nỗi chết. Và một 
khi ta nhẹ nhàng lấy bỏ đi sự tử tế trong khác biệt, là ta 
cũng lấy đi mọi khác biệt nhẹ nhàng và tử tế như thế; để rồi, 
sau đó chẳng còn bất kỳ khác biệt nào nghiêm chỉnh như 
thế nữa. 

 
Nói như thế, nhưng hẳn mọi người cũng hiểu rằng những 
người nhỏ bé ở bên dưới rồi ra cũng qua được mọi thứ, mà 
chỉ cần thời gian là được. Thật ra, thực tế cho thấy: những 
người bé nhỏ như thế lại chẳng bao giờ vượt qua được sự 
thể ấy, và vẫn cần đến thời gian để có thể đối đầu với sự 
thể rất như thế. Sách Công Vụ lại đã đặt thánh Phaolô vào 
vị trí ra đi về với xứ miền Ananias và có một lúc thánh-nhân 
cũng đã lạc bước âm thầm trong sa mạc –và đây cũng có 
thể là ý tưởng khá tốt- cho đến khi ông có được sự trùng 
hợp để nói đôi điều về sự việc ấy, nhưng với văn bản hiểu 
theo nghĩa chữ, thì sự việc trên cũng bị át hẳn. 

 
       

VỀ ĐẾ QUỐC        
 



 

 

Thế còn quan hệ giữa ông và đế quốc thì sao? Ở xứ miền 
gần thủ phủ Philíphê, nơi thung lũng khá bình lặng, đã xảy 
ra hai cuộc chiến khá lớn vào trước thời thánh Phaolô xuất 
hiện, cũng không lâu. Thật ra thì, cuộc chiến ấy đã quyết 
định phần nào bản chất văn minh của thế giới trời Tây và đế 
quốc La Mã. Và cuối cùng, thì Octavian đã trở thành thần-
nhân Augustus rồi cứ thế kéo dài chuyện của đế quốc. Tôi 
nghĩ, đường đi Đamát là chốn miền quan trọng trong lịch sử 
của nền văn minh/văn hoá, chứ không chỉ là lịch sử thánh 
thiêng hoặc Giáo hội, Đạo Chúa, mà là lịch sử của Israel và 
thế giới. Ta cũng thấy là thánh Phaolô nhận ra rằng tên gọi 
của trò chơi ở đây, không phải là có được hoà bình ngang 
qua chiến tranh. Đó, chính là hoà bình ngang qua đường lối 
của Thiên Chúa bao gồm tất cả mọi sự gộp chung lại. Và, 
thể thức mà thánh-nhân tạo được- rút từ thánh vịnh, bởi đó 
chính là sự công chính của Chúa. 

 
Sự công chính của Thiên Chúa, không là sự công bằng mà 
con người từng hiểu. Điều mà thánh Phaolô từng định 
nghĩa về sự công chính của Thiên Chúa, là những gì Chúa 
hằng quan tâm như Ngài vẫn có loại hình công chính của 
chính Ngài. Điều, mà Chúa quan tâm lại là Thiên Chúa để 
tâm đến những gì đẹp đẽ, phong phú. Chúa quan tâm đến 
sự phong phú mà chính Chúa bao gộp mọi người –từ sự 
chết đến sự sống và tất cả mọi sự này khác đều mang tính 
tích cực. An bình qua những gì Chúa quan tâm, là ý niệm 
còn đẹp hơn cả ý niệm mà người La Mã vẫn nghĩ tưởng.  

 
Xem thế, thì đó mới là ý nghĩa của Giao ước. Đó, là lý do tại 
sao bất-bạo-lực là ngôn từ khá yếu kém. Đó là sự loại trừ 
mọi hình thức bạo lực để dẫn ta về với sự tử tế, và dẫn vào 
với tình thương-yêu vẫn hiện diện cũng cởi mở. Là, sự 
quân bằng/đồng đều trong tôn kính và thương yêu mọi sự 

và mọi người. Cả đến cụm từ “an bình” cũng không là từ 
ngữ rất đúng nghĩa, nhưng thật tình thì tôi nghĩ, nó cũng có 
thể chuyên chở ý nghĩa hệt như thế. Trong chiều hướng ấy, 
đáng lẽ ra tôi phải nhắn bảo rằng người La Mã đã ra đi và 
đã phá bỏ từ ngữ “an bình” và sử dụng nó một cách sai trái. 
Thánh Phaolô sử dụng cụm từ này rất chính xác, đầy ý 
nghĩa. Nhưng ở đây, từ ngữ ấy lại hoàn toàn mang ý nghĩa 
bao gộp rất khác. Thánh-nhân còn nói: Hãy cho tôi biết toàn 
bộ hệ thống và lối hành xử đầy thống trị của vũ trụ đi, tôi sẽ 
loại trừ được một số..” Cũng thế, có lẽ thánh-nhân lại sẽ 
bảo: Cho tôi biết về các thần linh ở đâu đó, và Thiên Chúa 
của tôi đã cho tôi thấy Ngài làm cho Đức Giêsu phục sinh 
tức là Ngài không giống thần linh nào như thế. Ngài thuộc 
về một trật tự khác. 

 
Phải chăng như thế có là “đánh” vào thuyết nhị-nguyên của 
Hy Lạp không? Đúng. Nhưng thay vì “đánh” vào nó ta lại lấy 
đi những cái hay/cái đẹp của Hy Lạp để thiết lập cộng đoàn 
chính trị cho mọi người như họ từng làm thế quanh các thị 
trấn Hy Lạp. Và thánh Phaolô chắc đã phải có ý tưởng đúng 
đắn nhưng lại không biết hoàn tất những việc như thế. Và 
chỉ một Đấng duy nhất biết được việc ấy chính là Thiên 
Chúa, và Ngài đã làm thế ngang qua Phục sinh vực dậy 
Đức Giêsu, và đó là khởi đầu tiến trình phục sinh nơi mọi 
người. Và, nơi chúng ta. 

 
Và, thánh Phaolô khi đó lại cũng nói: “Đó là điều đang xảy 
đến, ngay lúc này. Và sự việc ấy đang loại trừ đế quốc La 
Mã, ngay bây giờ.” Theo tôi thì, thánh-nhân có lẽ đã nói: 
nếu anh em không loại trừ hệ thống chính trị rất thống trị 
như Đế quốc La Mã, thì anh em không thực sự là người 
Đạo Chúa. Mà, anh em chỉ mơ tưởng chuyện ấy ở nhà 
mình và chỉ có ý nghĩ đẹp rất thoáng qua, thôi. Điều này 



 

 

nghe ra cũng hơi “dị giáo”, khá rối như thể bảo rằng: Tôi 
cũng không rõ là tôi thuộc hữu khuynh hoặc tả khuynh, 
nhưng tôi đang vui chơi nơi chuồng ngựa. Và, tôi đang chơi 
trò to lớn hơn, và đội ngũ mà tôi đang cùng chơi lại là trò 
chơi theo tình đồng đội. 

 
 

PHỤC SINH NƠI CỬA HÀNG CÁ MÒI  
 

Để cho dễ hiểu, tôi xin phép có được một chút tưởng tượng 
mà nghĩ rằng: nhiều người sẽ nói với thánh Phaolô –có lẽ 
vào cuối đời của thánh-nhân khi ông được nhiều người biết 
đến- là: chúng tôi sẽ đưa ông về lại Côrinthô. Vâng. Một số 
người ở Côrinthô thuộc loại cứng đầu cứng cổ, đã quyết 
định sẽ không mua bán thứ gì hết vì thánh-nhân từng 
khuyên bảo họ như thế, và họ sẽ nói với thánh-nhân rằng:  

 
“Này ông Phaolô, thế đâu là chứng cớ cho thấy 
chuyện ông nói đã thực sự xảy ra?” Và khi đó, thánh-
nhân từ chốn hành nghề thuộc da đã ngước lên cao 
nhìn và nói: “Đúng ra phải nói là ở đây có cửa hàng 
cá mòi ở đầu phố và họ mở cửa rất sớm, vào mỗi 
sáng. Nhưng, trước khi mở cửa đã thấy nhiều người 
trong chúng ta đã tụ tập ở trước cửa, có lẽ để nguyện 
cầu. Có điều là, cụm từ “nguyện cầu” mang ý nghĩa 
nào khác hơn là cho người nghe. Tức, tụ và họp chỉ 
để ở cạnh nhau và mở lòng ra với nhau. Và mỗi tuần, 
ta cũng tụ và họp ở nhà thờ để gặp nhau cho dài lâu. 
Và, trong các buổi tụ họp như thế, ta mang đến phân 
nửa những gì mình kiếm được vào tuần trước, rồi cho 
đi. Cho, hết mọi người, không trừ ai. Ta mang thức 
ăn từ nhà đến và cùng nhau san sẻ những gì còn sót 

lại như ta thường làm. Ta lại sẽ mang xuống phố cho 
người khác, những người mà ta vẫn thấy cứ ngồi đó 
suốt ngày mà chẳng có gì để ăn.  
 
Ta làm thế không theo cung cách các đấng bậc vị 
vọng tụ họp nhau lại, nơi Đế quốc. Và, ta làm thế là 
bởi: vẫn tin rằng mọi tạo vật đều bị đánh động từ sự 
việc Phục sinh và là hoa quả của những gì ta làm ra, 
rồi nhờ đó có ảnh hưởng. Có thể nói, mọi thực phẩm 
ta ăn vào cũng đánh động ta theo kiểu cách hệt như 
thế. Và, tất cả thuộc về Đấng đã và đang trỗi dậy. Và, 
ta còn chuyển giao cho mọi người, vì tất cả được bao 
gộp trong động lực ấy. Trên thế giới, luôn có động lực 
năng nổ tại nơi ta làm việc, để mình có thể phân phát 
mọi sự theo cách Chúa làm, là: dội ngược về với sự 
công chính của Đức Chúa. Và, đó là những gì vẫn 
đối nghịch lại đế quốc. Và, ở nơi đó, có rất nhiều của 
hàng cá mòi cũng dội ngược như thế. Và, trên 
nguyên tắc, nó có mặt khắp nơi. Và, điều đó có nghĩa 
là đế quốc La Mã nay đã chấm dứt. Cũng thế, các 
quan thày, hoặc đại gia cùng thân chủ này khác, 
cũng đều làm như vậy.” 

 
Thánh Phaolô là người rất giỏi trong việc đưa ra chứng cớ 
nhãn tiền, tựa như thế. Cũng tựa như cung cách sống niềm 
tin mãnh liệt. Chuyện rắc rối/khó xử thời hôm nay, là: lúc 
này, ta vẫn thấy Giáo hội chỉ nói và mừng kính Phục Sinh 
bằng các nghi thức phụng vụ có lễ lạy đình đám, chứ chẳng 
làm điều gì chứng tỏ là có phục sinh, trên thực tế, bằng 
phương cách chính trị. Theo tôi, đó là việc cũng khó thực 
hiện. Có thể, nhiều người từng thấy được cách sống thực 
dụng mà thánh Phaolô muốn, không khiến cho các quan 
thày, đại gia cũng như thân chủ của mình từ bên trên đoái 



 

 

hoài nhìn xuống; và nếu gặp may, cũng sẽ bỏ đi. Thực tế, 
cũng không lay động được những người từng thất bại, cố 
tiến lên từ chốn miền thấp bé để thăng hoa. Mọi người đều 
có cơ hội đồng đều, và lần đầu trong lịch sử hiện hữu, ta có 
được cơ may ở mức độ có thể gia-nhập vào “cuộc chơi” 
này. Và, mức độ ấy, mọi người đều có khả năng đồng đều. 
Thế nên, vấn đề là hỏi rằng: ta có thị kiến về Đấng Bậc đó 
không? Nếu có, sẽ được bảo: ta sẽ thấy điều gì đó như 
thánh-nhân từng thấy trên đường Đamát, chứ? 

 
 

THÁNH PHAOLÔ NAY BÀY TỎ              
  

Ai là người được thánh Aphaolô kể cho nghe những điều 
như thế? Phải chăng thánh nhân đặt vấn đề như thế với 
người Do thái? Nếu thế, chắc rằng họ cũng kêu lên:  
 

“Ơ kìa ông Phaolô! Phục sinh thông thường vẫn xảy 
đến đấy chứ! Dù chúng tôi có tin vào một chuyện và 
hy vọng một chuyện và cũng cầu một chuyện, nhưng 
chuyện đó vẫn chưa thấy xảy đến.”  
 
Thánh-nhân có đem điều ấy đến với người La Mã 
dính dự vào chuyện thờ cúng thần hoàng đế không? 
Nghe hỏi, chắc rồi họ cũng bảo:  
 
“Ơ kià! Augustus và các hoàng đế kế nghiệp ông vẫn 
ở đây đến suốt đời, mà.” Có thể, họ cũng không coi 
đó là chuyện hệ trọng nữa.  

 
Trong một số sách tôi đọc được, có một số lý thuyết đòi 
phải đến với người Do thái trước nhất, tức: họ cũng chẳng 

muốn nghe thánh-nhân nói, nên mới đến với người ngoại 
giáo. Nhưng, tôi thì không nghĩ chuyện này đúng thật. Nói 
rõ hơn, cũng có một số người ngoài đạo cuối cùng cũng tin 
vào Thiên Chúa của Israel mà không cần phải mang thẻ 
“chứng minh nhân dân” gì hết. Nói khác đi, tức: bảo rằng họ 
chẳng cần phải ngang qua thủ tục “cắt bì”, một chút nào. Họ 
chỉ việc cứ quanh quẩn gần hội đường, như thể mình cũng 
tin tất cả những gì người Do thái tin, là được. Theo dữ liệu 
rút từ ngành khảo cổ, ta cũng có danh tánh của một số vị 
như thế.  

 
Ở một số nơi, họ rất đông. Và, họ có địa vị vững chãi trong 
xã hội và cuộc sống dân sự. Họ thuộc nhóm người khá 
quan yếu. Đôi lúc người ta gọi họ là những người thờ Đức 
Chúa. Đôi khi họ cũng được gọi là những kẻ kính sợ Thiên 
Chúa, tức: nếu phiên dịch theo ngôn ngữ thi ca thời đại, thì 
họ là những người “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”. 
Trong khi người Do thái muốn họ trở thành Do thái thực thụ, 
chứ đừng “quẩn quanh” như thế mãi. Người La mã lại muốn 
những người này thôi đừng luẩn quẩn ở các hội đường Do 
thái nữa, nhưng hãy quay về mà sùng bái thần hoàng đế.  
 
Trong khi đó, thánh Phaolô lại bảo họ: cũng chẳng cần gì 
phải theo cả hai đường lối ấy. Hãy cứ như những người 
đến tiệm cá mòi, là xong. Và theo tôi, thì họ chính là cử tọa 
đặc biệt của thánh Phaolô, cũng không chừng. Và tôi còn 
nghĩ rằng: họ là những người được thánh Phaolô đến gặp 
trước tiên, và những người khác cũng chẳng bị thánh-nhân 
“đuổi đi chỗ khác chơi.” Bởi, thánh nhân chẳng muốn loại 
trừ bất cứ ai. Và tôi cũng nghĩ: thánh nhân chẳng tội vạ gì 
mà đến các hội đường tìm xem có ai muốn hồi hướng trở 
về, hay không. Theo tôi, thì: sở dĩ thánh nhân có đến hội 
đường đi chăng nữa, cũng chỉ vì nhiều người cứ loanh 



 

 

quanh, luẩn quẩn ở đâu đó, chốn hội đường, mà thôi. Và 
thánh-nhân cũng chẳng đem các kinh nghiệm chính của 
mình khiến người Do thái hoặc người ngoại giáo trở về với 
Đạo Chúa. Nhưng, thánh-nhân đã nhận ra rằng: hay nhất 
là: cứ ra đi mà đến với người thờ kính Chúa. Bởi, họ là 
những người ở lưng chừng trong quan hệ đồng đều. Và, họ 
là những người hiểu rõ thánh-nhân và đã mua chuộc thánh-
nhân. Và dĩ nhiên, còn có nhiều người khác thế nữa. Và 
theo tôi, thì đó là những người mà thánh Phaolô đặt mục 
tiêu vào họ, trước nhất. 

 
Khi nói: thánh PhaolÔ ra đi, là bảo rằng: thánh-nhân đi với ý 
nghĩa của ơn gọi và sứ vụ. Vâng. Ơn gọi là từ ngữ rất đáng 
ngờ. Ngày hôm nay, ta dùng từ ngữ này trong nhiều bối 
cảnh khác nhau. Ta thường hỏi rằng: dân chúng có tỏ ra 
thích hợp và có ý hướng chính đáng về với “sứ vụ thừa sai” 
hay không. Vâng. Riêng thánh Phaolô dứt khoát chẳng 
thích hợp với công cuộc thừa-sai này chút nào hết, nếu xét 
lý lịch rất lạ của thánh-nhân. Tôi còn nghi cả về chuyện 
thánh-nhân có ý hướng tốt lành trước khi có cảm nghiệm về 
chuyện “Phục sinh”, nữa không. Thành thử, nói “ơn gọi” thật 
ra cũng không ích gì. Thật ra thì: chính động lực phục sinh 
của Thiên Chúa mới gửi thánh-nhân ra đi mà phục vụ. Chứ 
chẳng có ai, hoặc nhân vật nào sai phái thánh nhân đi làm 
công việc ấy hết. Cũng chẳng có nhóm hội/đoàn thể nào 
thuộc Đạo Chúa gửi ông đi. Cũng không phải thánh Phêrô 
hoặc Giacôbê sai phái.  
 
Chẳng một tông đồ nào trong nhóm Mười Hai gửi ông cả, 
dù các ngài rất thích thú khi thấy thánh Phaolô trước đây 
chẳng mấy thích thú những chuyện như thế, vậy mà nay 
quyết tâm. Và, các ngài vẫn trông chừng thánh-nhân để 
xem thánh-nhân có sử dụng ngôn từ này, hay không. 

Nhưng tuyệt nhiên các ngài không là nguồn gốc sai phái 
thánh Phaolô thực hiện công cuộc thừa sai đặc biệt này, 
hết. Nói chữ “đặc biệt”, là bởi sứ vụ mà thánh-nhân đảm 
nhiệm là đi thẳng và lập tức ngang qua việc Chúa thực hiện 
sự “cánh chung” ngay ở việc Phục sinh của Đức Giêsu có 
trong thánh-nhân. Và, đó vẫn là điều mà thánh-nhân từng 
chủ trương. Và, đó cũng là lý do khiến thánh-nhân được 
miễn trừ không bị các ngài theo dõi hoặc khống chế. Và, 
các ngài cũng chẳng bao giờ chấp nhận mặc cho mình 
quan niệm ấy. Các tông đồ chỉ muốn tinh giản thánh Phaolô 
xuống thành một trong những người do các ngài thuê 
mướn, trong hệ thống mà các ngài thiết lập. Lời kêu gọi này 
nơi thánh Phaolô đích thật là “Christo estauromenous”, có 
nguồn gốc rất rõ ràng. Chính Thiên Chúa, là Đấng bao gồm 
và bao gộp trong sự chết và sống lại làm một, sau khi sự 
việc như thế đã xảy đến nơi Ngài. 

 
Có một số vị tự hỏi: làm sao thánh Phaolô lại biết rõ Đức 
Giêsu lịch sử được? Tôi lại nghĩ, thánh Phaolô cũng chẳng 
có nhiều kiến thức về Đức Giêsu hết. Tôi không nghĩ là 
thánh-nhân lại có nhiều chi tiết về sự sống của Đức Giêsu 
lịch sử. Theo cung cách cũng khá lạ, dù lúc đó cũng chưa 
có gì là lạ cả, tôi không nghĩ là thánh-nhân lại ưu tư quan 
ngại nhiều để phát giác ra chuyện này, hết. Tôi cũng không 
nghĩ là thánh-nhân đã phải bỏ ra ba năm trời để học khoá 
đặc biệt về Đức Giêsu lịch sử, trước khi thánh-nhân ra đi 
thực hiện sứ vụ thừa sai của mình. Cho đến khi Đức Giêsu 
chịu nạn và chịu chết trên thập giá và trở lại với cuộc sống 
có trỗi dậy, thì thánh Phaolô cũng chẳng quan tâm nhiều 
đến Đức Giêsu hết. Đó là chuyện ưu tư hơi sớm đối với 
thánh-nhân. Điều đã “đánh vào người” thánh Phaolô trên 
đường Đamát, chỉ là sự việc loại trừ mọi khổ đau/âu sầu và 
khía cạnh chịu khổ hình trên thập tự của Đức Giêsu, để 



 

 

Chúa đi vào cuộc sống bao gồm và bao gộp hết mọi người, 
và rồi làm đẹp cũng như biến tất cả trở thành tử tế, hiền 
hoà.  
 
Theo tôi nghĩ, việc này cũng khiến thánh Phaolô phải để hết 
phần còn lại của đời mình, dù lúc ấy có khi ông cũng chẳng 
thức tỉnh một cách đúng đắn, nghiêm chỉnh để nghiệm ra 
điều gì mình cần phải sống cho đúng nghĩa. Tôi nghĩ, mầm 
mống của thị kiến và việc tóm bắt được nhận thức mới nảy 
sinh, từ đó thôi. Kể từ đó, tức vào khoảng thời gian thánh-
nhân được ba mươi tuổi, vào lúc đó. Bởi, thánh Phaolô có 
lẽ sinh ra vào khoảng năm thứ 6 trước Công nguyên. Và có 
lẽ cũng phải 3 năm sau khi biết Chúa chịu đóng đinh vào 
thập giá, tức năm thứ 33 sau Công nguyên; hoặc, ít năm 
sau đó, cũng không chừng. Có lẽ, lúc ấy thánh-nhân cũng 
đang ở vào thời khủng khoảng giữa đời. Nhưng có lẽ cũng 
trễ hơn người khác. 

 
Riêng tôi lại thấy có hơi tréo nghịch là trên đường đi Đamát, 
sự kiện ấy đã xảy đến. Đamát là thủ phủ cũ/xưa nhất trên 
thế giới, theo nghĩa tuổi đời thành phố. Có lẽ phải trở về với 
thiên niên kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Thánh Phaolô là 
nhà lữ hành, luôn di chuyển do bản chất và bản năng nữa. 
Thánh-nhân khác hẳn Đức Giêsu vì Chúa ít khi đi đâu xa 
hơn 15 dặm cách nơi Chúa sinh ra. Đamát là tụ điểm con 
đường mậu dịch, từ Ấn Độ, ngang qua Yêmen đến Địa 
Trung Hải và Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả đều phải ngang qua Đamát. 
Vậy thì, theo nghĩa nào đó, thế giới đã tập trung ở nơi này 
và lúc này đây. Và đó cũng là điểm đặc trưng để thấy rằng 
thánh Phaolô có cái gì đó rất đặc biệt, khác thường. Và, thế 
giới sau thời của thánh-nhân rày cũng thế. 

 
Thư mục đọc thêm: 

John Dominic Crossan & Jonathan L. Reed, Bodily 
resurrection, in “In Search of Paul”, tr. 133-135; “We belong 
to the Day”, sđd tr. 172-174.                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chương V 
 

PHAOLÔ và Kiều bào Thessalônikê 
cùng Philípphê 

 

 
Tóm lược 
 

 
KIỀU BÀO THESSALÔNIKÊ 
 
Với thánh Phaolô, thì việc đi Châu Âu, đặc biệt là đến với 
thủ phủ Phillíphê, ở Maxêđônia, là việc quan trọng rất lớn 

lao. Và việc này, còn quan trọng không kém cho cả Châu 
Âu nữa. Vào lúc đó, thánh-nhân dám nói lên sự khác biệt 
giữa Hoàng-đế và Đức Giêsu. Khác biệt, là ở chỗ: hoàng đế 
La Mã chỉ muốn bá-chủ hoàn-cầu. Còn Đức Giêsu, Ngài lại 
những muốn gia-nhập nhóm người nghèo hèn luôn bị ức 
hiếp và bức bách để rồi Ngài cũng trở thành một người bị o 
ép, giống như họ. Nói lên điều này, thánh Phaolô đã gặp rắc 
rối ngay với giới cầm quyền La Mã, nên ông đành phải sách 
gói ra đi về xứ miền Thessalônikê, một thủ phủ rất không lạ  
với người Do thái và Hy Lạp. Mãi sau này, khi ghi thư kể lại 
sự việc xảy đến với chính mình, thánh Phaolô cho thấy: ông 
từng đối đầu với các vấn đề “thế tận”, và “phục sinh”. Và khi 
ấy, cả đến cộng đoàn dân Chúa ở miền đó, lại cũng nghĩ: 
thế giới rồi sẽ bị xoá sổ khỏi vũ trụ/vạn vật, rất nhiễu 
nhương. Và Phục Sinh, chỉ có nghĩa: người người sẽ lại có 
xác thể rất mới, hệt như bộ đồ mới tậu, hầu góp mặt với thế 
trần, thời mai hậu.  
 
Thánh Phaolô từng trả lời: không phải thế. Chẳng có tận thế 
hay tận mạng gì hết. Bởi, thế giới ta hiện sống, sẽ chẳng 
bao giờ bị hủy diệt do bất cứ biến cố nào gây ra, nhưng sở 
dĩ có chuyện đồn đoán rất như thế là vì thế giới rồi cũng sẽ 
thay hình đổi dạng để cải biến, mỗi thế thôi. Và, tiến trình 
biến cải đã thật sự bắt đầu ngay vào lúc ấy. Và, tiến trình 
này xảy đến cũng rất nhanh, nghĩa là sẽ rơi vào triều đại 
của một trong các hoàng-đế La Mã, tựa hồ như một quang-
lâm mới cũng rất khác. Và, người chết dù nằm xuống, cũng 
sẽ đến với Ngài, và với người còn sống, để rồi tất cả sẽ 
hoàn tất công cuộc biến-cải toàn thế-giới nhân trần, ngay 
thời hiện tại. Muốn được thế, họ cần mặc lấy cho mình một 
xác thể rất khác. Và, cũng phải trải nghiệm hiện-trạng xã-hội 
theo cung cách vẫn rất mới. Thánh Phaolô gọi đó là “Sự 



 

 

Sống có trỗi dậy”. Và thánh-nhân nhìn sự việc Phục-
sinh/trỗi dậy như tiến trình phải đến, ngay khi ấy. 
 
 

KIỀU BÀO PHILLÍPPHÊ 
 
Thánh Phaolô đặc biệt mến mộ kiều bào ở đây. Họ luôn có 
chỗ đứng trong tâm-can ông. Và, ông vẫn mở lòng mình ra 
với kiều bào ở đây, rất mật thiết. Thế nhưng, họ vẫn không 
tài nào hiểu được thánh-nhân một cách trọn vẹn. Bởi, tôn 
giáo họ phục vụ khi trước, là đạo giáo chỉ thuần phục mỗi 
thần “Mắn Đẻ” Artêmis –mà thế giới Tây Phương thường 
gọi là nữ thần “Diana”. Đạo giáo này, ý-thức về sự việc 
được thay thế, lại dẫn về những gì khác lạ, cuồng điên, dễ 
kích bốc đến độ nó sẽ thay hình đổi dạng, rất xuất-thần. 
Kiều bào ở đây vốn nghĩ rằng: thánh Phaolô hẳn sẽ đưa ra 
điều gì đó giống hệt thế, nên ông mới nói đến quan hệ mật 
thiết với Đức Chúa-chịu-đóng-đinh-vào-thập-giá. Thánh 
Phaolô lại nói tiếng “không” một lần nữa. Thánh-nhân 
khuyên dân con Đạo Chúa phải biết tự mình trở thành hư 
không/trống rỗng như Đức Giêsu từng thực hiện khi Ngài tự 
“trút sạch” khỏi mọi sự, như vậy. Thánh Phaolô không ở lại 
nơi “linh đạo” hoặc “thần bí” giống như thế. Thay vào đó, 
thánh-nhân đã nên “một” với Đức Giêsu theo cung cách rất 
chính trị. Và, Đức Giêsu đã cùng với thánh-nhân và dân con 
của Ngài sống trong tình thương-yêu cởi-mở và tôn trọng 
những người mới đến, để họ có thể cải biến hệ-thống sinh-
động cách trọn vẹn, dù đó có là sự hệ thống sinh động theo 
kiểu Hoàng đế hoặc do thần Artêmis tạo ra, hay không. Dù, 
hệ thống ấy có là nhà nước hoặc nhà Đạo, sao cũng mặc. 
Thánh Phaolô khuyên các đồng đạo lâu nay có lập trường 
như thế, hãy sống theo kiểu “trút sạch” con người mình như 

Đức Chúa từng bảo ban, dạy dỗ. Và, tất cả mọi người hãy 
gia nhập nhóm bạn đạo lâu nay chẳng có thứ gì trong người 
mình, từ: của cải, tiền bạc cho chí gia tài hoặc kỹ năng này 
khác. Bởi, điều mà bà con ở đây đạt được, lại sẽ gồm toàn 
những rắc rối, khó khăn và sầu não cả vào lúc bắt đầu một 
ngày mới. Nhưng, việc đó cũng cần để mọi người có thể kết 
hợp với Đức Giêsu Kitô, nhất định là như thế. 
 

“Đức Giê-su Ki-tô 
vốn dĩ là Thiên Chúa 
mà Ngài không nghĩ nhất quyết phải duy trì 
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, 
nhưng Ngài đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang 
mặc lấy thân nô lệ, 
trở nên giống phàm nhân 
sống như người trần thế. 
Ngài lại còn hạ mình, 
vâng lời đến nỗi bằng lòng chịu chết, 
và là cái chết trên thập tự. 
Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài 
và tặng ban danh hiệu 
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.” 
(Phil 2: 6-9) 

 
 

CHÚ THÍCH ĐỂ DẪN NHẬP 
 
Ở đây, chúng ta sẽ xem xét sứ-vụ thừa-sai giai đoạn đầu 
của thánh Phaolô tại Maxêđônia, ở Châu Âu; đặc biệt là các 
thư do thánh-nhân ghi về sau và gửi về cho hai cộng đoàn 
đặc trưng nói ở trên. Trước nhất, là cộng đoàn 
Thessalônikê và sau đến là cộng đoàn Philípphê. Vậy, ta chỉ 



 

 

xét qua các sự việc thánh-nhân từng làm hồi còn ở 
Philípphê, như “sứ vụ” đầu đời của ông thôi. Sau đó, xét kỹ 
những gì thánh-nhân thực hiện ở Thessalônikê; để rồi, mới 
xét các thư do thánh-nhân viết cho cộng đoàn ở đây. Sau 
cùng, sẽ quay về lại với cộng-đoàn Philípphê để xem các 
thư viết về sau gửi kiều bào xứ Philípphê. 
 
Vào độ trước, khi khởi đầu hành-trình do mình thực hiện, 
thánh Phaolô từng đến ở lại vùng Tiểu Á –nay là Thổ Nhĩ 
Kỳ- ở đó, ông nhận được “thị kiến thành Trô-a” thúc giục 
ông hãy đi Maxêđônia. Lúc ấy, thánh-nhân đem Timôthê, 
Silas và Luca cùng đi với ông. Sau đó, ông rời Châu Á để đi 
Châu Âu –điều này có tầm vóc hết sức quan trọng cho ý 
niệm ban đầu về Châu Âu. Ở Châu này, việc đầu tiên của 
ông là đặt chân đến với đất miền Philípphê, một thủ phủ 
cách vùng Tây Bắc gần cảng Nêapôlis của Maxêđônia, đi 
về phía Đông cũng dài đến 15 cây số ngàn. Nêapôlis, -tức 
Kavala hiện giờ- là phần đất mà thánh Phaolô từng đặt 
chân đến. Nơi đây còn là đường thông thương sống chết 
của Đế quốc chạy dài từ Đông sang Tây, ngang qua lộ tẻ 
Via Egnatia. Đất đá vùng Via Egnatia này, vẫn còn ghi dấu 
chân mòn rộn rã của thánh-nhân mãi đến ngày hôm nay. 
Đấy là lớp đá sỏi trên đó thánh-nhân từng vẹt mòn đôi dép 
cổ, để đi bộ. Ngày nay, đã có xa lộ thênh thang chạy vút từ 
Belgrade và sông Đanube theo cùng tuyến đường đi về 
vùng biển thênh thang, thoáng mát. Chuyện này, không 
thấy sách Công Vụ hoặc bất cứ thư mục vụ nào nhắc nhở 
đến chuyện thánh Phaolô từng giảng giải cho bất cứ ai ở 
đất miền Nêapôlis này. Trong khi đó, Philípphê lại không 
phải là thủ phủ chính của Maxêđônia, vào thời đó. Và nơi 
đó, cũng chẳng là thành phố ban đầu được thánh Phaolô 
đặt chân ghé đến. Trong khi đó, Nêapôlis lại có được vinh 
dự lớn đến là  thế. Còn, Thessalônikê mới là thành đô của 

xứ miền Maxêđônia. Và Amphipôlis chỉ là thủ phủ chính của 
quê hương bạn mình. Về điểm này, sách Công Vụ đã ghi 
chép sự việc này không chính xác lắm.          
 
Philípphê lúc ấy chỉ gồm một số rất ít người Do thái sống ở 
đây. Tính kỹ, cũng chỉ đếm đuợc chừng mươi nam-nhân là 
cùng. Nơi đây, lại không có hội đường, cũng chẳng có cao 
ốc hoặc phố chợ vùng thị thành, lắm nguời tập trung. Thế 
nên, thánh Phaolô cứ phải cuốc bộ nhiều dặm đường về 
miền Đông, mới đến được vùng ven sông cạnh đó, ngõ hầu 
tụ tập được một dúm người rất ít oi, đến để nguyện cầu. 
Đấy chỉ là nhánh nhỏ của sông con Strymôn và nơi này 
cũng chỉ đếm được có vài nữ phụ, lác đác cũng không 
nhiều. Trong khi đó, sách Công Vụ lại kể về một buổi thanh 
tẩy cho bạn đạo nọ ở Châu Âu thời tiên khởi; ở buổi đó còn 
chú thích là do thánh Phaolô chủ trì, được tổ chức ngay bên 
ngoài thủ phủ Philípphê, cũng không xa. Chính nơi này, 
người đọc nhận ra được một nữ thương gia khá giàu mang 
tên Lyđia và gia đình chị từng đến đây để sinh sống. Vì thế, 
ta mới có thể nói một cách văn hoa bóng bảy, rằng: Niềm 
tin khi xưa mang tính chất rất Châu Âu và Châu Âu khi ấy 
lại có niềm tin rất đặc thù…     
 
Cũng nên biết, là: đến với Châu Âu thánh Phaolô chẳng 
mang thứ gì đi theo người, ngoại trừ độc nhất mỗi sứ điệp. 
Bởi, thánh-nhân không quen biết một ai. Và thông thường, 
ông vẫn lê đôi chân nghèo nhiều ngày liên tiếp, chứ làm gì 
có ngựa có lừa để mà cỡi. Tiền bạc dù có rủng rỉnh, thánh-
nhân cũng chẳng làm sao tìm ra được công ty độc-mã hay 
tứ mã nào ở đây, để thuê mướn. Thời đó, chỉ mỗi giới quân 
nhân người La Mã là giới chức duy nhất có khả năng cỡi 
ngựa ở vùng này mà thôi. Thánh-nhân cũng chẳng khi nào 
đứng trên bục gỗ hoặc thùng hàng để giảng cho mọi người 



 

 

nghe, về chuyện Đạo. Và, thánh-nhân chỉ muốn kết hợp mọi 
người thành hệ-thống gia-đình mà ông từng quen biết ở 
hiện trường lao động/thừa-sai tựa hồ như đồng nghiệp 
ngành lều/bạt và cả đến đồng Đạo quanh quẩn ở hội 
đường, thôi. 
 
Thánh Phaolô rời khu vực đó, để đến với Thessalônikê, 
ngang qua lộ tẻ Via Egnatia, như mọi người đều biết. Quan 
toàn quyền La Mã, cũng từng sinh sống ở nơi này. Binh đội 
La Mã thì đồn trú rất qui mô, đông đúc tại trại binh chốn ấy. 
Thành thử, truyền thống sắc tộc độc đáo và cung cách hành 
nghề ở đây, cũng đều do những người như thế phổ biến, 
vẫn rất rộng. Có thể là, thánh Phaolô từng bị giới cầm 
quyền La Mã ép buộc phải bỏ xứ Philípphê nổi cộm này là 
vì  ông dám có động thái công khai hoặc ngấm ngầm chỉ 
trích Xêda của họ, khi ông lớn tiếng bảo rằng: Đức Giêsu 
Kitô chính là Đức Chúa và là Đấng Thiên Sai mọi người đợi 
trông. Có một lúc, có lẽ do hành tung mang tính chất rất 
quân sự, nên khá nhiều bạn Đạo ở Philípphê có thể cũng 
đã phải hy sinh vì Đạo nghĩa. Cũng có thể, một số vị từng 
trách cứ thánh Phaolô về chuyện ấy. Và lúc đó, thánh-nhân 
đành phải tạo “thành tích” với các vị trong Hội thánh ở 
Thessalônikê hệt như một người có thể cũng dễ bị hành 
quyết, chết cho Đạo như đã xảy ra ở thủ phủ Philípphê, 
nhưng ông kịp thời thoát mạng trong gang tấc. 
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Vào độ năm 50 sau Công nguyên, có ba đấng bậc trổi bật, 
là; Phaolô, Silvanô và Timôthê đã quyết cuốc bộ đến 
Thessalônikê từ phía Đông, dọc lộ tẻ Via Egnatia. Các vị 
thừa sai này lại đã rao báo về một Đấng Bậc vốn cũng là 
người Do thái nhưng ít người biết đến và Ngài đã làm và đã 
nói lên rất nhiều điều phi thường, Ngài đã bị đóng đinh vào 
thập-giá do bởi vua quan đám cầm quyền người La Mã cứ 
o ép/bách hại, nhưng Ngài đã được Thiên Chúa-là-Cha 
nâng nhấc để Ngài có cuộc sống rất trỗi dậy. Các vị giảng 
thuyết này, lại nhấn mạnh một điều, là: kỷ nguyên mới đang 
trờ đến và “tương lai/mai ngày” đã có mặt ở thời hiện tại, 
ngay bây giờ. Và, các ngài còn nói: đối chọi lại những gì lâu 
nay được đế quốc La Mã tuyên truyền, đấy chính là Tin 
Mừng thật sự, cho mọi người. Nếu sách Công Vụ được tin 
là tài liệu ghi chép chính xác về điểm này -và theo tôi nghĩ: 
thì sự việc này, Sách Công Vụ ghi cũng đúng, thì chuyện ở 
trên xảy đến vào trước thời tổng trấn Galliô ta biết được, là 
nhờ vào bia đá có khắc ghi dấu vết xảy đến từ năm 51 đến 
năm 52, thôi. Trong thư gửi giáo đoàn Philípphê ở đoạn 4 
câu 15, thánh Phaolô gọi đây là: “Khởi đầu Tin Mừng rất 
khích lệ”. 
 
Nhiều người lại vẫn tin rằng: kiều bào ở đây hầu hết có quá 
khứ/lý lịch thuộc sắc tộc không phải là Do thái. Một số vị 
khác lại cứ nghĩ: thủ phủ này, thời ấy, đã có số người Do 
thái ngụ cư ở nơi đây cũng không nhiều. Dù sách Công Vụ 
có nói điều gì thêm nữa, thì chi tiết ghi trong đó có chính 
xác không, đó mới là vấn đề. Thật ra thì, chẳng dữ kiện nào 
chính xác đủ hoặc có theo cung cách sử học hoặc khảo-cổ-



 

 

học không, ta mới có thể dựa vào đó mà đoan quyết về số 
cư dân từng sống ở đó. Trong các thư do thánh Phaolô ghi, 
cũng không thấy thánh-nhân đả động gì đến chuyện có liên 
quan đến tục “cắt bì” hoặc luật ăn uống, hết. Phần đông 
người ngoại giáo ở đây, đều thuộc giới thủ công nghệ, hành 
nghề tay chân, thôi. 
 
Định vị nơi này, chẳng mấy chốc đã thấy có sự hiềm khích 
chống lại động-thái của thánh Phaolô cũng như của nhóm 
thừa sai cũng không đông cho lắm ở miền đó. Thế nên, 
thánh-nhân buộc phải giã từ thủ phủ nổi tiếng này mà ra đi 
và một lần nữa, và ông lại hướng về phía Nam mà đi xa 
thêm. Cuối cùng, thì: khi đặt chân đến Côrinthô, thánh-nhân 
bèn sai đồ đệ là Timôthê về lại Thessalônikê để kiểm tra 
tình hình ở nơi đó xem thế nào. Timôthê đã tường trình trở 
về lại rất đúng lúc để bảo rằng: tình hình xem ra có vẻ 
không ổn chút nào, vì đã có sự chộn rộn vhao động đang 
nhen nhúm giữa nhóm/hội đồng đạo tin vào Chúa, nhất là 
về vấn đề người quá vãng; tức: vẫn có nhiều người thắc 
mắc, hỏi rằng: phải chăng sự chết đã lấy mất đi khỏi họ mọi 
chúc lành và ân lộc của Thiên Chúa? Và, hễ ai chết, họ có 
bị mất hết ân huệ cứu rỗi được Đức Chúa cam kết không? 
Ai không Chúa đã sống lại có bị án chết đời đời không? 
 
Chính vì thế, thánh Phaolô đã quyết định phải có thư cho 
cộng đoàn Thessalônikê để giải thích cho mọi người hiểu. 
Thư này được viết vào năm 50-52, ở ngay tại Côrinthô. 
Chừng như, thư được viết dưới danh nghĩa là do Phaolô 
thánh-nhân, Silvanô và Timôthê gửi, nhưng phần chính đều 
do thánh-nhân đọc cho thư ký viết. Điều chắc chắn mà ta có 
được, là: nội dung thư, đã thấy có trên văn bản, chí ít là vào 
năm 200 sau Công nguyên, cũng thấy xuất hiện nội dung ở 
cảo bản Chester Beatty Papyrus. Đây chỉ là bức thư đơn 

giản, không do gom góp lấy từ thư khác. Thư này được viết 
theo dạng thư-từ giao-dịch kiểu lễ tân vào thời đó, thế thôi. 
 
Thư cho thấy: lúc đó đã có chống đối nổi lên từ bên ngoài 
cộng đoàn Đạo Chúa, do nhóm “dân quân địa phương”, là 
tên gọi để chỉ cả người Do thái lẫn Dân ngoại chủ trương. 
Việc chống đối không nhắm vào cộng đoàn do thánh Phaolô 
thiết-lập hoặc vào cộng sự viên trông nom cộng đoàn. Cũng 
chẳng chống lại tín hữu nào từng sinh hoạt vào thời đó, 
nhưng lại đánh thẳng vào sứ điệp của Tin Mừng. Bởi, đối 
với một số người, thì sự việc được đề cập ở trong đó, thật 
khó mà tin. Cộng thêm vào đó, là sự kiện quyết được rằng: 
đòi hỏi sống thực sự yêu cầu phục sinh quả là mục tiêu 
phân rẽ cộng đoàn kẻ tin do tính xã hội của nó. Thành thử, 
hệ thống xã hội của các vị này lúc đầu cũng đổi thay, có khi 
còn thê thảm hơn mọi người dự tưởng. 
 
Ta không thể biết đích xác con số các vị sống trong cộng 
đoàn được bao nhiêu vị đã qua đời và trước khi chết, các vị 
sống ra sao? Bao nhiêu vị chết cách êm ả? Chuyện chết 
chóc xảy đến với các vị như thế nào? Có phải các vị đều tử 
vì đạo? Sự việc này, cũng chẳng tác động gì lên lý lẽ/nội 
dung của thư mà mọi người đề cập. Thật ra, vấn đề chỉ là: 
kiều bào Thessalônikê khi ấy vẫn buồn sầu/khổ não chẳng 
hy vọng gì. Các vị vẫn tỏ ra như thể quan niệm sống, lúc ấy, 
của các vị vẫn giống trước khi gia nhập Đạo, tức quan niệm 
về thế giới không còn theo kiểu của người Do thái nữa. Và, 
một điều nữa, là: trước đây các vị đều cho rằng mình đã có 
lý, trước khi quay lưng lại với thần-linh/ngẫu tượng nhưng 
nay đã quay về với Đức Giêsu, cũng là chuyện tốt. Trong 
thư này, thánh Phaolô có khuyên răn các vị sống ở thủ phủ 
nói trên chớ nên buồn sầu/khổ não hoặc than khóc như 
những người ngoài Đạo. Bởi, Đức Giêsu, Đấng đã sống lại 



 

 

và nay Ngài về với Chúa Cha sẽ cứu vớt mọi người và cả 
những người đã chết. Việc Chúa phục sinh mang ý nghĩa 
rất rõ, là: nhờ Chúa hoàn tất cứu độ mọi người khỏi mọi lỗi 
tội và sự chết. Ngài làm việc này một cách công khai, ngay 
trước mắt, rất nghiêm túc cả vào lúc Ngài đến lại như Vua 
Cha, thời mai hậu. Và khi đó, cả người sống lẫn kẻ chết sẽ 
cùng nhau san sẻ hết mọi thứ ở Vương Quốc Nước Trời. 
Kết cục, thánh Phaolô lại đã khích lệ nhóm của ông hãy 
sống vững chãi trong niềm tin vào Đức Chúa duy nhất chỉ 
có Một. Và, mọi người hãy sống có luân lý/đạo đức trong 
tương quan dục tình, theo phương án ta đạt được từ niềm 
tin tưởng vào sự sống lại, rất mai hậu. 
 
Kiều bào Thessalônikê khi ấy đã bị giao động về tư tưởng 
có liên quan đến tận thế và sống lại. Nhưng họ vẫn thấy khó 
mà tin. Kiều bào Thessalônikê thuộc thế hệ đầu đã báo hiệu 
thời khắc đi vào Đạo Chúa, là: đi vào với với thế giới đích 
thực ở thời cổ. Và thánh Phaolô, lần đầu tiên viết thư luân 
lưu cho cộng đoàn do mình thành-lập, đã tự ràng buộc mình 
bằng khí cụ chính trị nên thánh-nhân xem ra cũng quyền 
phép lắm. Theo Helmut Koesler thì: thư thứ nhất 
Thessalônikê là “thư về tín hữu Đạo Chúa đang thành hình.” 
Thư đó là những giòng chữ đầu của Tân Ước.                                
 

 
Lời tựa đầu về thư thánh Phaolô.  
 
Thật ra, thời đó đã có một thứ gọi là “phố chợ tôn giáo”, ở 
xứ/miền này. Tức: vẫn có các bậc hiền triết lang thang, có 
ngôn sứ thuộc đủ loại từng khất thực, có cả các nhà ảo 
thuật, hoặc lang “vườn” cũng như dân bịp ở khắp chốn, đều 
vẫn ưu tư/quan ngại. Nhưng, thánh Phaolô đã tự tách ly 

khỏi đám nguời như thế. Và như thế, lại có hiện tượng thu 
hút quần chúng ngay trong cộng đoàn ở nơi này. Và, thánh 
Phaolô cũng tự tách rời khỏi nơi họ. Tín hữu Đạo Chúa –và 
cả người Do thái ở đó- đều kỳ vọng vào việc Chúa quang 
lâm sẽ đến lại. Về việc này, thánh Phaolô đã đồng ý với 
những chuyện như thế; và, thánh-nhân lại vẫn nghĩ rằng: 
chuyện như thế cũng sẽ xảy ra vào thời thánh-nhân vẫn còn 
sống. Tín hữu thời đó, đều tự vấn-nạn chuyện các vị đã qua 
đời: về việc này, thánh Phaolô có nói: các vị đều sẽ trỗi dậy; 
và, tất cả đều sẽ gặp Chúa. 
 
Thánh Phaolô đối đáp vấn nạn của kiều bào Thessalônikê 
bằng một cam kết về sự “sống lại” bằng vào sử dụng ẩn-dụ 
mà ai cũng hiểu –tức: diễn giải sự sống lại theo nghĩa “tái 
quang lâm” tựa như sự có mặt của hoàng đế vào khi ông ta 
chinh phục toàn đế quốc La Mã này. Thánh Phaolô, bằng 
vào việc giảng rao Tin Mừng, cũng đã kể cho mọi người 
biết, là: việc đó như thể Hoàng đế La Mã cũng sẽ “quang 
lâm”/trở về lại những nơi mà ông từng chinh phục. Vậy thì, 
Đức Giêsu cũng sẽ “tái quang lâm” cách chung cuộc ở bất 
cứ nơi nào. Và lúc ấy, những nguời đã chết –nhất là các 
đấng tử vì đạo cùng các vị bị quẫn bách ở Philípphê- cũng 
sẽ gặp được Chúa trước nhất. Điều này làm mọi người nhớ 
đến chi tiết mỗi khi Hoàng đế La Mã đi tới đâu, đều có kiệu 
rước theo hầu, và ông thuờng ngang qua mộ phần của 
người chết ở ngoại ô thành phố mà xem xét. Đây cũng thế, 
mọi người sẽ đi vào thành phố với Đức Giêsu, một cách rất 
phấn khởi. 
 

Ở đây cần nhấn mạnh một điều là: đây không 
phải là trường hợp định lại vị trí trên Thiên quốc 
với Đức Giêsu, mà là: kết hiệp với Ngài. Và những 
ai còn sống trong thành phố, theo cung cách biến 



 

 

đổi thành phố ở đây, cả về tính cách xã hội cũng 
như chính trị.  

 
Một lý do nữa, là: vì các vị cần cải tân thân xác mình, và 
chính các vị mới phải làm thế với lý do tham gia đường lối 
tái tạo “xác thể” mới theo nghĩa chính trị. Đáng lý ra, chỉ duy 
nhất có một cuộc “Tái quang lâm” thôi. Và, duy nhất chỉ có 
một tiến trình biến đổi ngang qua cuộc sống với thế giới, 
mới là điều cần thiết. Thật ra thì, tiến trình này đã khởi đầu 
bằng sự sống lại của Đức Giêsu. Và sự việc này còn tiếp 
diễn. Xem thế thì, cũng nên hiểu “Sống lại” theo nghĩa tiêu 
biểu của người Do thái mới đúng nghĩa tiêu biểu, là sự trỗi 
dậy của tất cả mọi người theo nghĩa rất chung, nhưng chỉ 
nên xem đó như tiến trình bắt đầu từ sự Phục Sinh của Đức 
Giêsu. Điều này, khiến cho toàn bộ thế giới trở thành chốn 
sống hài hoà, có công lý chính trực. Kết quả là tình thương 
được phổ biến khắp chốn. Thánh Phaolô tưởng tượng rằng: 
việc Chúa “tái quang lâm” đến lại sẽ khởi động những 
chuyện như thế sẽ xảy ra ngay trong thời mình sống hoặc 
thời của những người cùng sống với Ngài. Thánh-nhân tính 
sai ngày tháng và niên đại. Và, xem ra thánh-nhân cũng 
không chắc chắn gì mấy về ngày tháng cũng như cả đến tư 
tưởng này nữa: ông có nói là chuyện đó xảy ra như thể kẻ 
trộm ghé về đêm, thành thử chẳng ai biết được ngày giờ nó 
trờ đến. Thế nhưng, thánh-nhân cũng đã cải tân ý tưởng 
nền tảng này. Bởi, muốn xem sự trỗi dậy cũng rất chung 
như một tiến trình diễn tiến theo tính năng động ngay tại nơi 
mình lao động, đó là chuyện mới theo tầm nhìn của Do-thái-
giáo mang nặng tính Pharisêu và đã hiển hiện ở nền tư 
tưởng của tín hữu Đạo Chúa thời tiên khởi. 
 

“Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái 
của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, 

cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta 
đừng ngủ mê như những người khác, nhưng 
hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Ai ngủ, thì ngủ 
ban đêm; ai say sưa, thì say sưa ban đêm.8 
Nhưng chúng ta, chúng ta thuộc về ban ngày, 
nên hãy sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và 
đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn 
cứu độ.” (1Thes 5: 5-8)                     

 
 Cùng lúc đó, vẫn có quan điểm/lập trường vững chãi 
quyết tập trung vào việc sử dụng ẩn-dụ hoặc “tái lâm” ngay 
ở đây. Qua kinh nghiệm sống của mình, thánh Phaolô quả 
đã không tin rằng sự chết còn có thể diễn tiến -chí ít là cái 
chết theo nghĩa “chấm hết”/dứt đoạn, vẫn chưa xảy đến 
chút nào!! 
 
Tuy nhiên, quan điểm này lại đã khiến cho giới mộ đạo ở 
Thessalônikê thêm rối rắm do có nghi ngờ rằng chuyện rắc 
rối thực sự nằm ở việc người Thessalônikê coi đó như một 
chỉ dẫn chuyện thần thiêng chẳng đoái hoài gì. Nếu chuyện 
ấy đúng, thì người chết sẽ để mất cơ hội được thấy Đức 
Giêsu đến lại trong vinh quang như vua cha; và như thế, 
người người có cũng bị vụt mất ơn cứu độ Ngài mang đến, 
chăng? Thánh Phaolô cũng thông cảm. Không. Không chỉ 
thế. Thánh-nhân vẫn chủ trương phải san sẻ với người đã 
chết cũng một ơn cứu rỗi này khi Chúa đến. Thánh Phaolô 
kể cho đồng Đạo biết cách mà tính toán/đếm đong những gì 
là tích cực. Niềm tin của mọi ngưiời vẫn rất tốt, vẫn thoả 
đáng, dù không thành toàn. Tình thương họ được dạy để thi 
hành là do có sự hiện diện của Chúa ở giữa họ. Nhưng, 
niềm hy vọng của họ vẫn cần được cải tân. Nên, thánh-
nhân lại đã bảo: chắc chắn một điều, là Thiên Chúa sẽ 



 

 

tuyển chọn họ đương nhiên là điều phải lẽ qua cung cách 
họ nhận lãnh Tin Mừng ngay từ buổi đầu? 
 
Lâu nay, vẫn thấy có sự lẫn lộn về điều mà thánh Phaolô 
muốn nói ở đây. Chừng như, mọi người có cảm tưởng rằng 
trong bản diễn dịch, ra như có một thứ gì đó giống bẫy cạm 
chường ra cho ta, về ngày giờ Chúa đến lại. Điều này là do 
có sự mù mờ nơi tiếng A-ram/Do thái được thánh-nhân vận 
dụng để nói cho môi người nghe biết khi ông còn ở lại với 
xứ miền Thessalônikê. Chẳng hạn như cụm từ “hebel” bên 
tiếng Aram lại có hai nghĩa: đó vừa là cạm bẫy,  vừa là cơn 
đau quặn khi ở cữ. Nghĩa là, thánh Phaolô muốn nói đến 
các khó khăn hiện tại giống như người đàn bà đau đẻ, và 
thế giới này vẫn không chết, mà chỉ như người mẹ đang ở 
cữ sinh con, dù đó có là sự việc tái quang lâm, Chúa lại 
đến.         
 
Thánh Phaolô không để luột mất cơ hội khuyến khích người 
mộ đạo thời ông sống, là: hãy có cuộc sống luân lý tốt đẹp, 
ở đời này. Thánh-nhân nhắc lại quan niệm của người Do 
thái vẫn nhìn về ngày cánh chung, rất ưu thế. Điều này nói 
lên rằng chúng ta đang sống trong một thế giới đầy tội ác do 
sự dữ/ác thần khuynh loát. Vì thế nên, luôn có sự phấn đấu 
rất liên tục giữa sự dữ và uy lực hiền từ vào mọi lúc. 
Nhưng, xem ra sự dữ thường thắng thế. Con người, vẫn 
tham gia vào cuộc chiến phấn đấu có tính cách nước đôi 
này và đôi lúc cũng thấy họ dạt về phía đúng đắn (như con 
cái sự sáng) hoặc phe nhóm chuyên hờn giận (như con cái 
của tối tăm). Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn có kế hoạch để 
chấm dứt cuộc đấu tranh giành phần thắng lợi. 
 
Thiên Chúa sẽ lại can thiệp giải quyết bằng đường lối thảm 
khốc và bằng cuộc chiến đấu qui mô cuối cùng sẽ xảy đến 

giữa sự dữ và sự tốt lành/hiền từ để rồi chung cuộc thì sự 
tốt lành/hiền từ sẽ toàn thắng. Và những điều như thế sẽ 
xảy đến cũng rất chóng. Và, trong cơn giận lôi đình của 
Thiên Chúa, các uy lực tà thần dù có sự lãnh đại của Satan 
(hoặc Bêlian hoặc tên tuổi nào khác được nhân-cách-hoá) 
cũng sẽ tàn phai hoặc bị Chúa huỷ diệt, mãi muôn đời. 
Quan niệm đương thời của người Do thái lại vẫn nói: Thiên 
Chúa sẽ gửi đến cho ta một hoặc vài ba nhân vật rất quan 
trọng, tựa hồ vị tư tế đã xức dầu hoặc ngôn sứ, hoặc vua 
quan, chiến sĩ hoặc tất cả những vị nào giống như thế, nhất 
nhất đều đóng vai trò quan yếu trong chiến thắng vinh 
quang của Ngài. Và với thánh Phaolô, thì dĩ nhiên Đấng đó 
là Đức Chúa Phục Sinh sẽ lại đến vào thời tái quang lâm, 
cũng rất gần.          
 
Chính Thiên Chúa hoặc sứ giả của Ngài sẽ phân xử và 
phân rẽ tách bạch người tốt khỏi kẻ xấu. Có thể là, khi 
người chết trỗi dậy cũng sẽ phải trải qua một lựa lọc tựa hồ 
như thế. Và, người đã trỗi dậy (hoặc vẫn còn sống lúc đó) 
sẽ được Thiên Chúa muôn đời chúc phúc mà ở với Ngài 
trong công cuộc tạo dựng này hoặc ở vương quốc/thế giới 
rất thiên đường. Còn, thân phận của kẻ xấu cũng ra như uy 
lực của ác thần/sự dữ, gọi là Satan là kẻ sẽ phải đối đầu 
trước cơn lôi đình này. 
 
Cũng không rõ, là: bức thư thánh Phaolô ghi có đem lại kết 
quả gì không? Chừng như, một thời gian sau, nhiều vị ở 
Thessalônikê đã nắm bắt được ý tưởng thánh Phaolô đưa 
ra, rất đàng hoàng. Có lời nhắn gửi đến các vị này để bảo 
rằng: Ngày của Chúa đã đến rồi. Trong trường hợp đó, 
không chỉ mỗi người quá cố mà cả những người còn sống 
đều vẫn ở trong ơn cứu độ Chúa ban tặng. Đối đáp tình 
trạng này, thánh Phaolô lại viết tiếp thư thứ hai gửi giáo 



 

 

đoàn Thessalônikê để giải thích. Theo một số nhà chú giải, 
thì: thư thứ hai này hầu như không do chính tay thánh 
Phaolô soạn thảo mà là do ai đó có mặt trong cộng đoàn 
truyền thống của thánh-nhân ghi lại, mãi sau này. Xét giọng 
điệu viết trong thư, hẳn người đọc cũng nhận ra được sự 
khác biệt giữa hai thư nói trên. Thứ thứ nhất Thessalônikê 
được viết, là viết về những gì đồn đoán về tương lai/mai 
ngày (cả đến chuyện Chúa tái quang lâm, cũng thế). Còn 
thư thứ hai Thessalônikê, thì thay vào đó, lại cổ võ chuyện 
tái lâm mau xảy đến và cũng góp phần để sự việc sẽ xảy 
đến, rất chắc chắn… 
 
Thư thứ hai Thessalônikê bắt đầu bằng những lời chào như 
thế này: 
 

“Chúng tôi là Phao-lô, Silvanô và Timôthê, 
kính gửi Hội Thánh Thêssalônikê ở trong 
Thiên Chúa là Cha chúng ta, và trong Đức 
Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức 
Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình 
an.” (2Thes 1: 1-2) 

 
Và khi kết thúc thư đầu tay này, thánh-nhân lại cũng viết 
những giòng cuối có lời chào hỏi do tự chính ông, như sau: 
 

“Chính tôi, Phaolô, tự tay viết lời chào này. Đó 
là chữ ký trong tất cả các thư của tôi. Tôi viết 
như thế đó. Chúc tất cả anh em được đầy ân 
sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.” 
(2Thes 3: 17) 
 

Đó là cung cách cũng rất riêng của thánh-nhân mỗi khi ghi 
thư gửi giáo đoàn các nơi. Về chuyện này, một số nhà chú 

giải lại đã đổi ý, lúc thì công nhận thánh Phaolô là tác giả 
của thư này, cho đến hôm nay, lại nói khác bảo rằng: thư 
này không do thánh-nhân tự tay viết hoặc do chính miệng 
ông đọc cho thư ký ghi. Nghiên cứu kỹ, ta sẽ thấy đây là 
một loại thư nhái có tính toán cốt để lập lại ý tưởng được 
ghi trong thư thứ nhất, nhưng đã cập-nhật-hoá cho hợp 
thời. Các nhà chú giải khác lại nhận rằng thánh Phaolô là 
tác giả của thứ thứ hai Thessalônikê và còn thêm: nội dung 
thư thứ hai này được đưa vào thư Côrinthô, chỉ xuất hiện 
sau thư Thessalônikê có vài tháng, thôi. Rõ ràng là, người 
đọc thứ thứ nhất Thessalônikê vì không hiểu kỹ những điều 
viết trong đó, nên tác giả mới quyết định viết thư thứ hai sau 
đó không lâu là cốt để hiệu đính lá thư đầu. Thành thử, có 
thế nói không sai rằng: thư thứ hai Thessalônikê là thư 
được chỉnh sửa đôi điều về lập trường đã viết trong thư thứ 
nhất, mà thôi.    
 
Có vị lại còn cho rằng thư thứ hai này cũng do chính thánh 
Phaolô, Silas và Timôthê gửi đi như đã gửi thứ thứ nhất, thế 
nhưng địa chỉ nơi nhận có thể mang tính giả tưởng, nếu ta 
xét kỹ nội dung. Bởi, mục đích của thư thứ hai đi ngược hẳn 
ý tưởng ghi trong thư thứ nhất. Tức, muốn nói về ngày sau 
hết, rất thế tận. Điều đó, còn đi ngược lại cả tư tưởng của 
thánh Phaolô về việc Chúa tái lâm coi như rõ mồn một, rất 
cấp kỳ. Điều này do có nhiều dấu chỉ cho thấy những gì 
được kỳ vọng sẽ đi theo cùng với “ngày tái lâm” vẫn chưa 
thấy xảy đến. Tức, mọi người vẫn cứ hiểu là chuyện ấy sẽ 
được dời ngày, dời cả tháng. Kết cục thì, vẫn cần đến một 
thứ trật tự trong cộng đoàn hội thánh Chúa, là tổ chức rất 
chính đáng. Ở đây cũng nên thêm một chú thích để mọi 
người thấy rằng: các dấu hiệu xảy đến là về “bội giáo”, tức 
một mục nát/suy sụp về luân lý nói chung, cần có “Đấng 
không lý gì đến luật lệ” sẽ trỗi dậy, tức: tương tự như những 



 

 

gì được nói đến ở thư khác là sự hiện diện của vị nào đó 
được gọi là “Phản Kitô”. 
 
 
 
PHILLÍPPHÊ 
 
Thánh Phaolô thực sự rất cảm mến cộng đoàn do mình lập 
ở Philípphê. Đây là xứ miền đầu tiên, ông đặt chân đến ở 
Hy Lạp, cũng một Châu Âu. Cộng đoàn hội thánh ở đây 
thực sự “có chỗ đứng thường xuyên trong tâm can của 
thánh-nhân”. Thánh-nhân mở lòng mình ra với các vị ở nơi 
đó, như có lần thánh-nhân từng thổ lộ tâm tình mình về 
những sự bực bõ ông gặp ở nơi khác. Thánh-nhân kể cho 
các vị ở đây nghe về những chuyện như ta vừa thấy, chẳng 
hạn như: chuyện thánh-nhân tự định danh chính mình với 
Đức Giêsu và nhất là về những lời tự sự mà thánh-nhân 
diễn tả về việc Chúa “trút sạch” Thân Mình Ngài. 
 
Tuy nhiên, nói thế tức diễn giải một sai sót cả về thủ phủ 
Philípphê này nữa. Bởi, phần đông tôn giáo của xứ vùng 
này vẫn đồng loạt thờ thần “mắn đẻ” Artêmis (tứ Diana). 
Đây chính là đạo giáo chuyên thờ nữ thần, vẫn khích lệ 
động-thái xuất-thần, hiểu theo nghĩa nhập-định thần bí có 
động tác thác loạn, cuồng si đến cực độ. Khi thánh Phaolô 
nói về việc định danh/định hình với Đức Giêsu, là lúc thánh-
nhân liên tưởng đến thái độ và động-thái thường vẫn thấy 
các tôn giáo khác vẫn làm thế. Khi ấy, mọi người đều liên 
tưởng đến tình trạng thay thế cho niệm-thức rất rõ, tức một 
loại xuất-thần/nhập định rất linh đạo. 
 
Thánh Phaolô đành nói cho bạn bè hiểu rằng ông muốn nói 
đến trạng huống chính trị chứ không phải linh đạo, thiêng 

liêng. Thánh-nhân vẫn giữ lập trường chính trị y như cũ 
giống như Đức Giêsu từng chủ trương, tức về phe với 
những người bị o ép/bách hại để rồi không có lý gì mà lại đi 
đến thái độ kỳ thị, hoặc chống báng. Kết quả, điều thánh-
nhân đạt được không phải là sự xuất-thần, mà là những gì 
Chúa từng có –tức mọi năng lực của hệ-thống tiêu-cực đều 
dồn vào Đức Giêsu, lúc bấy giờ, và cũng dồn vào thánh-
nhân, rất cùng lúc. Điều đó đã “trút sạch” mọi tơ tưởng ở 
nơi ông, cả đến giấc mơ, mộng mị về sự sống lại có thể tạo 
cho thế giới gian trần. Thánh-nhân bắt đầu nhận ra rằng: tất 
cả đều có thể xảy đến trong một ngày, nhưng không bằng 
sự thành toàn của chương trình mà thánh-nhân định ra  
hoặc ngang qua kết quả mình có được, mà là ngang qua sự 
thể biến mình thành hư không/trống rỗng, vẫn trút sạch mọi 
giấc mộng nào như thế. Đây là sự tự hạ mình dẫn đến uy 
lực phục sinh/trỗi dậy, chứ không dùng quyền uy, thế lực 
nào của mình hết. Điều, thánh-nhân mặc lấy cho mình chỉ là 
những nhức óc/đau đầu hoặc đâm nhói tim gan mà người 
Hy Lạp gọi đó bằng cụm từ rất ý nghĩa như “thlipseis”.          
 
Việc thánh-nhân nguyện cầu, không phải là xuất-thần. Bởi, 
ông tự tinh-giản chính mình thành trạng thái chẳng là kinh 
nghiệm linh đạo mang ý nghĩa gì hết; và cũng chẳng có lời 
nào diễn tả những gì là hư không/trống rỗng ở đó hết. 
Thánh-nhân chỉ mỗi tin tưởng và nhìn về một tương lai/mai 
ngày chưa xảy đến… Có thể, đó là cung cách thực tiễn hơn 
cốt để trở nên loại thần bí, đích thực! Tuy nhiên, điều đó 
cũng chẳng hay ho gì để ta đem quảng cáo với người mới 
nhập môn, vẫn còn hăng hái, hứng thú! 
 
Muốn hiểu rõ chuyện này, có lẽ cũng nên hướng về với 
Êphêsô, như để có chút lo ra hay lạc đề. Có như thế, mới 
dễ hiểu. 



 

 

 
      
  
ÊPHÊSÔ 
 
             (Đây tôi chỉ muốn tìm về chốn miền nơi thánh 
Phaolô từng bị giam giữ). 

Xem: P. Trebilco, The Early Christians in 
Ephesus from Paul to Ignatius,  
                   Tubinger, Mohr Siebeck, 2004. 
Xem thêm: “Ephesos Museum” in Vienna … 

 
Vào năm 29 trước Công nguyên, hoàng-đế Augustus ra 
lệnh biến Êphêsô thành thủ phủ chính của đế quốc La Mã, 
ở “Châu Á”. Êphêsô, là trung tâm thị thành lớn nhất thế giới 
vào thời đó. Thời của Augustus, nơi đây người người được 
hưởng thú vui an bình và phát triển chưa từng có. 
 
Êphêsô nằm lùi vào bên trong đất nước, bây giờ là Thổ Nhĩ 
Kỳ. Nhưng, không ai dám quả quyết nước này thuộc Châu 
Âu hay vẫn là thành phần của Châu Á. 
 

Và đây cũng là nỗi khó cho Thổ Nhĩ Kỳ thời 
hôm nay, khi đất nước này, lâu nay từng nạp 
đơn xin gia nhập Hiệp Hội Châu Âu, từ vị thế 
của một nước nằm ở cả hai châu lục địa rất 
lớn. Duy có điều, cũng khó cho các vị có thẩm 
quyền để có phán quyết cuối cùng, chỉ vì lý do 
dễ hiểu, là: từ thời thánh Phaolô còn hoạt 
động, nơi này vẫn được gọi là vùng Tiểu Á, 
thế mới lạ… 

 

Êphêsô là thủ phủ lớn thứ ba, so với bất cứ phủ nào khác ở 
Châu Âu, chỉ đứng sau mỗi thành đô Alêxandria và La Mã, 
thôi. Thủ phủ này, có số dân hơn 2 trăm ngàn người vào 
thời đó. Chính nơi đây, còn có cả đền thờ dành cho thần 
“mắn đẻ” Artêmis; một đền thờ có tầm kích lớn cỡ sân vận 
động thời hôm nay. Nhưng, so với hồi đó, thì đây là đền thờ 
lớn vào bậc nhất được xây bằng đá cẩm thạch vẫn có mặt 
với thế giới cổ đại, từ đầu đời. Nói chữ lớn, là bởi nơi đây 
còn có con đường thương mại trải dài từ Đông sang Tây. 
Và khi đó, Êphêsô đã là thành đô yêu dấu của một tỉnh 
thuộc La Mã, ở Châu Á. Đến hôm nay, Êphêsô vẫn là trung 
tâm của nhiều thứ, như: tôn giáo, quyền lực và tài chánh, 
vv.. bởi nơi này, cư dân mọi miền đều đã biết sản xuất 
nhiều đồ hàng bằng bạc để kính nhớ thần Artêmis, tức 
Diana theo tên gọi của phương Tây. Nói chung thì, điều ta 
cần làm bây giờ là: nhận thức rằng tất cả đều là tôn giáo và 
tất cả đều là chính trị: hai thứ này không thể tách rời nhau 
để hiện hữu biệt lập được; mãi đến cuối thế kỷ thứ 18, mọi 
người mới nghĩ đến chuyện ra tay thực hiện cuộc cách 
mạng lớn để chúng được tách bạch, rời khỏi nhau. Địa 
danh này, còn nổi tiếng là thành phố cởi mở, đa văn-hoá và 
khá tự do trong việc sùng bái các thần linh, tức: ai cũng có 
quyền và có khả năng chọn bất kỳ đạo giáo nào để sùng bái 
theo ý mình, miễn là người ấy chỉ cần công nhận rằng: 
hoàng đế Augustus là vị thần-hoàng vẫn giúp đỡ hết mọi 
người, thì có muốn tổ chức lễ lạy gì cũng xong ngay. 
 
Thánh Phaolô lưu lại tại nơi đây, những hai năm. Đây, có 
thể gọi là tổng hành dinh của thánh-nhân, nơi ông từng để 
ra nhiều tháng ngày để tư-duy/viết lách rất nhiều thứ, trong 
đó có những điều được coi như một phần Tân Ước được 
ông tư duy, cũng rất kỹ.      
 



 

 

Nơi đây, thật ra cũng giống như phần đông các chốn miền 
này khác, vẫn coi thánh-nhân là người chuyên gây rối, khá 
ngỗ nghịch. Nói cách khác, ông là mối đe doạ lớn gây ra 
cho các kỹ nghệ qui mô của thành phố, tức: ngành hàng 
bạc. Ông còn là dọa nạt không nhỏ đối với các vị có trọng 
trách về trật tự dân gian. Bởi, ông vẫn muốn phá bỏ tính cởi 
mở dễ dãi, vẫn có nơi việc sùng bái thoải mái thần linh/tôn 
giáo hoặc ngẫu tượng; hoặc, thái độ trung kiên/thần phục 
Hoàng đế, vẫn được coi như thần-hoàng, rất linh thiêng, độ 
lượng. 
 
Chính ở Êphêsô này, thánh Phaolô từng bị “giam giữ” cũng 
khá lâu; hay nói cho đúng, ông rất bực vì phải đeo xiềng 
mang xích. Thật ra thì, thánh-nhân không bị giam nhốt 
chung với nhiều người trong chốn lao tù lớn/nhỏ nằm sâu 
dưới đất, như người khác. Đúng hơn, ông bị “cầm chân” tại 
chỗ, hoặc nói theo ngôn ngữ thời bây giờ, ta gọi đó là “quản 
thúc tại gia”, luôn bị đám quần thần/cai ngục dòm chừng, 
nhưng vẫn cho phép bạn bè/người thân đến viếng thăm, dù 
vẫn nằm trong vòng cương toả của đe doạ, hành hình. 
Ngược lại, nếu ông hoặc đám thuộc hạ không gây rắc rối, 
thì cũng êm. Xem ra, khi ấy ông lại được phép có Epaphras 
lui tới phục dịch hoặc giùm giúp đôi chuyện. 
 

Ở đây, cũng nên quay về với cái-gọi-là “xung-
đột cơ-bản” vẫn xảy ra trong đời của thánh-
nhân. Điều này, ta có thể nói: đó là thứ gì đó 
nằm giữa quyền uy/thế lực của hoàng đế dám 
khống-chế thần linh sai trái nhưng lại bất lực 
không thể kiểm soát tính thánh-thiêng của 
Thiên Chúa nơi Đức Kitô. Hoặc kế đến, là 
xung đột giữa sự việc thông thường vẫn cho 
phép hoàng đế tự vinh danh chính mình là 

mẫu mực của thần-thánh với thách-thức biết 
trút sạch con người mình thành hư 
không/trống rỗng, tựa hồ mô hình đối chọi mới 
về thần linh. Và, xung khắc giữa việc khuynh 
loát/chế ngự và tự để cho người khác đóng 
đinh mình vào thập giá. Và cuối cùng, là xung 
khắc giữa hoàng đế trị vì toàn đế quốc La Mã 
và Phaolô thánh-nhân từng bị Xêda doạ bắt 
nhốt trong lao tù ở Êphêsô. 
 
Ở đây, lại có sự khác biệt song hành giữa La 
Mã và Do-thái-giáo. Người La Mã những 
tưởng rằng việc xuất hiện thứ đạo giáo tôn thờ 
Hoàng đế có thể tạo sự khởi đầu cho ơn “cứu 
độ” toàn thể thế giới như mọi người đều biết. 
Trong khi đó, người Do-thái-giáo lại nghĩ: luật 
Torah mới là khởi đầu cho “ơn cứu độ” Do 
thái. Dĩ nhiên, thánh Phaolô bất đồng với cả 
hai khuynh hướng này. Vì, đối với ông, chỉ mỗi 
Đức Giêsu Kitô, mới là “ơn cứu độ” chính 
đáng, khác mọi sự. 

 
Người La Mã thường vẫn muốn gom gộp các tôn giáo trong 
vùng vào với nhau, tựa hồ việc sùng bái thần Artêmis/Diana 
ở Êphêsô, đã đưa vào đó mọi nghi tiết tế-tự từ các động 
thái của người La Mã. Chính đó là mưu mô/sách lược của 
giới cầm quyền muốn tạo điều kiện cho tôn giáo ở phương 
Đông, thành thứ đạo thu hút hết mọi người. Họ lại cứ muốn 
chúng dân hiểu rằng: họ mới là người có trọng trách và có 
thế lực để chế ngự bất cứ nhóm hội cực đoan nào. Tất cả 
điều đó đã cấu tạo và định hình ra những gì là “thần linh rất 
thánh.” Và điều đó, cũng hiệu lực đủ để chinh phục mọi sự 
ở chung quanh bằng vũ lực, tức một thứ quyền uy sức 



 

 

mạnh rất phái nam đầy dục tính. Và như thế, Augustus lại 
vẫn muốn làm thần phái nam để có thể khống chế nữ thần 
ở Ephêsô là thần Artêmis mà dân cư nơi này lâu nay vẫn 
thần phục. Artêmis, là thần song sinh với thần nam Apollô. 
Bà còn là vị thần chuyên săn lùng các trinh nữ còn trong 
trắng. Bà, được cư dân Êphêsô cho dựng đền Artêmension 
coi đó như chốn “an toàn” hoặc khu vực tốt lành để mọi 
người có thể tá túc “tỵ nạn” và là thủ phủ chính của Châu Á. 
Augustus biết rõ điều đó, nên cứ để nó dần dà mai một, để 
rồi cũng chóng trở thành ổ trộm cắp trước nhất và sau đó, 
biến nó thành khu dân sự cho mọi người sử dụng. Về sau, 
chính bạo chúa Nêrô cũng tự coi mình như thần phái nam 
dám ra tay hiếp đáp cả nữ thần Brittania nữa, cũng là 
chuyện vẫn từng xảy ra. 
 
Điều, mà đế quốc La Mã những muốn làm, lại là đường lối 
cai trị theo kiểu dùng thế quyền đè bẹp thần quyền, để rồi 
mọi nghi lễ phụng tự rồi sẽ theo khuôn thước thích hợp 
thành nghi tiết cũng rất mực. Kể từ đó, các nghị sĩ nam 
nhân đều trở thành tư tế dân sự ở ngoài đời. Trong khi đó, 
các trinh nữ thì chỉ lo chuyện phụng tự nên “ở vậy”, không 
dính bén chuyện xác thịt suốt 30 năm trời, để rồi sẽ là cơ 
hội kích bốc lửa tình dục đối với thần nam nhân. Trong khi 
đó, lại có nỗ lực đặc biệt những muốn kiểm soát các tôn 
giáo nào mới nổi ở phương Đông; đặc biệt là đạo-giáo của 
Dionysius lúc đó còn gọi là Bacchus và Cybêlê, tức Mẹ Già 
Cao Cả. Nói cách khác, người dân xứ miền này chỉ muốn 
nói lên một điều, là: “Không tôn giáo nào thuộc nhóm 
Bacchus lại được phép bén mảng đến nơi đây. Nếu dám 
đến, thì họ cũng luôn nhớ rằng bọn ông từ/bà đền là người 
nhà đạo La Mã chứ không là Do thái. 
 

Vấn đề đặt ra lúc bấy giờ, là: họ muốn chối bỏ những sự 
việc như: xuất thần, hoặc cung cách thu hút những người 
dấn bước nghe theo, muốn dẫn dụ cả các phù thủy lẫn nữ 
phụ. Nói thế tức là, với người La Mã, xứ miền này không 
thể có chuyện vu vơ bay nhảy, hoặc vui hưởng tình dục 
cách tập thể. Tất cả đều phải khuất phục và chịu đè bẹp 
đến mức tối đa. Ngay cả động thái cực đoan như chấp nhận 
làm chức sắc yêm-hoạn chuyên lo việc tế tự, vì đạo nghĩa, 
nếu cần cũng phải thuần phục. Thái độ khống chế chuyện 
tế tự như thế cần được mọi người hiểu là cho dù ai đó có 
muốn xác định các mối xung đột đặc trưng giữa giới chức 
cầm quyền La Mã và thánh Phaolô, cũng vẫn được. 
 
Thành thử, câu hỏi mà nhiều người thường đặt ra, là: tại 
sao thánh Phaolô lại bị theo dõi và giam giữ đến độ như 
thế? Câu trả lời, hẳn cũng dễ hiểu, là: do động thái chống 
đối rất phải lẽ mà ông thấy cần có với Xêda, mà đa phần vì 
chuyện thánh-nhân nói nhiều về Đức Giêsu. Và, cũng có 
thể do thánh-nhân tỏ ra quá mật thiết/hứng thú đứng về 
phiá Đức Giêsu đến độ người La Mã vẫn coi đó như một 
trường hợp khác về thứ đạo chuyên xuất-thần ở phương 
Đông. Thế nên, ngay cả lúc bị cầm giữ trong lao tù, thánh 
Phaolô cũng đã có cơ hội tự tay viết thư Philêmôn và một 
thư khác cho giáo đoàn ở Philípphê. 
 

Ở đây, cũng nên xem thêm cuốn có đề tựa, là: 
“Religion of Paul the Apostle” trong đó tác giả 
J. Ashton cho thấy nghề của thánh Phaolô gần 
giống ngành nghề tiêu biểu của người phù 
thuỷ. Đây là sách nói về nền tảng ngôn ngữ 
của thánh-nhân chuyên bàn về chuyện sống 
theo Thần Khí, nhất thứ là trong câu nói rất 
độc đáo: “Chính Đức Kitô sống trong tôi.” 



 

 

 
     
THƯ PHILÍPPHÊ 
         
Xét kỹ thư Philípphê, ta lại sẽ thấy đôi điều sâu sắc hơn nói 
về chính thánh-nhân. Thánh Phaolô thật ra cũng đã buồn 
sầu khổ não vì niềm tin do mình đặt hết vào với Thiên 
Chúa, Đấng công minh đối xử với Đức Chúa-chịu-đóng-đinh 
vào thập giá. Và nhất là: ông quyết tâm chống lại thần-linh 
của người La Mã những muốn khống chế/khuynh loát hết 
mọi người. Đức Giêsu quả là Ngài cũng chịu khổ hình vì 
cùng mục đích giống như thế. Thánh Phaolô định-vị chính 
mình là kẻ dấn bước đứng về phía Đức Giêsu. Quả là do 
bởi thái-độ vẫn định-vị như thế, nên thánh-nhân mới có thể 
và mới bị giới chức cầm quyền coi ông như đối tượng hình 
sự, hiểu theo nghĩa chính trị. Nói theo tính cách chính trị, thì 
cả đến người La Mã vẫn cứ coi chính họ như những người 
cùng chịu chung một cảnh huống có thập giá, là điểm đến. 
Nhưng, sự việc lại trở thành ưu tư hàng đầu hơn thế. Thánh 
Phaolô thường quen nói: chính ông lúc nào cũng ở trong 
Đức Kitô và ở với Thần Khí Chúa. Điều này, khả dĩ cắt 
nghĩa được lý do tại sao thánh nhân lại đã sử dụng ngôn từ 
đặc biệt trong thư này như thể bài ca đặt vào thời buổi 
trước khi ông thiết lập các cộng đoàn có chung một cùng 
đích như ông viết: 
 

“Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà 
không nghĩ nhất quyết phải duy trì địa vị 
ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn 
toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở 
nên giống phàm nhân sống như người trần 
thế. Ngài lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi 

bằng lòng chịu chết, và là cái chết trên thập 
tự. 
 
Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài và 
tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn 
danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh 
Đức Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi 
âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh 
Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng 
tuyên xưng.”(Ph 2: 6-11)    

 
 
Thánh-nhân vẫn thường ở vào trạng-thái rất hiểu biết, một 
thứ hiểu và biết quyết định vị mình với Đức Giêsu, đến độ 
bất kể là ông có nói đến vấn đề gì hoặc nghĩ về chính mình 
hoặc chính Đức Giêsu: các Ngài đã kề cận bên nhau và ở 
cùng với nhau. Thánh-nhân gọi điều này là sự “ủi an” gửi 
đến với ông. Lẽ đáng ra, nó phải thể hiện rõ để người khác 
thấy được và ta tưởng tượng được đường lối mà người đó 
có thêm cung cách tỏ bày từ đạo giáo chủ trương chuyên 
xuất-thần vẫn hiện hữu ở phương Đông.  
 
Thánh Phaolô là nhà thần bí và cũng xuất-thần. Cả đến việc 
thần bí hoặc xuất thần đều chỉ có thể thực hiện là: qua thập 
giá mới hy vọng giải thoát mọi người khỏi hình thức của 
thuyết thần bí cũng như xuất thần, bởi việc đó cũng giải 
thoát ta ra khỏi mọi hình thái khuynh loát, chế ngự, kiểu của 
đế chế hoặc luật Torah. Đường lối sống mà thánh Phaolô 
học được chẳng là chuyện bí truyền gì, và cũng chẳng 
mang tính cách rất  tôn giáo hiểu theo nghĩa cũ/xưa. 
 

Ở đây, tôi không nghĩ ý-thức thay thế cho sự 
việc này phải hiểu theo cùng cung cách như 



 

 

sự mê muội từng được đề cập đến ở lĩnh vực 
thần bí nơi Đạo Chúa. Với thánh Phaolô, ta 
luôn vẫn thấy những chuyện như thế xảy đến 
trong khuôn khổ chính-trị thực tiễn chung 
quanh ông như Đức Giêdsu từng trải nghiệm 
qua Phục Sinh. Nói  thánh-nhân luôn có cả hai 
cảm nghiệm cùng phương án mà đối với ông 
tựa như chuyện bí ẩn, thần bí… 

 
Rõ ràng là, trong khi ông trải nghiệm mọi cực hình như: tù 
tội, rồi bức bách lẫn cách ly, các sự kiện đó đều cùng chung 
một ý nghĩa. Có thể, ông cũng đã nghĩ rằng: một ngày nào 
đó, ông cũng sẽ được kết hợp với Đức Giêsu một cách tích 
cực trong lúc chính ông hoàn thành công cuộc thừa sai 
nhằm đoàn kết các vị từng kính sợ/phụng thờ Chúa; và 
phục vụ người Do thái đi Đạo và cả người ngoài Đạo đã hồi 
hướng trở về. Nhưng thực ra, mọi việc đã thể hiện lại không 
như thế. Thay vào đó, người La Mã đã túm bắt ông. Chính 
đó là “động thái “trút sạch”, tức một hành xử rũ bỏ niềm mơ 
ước rất tông đồ. Nói cách khác, thánh-nhân biết rằng Đức 
Giêsu cũng như thế. Và, theo cung cách nào đó, ông cũng 
hiểu được rằng: Thiên Chúa và Thánh Thần Ngài cũng ra 
thế. Ra như thế, không như thể mon men bay lên tận tầng 
trời thứ bảy hay chín tầng mây vần vũ, mà là đi xuống đến 
mức độ trút sạch mọi sự và suy sụp đến độ lao vào chốn tù 
tội của người La Mã trong toàn bộ bí nhiệm đều đã hiển 
hiện. Chính điều này –chứ không phải những điều tưởng 
tượng- cho thấy tiến trình Phục sinh/trỗi dậy đã trở về và 
đang còn hoạt động. Và mọi tín hữu Đạo Chúa được kêu 
mời thể hiện cuộc sống rất thực như thế, ở đây. Bây giờ. 
 
  Đến đây, cũng nên xem thêm: 

L. Salah Nasrallah, “An ecstay of folly” 
prophecy and authority in early Christianity”, 
Harvard University Press, 2004. 

 
Với thư Phillíphê, ta có hai ý tưởng tập trung, đó là: sự trút 
sạch/tự hạ và điều mà tiếng Hy Lạp gọi là “epectasis”. Trút 
sạch, là như Đức Kitô tự làm cho Ngài thành hư 
không/trống rỗng, vốn là động lực rất uy-lực. Đây, còn như 
ảnh hình của sự nghèo nàn linh-đạo đã hiện rõ.  
 
Tác giả Wallace Steven có nói: “Chính lời lẽ của sự nghèo 
hèn kiếm tìm chúng ta trước nhất.” Đó cũng như một loại 
nguyện cầu. Cầu nguyện, là tự cho đi chính mình qua lời lẽ 
thuyết minh của chính sự nghèo hèn: nghèo và hèn, mà 
Đức Kitô chấp nhận cho Ngài. Nghèo về linh thiêng nói 
chuyện với Thiên Chúa bên ngoài quỹ đạo của kinh nghiệm, 
một thứ ngôn ngữ nghèo hèn nguyện cầu mà không có lời 
lẽ cũng như ảnh hình. Epectasis, là như thế. Một thứ thư 
giãn cho tương lai, là bởi đó là điều được kêu mời vào với 
tình thương tăm tối của Thiên Chúa. (X. K.Hart, Interview, 
Journal of Philosophy and Scripture, vol. Issue 2. Spring 
2005) (Xem thêm: L. Ann Jervis, “At the Heart of the 
Gospel: Suffering in the Earliest Christian Message, 
Eerdmans, được Dan Harrington, sj hiệu đính trên America 
Magazine, May 21) 
 

Về quá trình lịch sử được trích ở trên, có thể xem 
thêm một vài bài về thân phận các nữ tín-hữu thời 
tiên-khởi và việc đi xuống tận nhà các vị ấy: 

 
Bruce Malina & John Pilch 
Social-Science Commentary on letters of Paul, 

Fortress, 2006 



 

 

 
Có lẽ, cũng nên dừng lại ở đây, để thôi ta không xét về 
điểm khác biệt giữa những người gốc Do-thái và Hy Lạp, 
nữa. Thay vào đó, cũng nên sử dụng danh xưng “người xứ 
Giuđêa gốc Hy Lạp”. Bởi, cụm từ “Người Hy Lạp”, là phạm 
trù về sắc tộc không còn hiện hữu với thế giới thế kỷ đầu 
đời, nữa. Đúng hơn, phải nói đó là cụm từ thông thường 
được dùng để chỉ về những người từng có nếp sống “văn 
minh”, lâu nay vẫn sống có gốc gác từ nền văn minh Hy 
Lạp. Trong Tân Ước, ta cũng thấy có dịch giả dùng cụm từ 
“Những người Hy Lạp” là có ý nói về những người Israel cư 
ngụ bên ngoài Giuđêa, ở các vùng có nếp sống văn minh, 
rất Hy Lạp. “Iopudaios”, là cụm từ không mang ý nghĩa 
nguồn gốc Do thái. Cụm từ “người gốc Do thái” chỉ mới xuất 
hiện ở thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên có ghi trong Kinh 
Talmud, Babylon. “Ioudaios” là cụm từ mang ý nghĩa có liên 
quan đến Giuđêa. Giuđêa (tức Yehud) là danh tánh có tính 
cách địa dư. Còn người Israel, đặc biệt là khi họ sống ở các 
nước thuộc địa Hy Lạp đã không phân biệt được chính 
mình với các láng giềng nào không phải là người Israel 
trong cung cách ăn vận, rất thời thượng. Đúng ra, họ rất dễ 
bị đồng hoá chính mình với văn hoá Hy Lạp, ở trong vùng. 
      
 
Cũng nên xem thêm:  

 
Carolyn Osiek, & Margaret Y.MacDonald, cùng với 
Janet H. Tulloch trong: “A Woman’s Place: House 
Churches in Earliest Christianity Fortress, 2005. 

 
Thời tiên khởi, “nhà cửa” của người La Mã là nơi “người 
người ở trong đó.” Hãy tưởng tượng một căn nhà trống và 
ta dựng nó lên, từng liếp và từng liếp trong đó có sự sống, 

có sắc mầu mọi sự và có cả mùi vị cùng âm thanh. Mẫu mã 
căn nhà như thế là của gia đình người La Mã có đủ mọi 
người sống trong đó. Trong các nhà như thế người đến rồi 
đi, chẳng ở lâu, cũng rất thường. Trong các căn nhà như 
vậy, đa phần là phụ nữ, có bà đang mang thai, có bà vừa ở 
cữ, có bà lại đang cho con bú mớm, rất thường tình. Trong 
đó, còn có cả trẻ con lớn bé, có em chỉ mới sơ sinh, có bé 
đã côi cút. Trong các căn như thế, lại có nhiều trường hợp 
tiêu biểu ở chỗ: ngoài các bé sinh bình thường từ các bà 
mẹ trong nhà, cũng có em sinh ra từ các vị thê thiếp, goá 
bụa, hoặc từ các thừa tác viên mục vụ theo chế độ khắc kỷ, 
có vị lại là thừa sai lang thang đã có vợ, có vị lại là ý tá, cô 
mụ cùng mọi thành phần gồm tôi tớ, nô lệ, cả đến thiếu nữ 
trẻ cùng vừa lớn, vv. vẫn ra đi. Các thiếu nữ đều lớn lên tại 
nhà hoặc từ nguyện đường, đều giống nhau. Ở nơi đó, các 
cô đều được trông nom/săn sóc cả về y tế, giáo dục lẫn mọi 
chỉ dạy về xã hội. Là con của các bà mẹ tự do hay nô lệ, 
mọi con trẻ trai hay gái cùng lớn lên có cơ hội đồng đều. 
Với thế giới của người La Mã, lại có kỳ vọng rằng: làm thân 
nô lệ, là phải thần phục chủ nhân mình về mọi chuyện, kể 
cả chuyện xác thịt, dục tình nữa. Điều này, thời Giáo hội 
tiên khởi cũng không thấy có thử thách về vấn đề này.  
 
Gia chủ hoặc chủ cho ở trọ đều là phụ nữ; bởi, đàn ông xứ 
này đều hoặc chết sớm hoặc đi xa. Thế nên, nhà ở là chốn 
sống của phụ nữ. Cũng là nơi, để mọi người có thể tá túc, ở 
trọ. Đây, còn là khu vực trong đó các trẻ nhỏ được dạy 
dỗ/dưỡng dục nhiều thứ, cả kỹ-năng giao dịch mang tính 
nền tảng xã hội đặc trưng nuôi nấng con trẻ cho nên người. 
Các em được học về truyền thông/trao đổi, trong đó có cả 
chuyện thông truyền tin tức sinh hoạt có tính cách xã hội và 
bác ái. Khi xưa, nhiều nữ-phụ chuyên chăm khổ hạnh vẫn ở 
lẫn với người La Mã, vào thời đó. Ngay tại thị trấn, có nhiều 



 

 

phụ nữ cũng thay đổi tình trạng sống khổ hạnh về giới tính, 
có khi họ cũng chẳng bận tâm đến chuyện thần bí, huyền 
hoặc. Trong khi đó, các bà goá son trẻ thường có khi lại 
phải tái giá một cách miễn cưỡng, bởi khi đó các bà không 
được kiểm soát các thương vụ, nếu có, của con cái họ. 
 
Nhà ở của tín hữu thời tiên khởi cùng văn hoá, thường 
được gọi là “nhà-nguyện” (tiếng Hy Lạp gọi là Ekklesiai). 
Hiểu đơn giản, thì đây là “nơi tụ họp”. Cho đến giờ này, 
cũng không ai rõ: phải chăng người sống trong các nơi gọi 
là “nhà-nguyện” như thế, có là tín hữu Đạo Chúa, không? 
Có buổi tụ tập của các tín-hữu thời ban sơ (cũng được gọi 
là “ekklesiai”) có khi lại diễn ra ở cả khu giặt giũ/tắm mát, 
như tại “nhà”? Và có người hỏi: phải chăng “nhà-nguyện” 
như thế mỗi ngày và mọi ngày, bao giờ cũng là “nguyện-
đường-ở-nhà” hay không? Và, tại “nhà ở” của tín hữu thời 
đầu, có chăng trường hợp chủ nhà phái nam lại không là tín 
hữu không? Xem thế, mới thấy: hầu hết phụ nữ sống ở 
“nhà” vào thời Giáo hội tiên khởi, cũng đóng vai trò rất quyết 
định. Bởi, các bậc nữ lưu này đều là người quản cai “nhà-
nguyện”, giống như thế.  
 
Nhiều bậc nữ-lưu khá giả lại là đấng “bảo trợ” cho công 
trình thừa sai/mục vụ này khác; và bảo trợ cả nhóm 
hội/đoàn thể gồm nhiều tín hữu họp lại, nữa. Tỉ như: chị 
Pho-ê-bê và Chơ-lô-ê khi xưa là một ví dụ cụ thể. Ngay 
đến, thánh Phaolô cũng thường tự coi mình là thân chủ của 
chị Phô-ê-bê, nữa là. Nữ chủ nhân của các “nhà ở” khi xưa 
lại có thể là lãnh-đạo cộng đoàn, tức: người chuyên coi sóc 
của ăn thức uống, hoặc sắp xếp/trông nom các buổi Tiệc 
Thánh Thể có nhiều người tham dự, tức: những điều mà 
ngày nay ta gọi bằng ngôn từ văn vẻ, như: trung-tâm mục-
vụ, truyền giáo này khác nữa. Các chị phụ-nữ chọn sống 

đời khổ-hạnh cũng được nhắc đến nhiều, trong các văn bản 
thời ban sơ, nhưng các chị chỉ là nhóm hội nhỏ sống chung 
đụng với các nữ-lưu thuộc Đạo Chúa, thôi. Nhiều chị được 
nhắc đến danh tánh cũng rất rõ, đặc biệt trong các thư hoặc 
bài do thánh Phaolô hoặc thánh Y Nhã viết đều nói đến các 
chị nhưng lại đã nối kết với ông chồng của các chị; thế nên, 
không rõ là các chị có gia đình hay không. Hoặc, các chị có 
là nữ lưu sống đời khổ hạnh hay không. Nhưng các chị chỉ 
được nhắc tên như một đấng bậc có nhân vị, không hơn 
không kém. Một số chị có cuộc sống khổ hạnh cũng lấy gia 
đình làm nền tảng cho công cuộc thừa-tác của các chị, như 
chị Thê-kla chẳng hạn. Trong thư thứ nhất gửi đồ đệ 
Timôthê, thánh Phaolô có đề cập đến các bà goá trẻ là tín 
hữu ấy, như sau: 
 

“Vậy tôi muốn các bà goá trẻ hãy tái giá,  
sinh con cái, lo việc cửa nhà;  
đừng để cho đối phương có dịp bới móc.” 
(1Tm 5: 14).                 

        
  
Xem thêm: 
 
  Deirdre Good Jesus’ Family Values 2007 
 
Chị có nói: sách Tân Ước chẳng thấy chỗ nào nói về đời 
sống gia đình, hết. Cụm từ “Gia đình” chừng như không xảy 
ra trong các thư và bài viết của thánh Phaolô, thì phải. 
Chẳng chỗ nào nói về chất-lượng cuộc sống gia đình, hết. 
Tác giả đây, hẳn cũng hiểu rằng các giá trị gia-đình thường 
khiến nguời đọc Sách thánh dễ ngộ nhận. Nhưng đọc kỹ, sẽ 
thấy nhiều điều chứng tỏ nhiều sự thật gây sửng sốt. Chẳng 
hạn như câu của thánh Mát-thêu, có nói: 



 

 

 
  “Anh sẽ nộp em,  

em sẽ nộp anh cho người ta giết;  
cha sẽ nộp con,  
con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ  
và làm cho cha mẹ phải chết.” 
(Mt 10: 21)  

 
Về gia đình Đức Giêsu, mọi người đều thấy gia đình của 
Chúa giống như đơn vị nòng cốt gồm cha, mẹ và trẻ bé. 
Thật ra, thực tế vẫn chỉ thấy có mỗi hai mẹ con Chúa chứ 
nào thấy thánh Giuse có mặt ở đâu. Và sự thực là: chả bao 
giờ ta thấy Chúa gọi thánh Giuse là “Cha” hoặc “Bố” bao 
giờ. 
 
 
Cũng nên xem thêm: 
 
 J. Murphy O’Connor, C. Militello, M-L.Rigato, Paolo e 
le Donne, Assisi, 2006. 
 
Thánh Phaolô vẫn muốn phụ nữ có vai trò và quyền lợi 
ngang bằng nam-giới, chứ không thể  là người dưới trướng 
được. Sở dĩ thánh-nhân làm thế, vì đó là điều ông biết được 
từ lập trường của Đức Giêsu. Ví dụ cụ thể, người đọc sách 
thánh cũng đã thấy rất nhiều tên tuổi nổi bật của các chị 
như: Giu-ni-a, Pris-cil-la, Phôêbê, Êvôđia và Xin-ty-chê… 
 
Trong thư gửi giáo đoàn Côrinthô, thánh Phaolô còn đề cập 
đến chuyện ăn vận của phái nam lẫn nữ-giới như sau: 
 
  “Anh em hãy tự xét xem:  

người nữ không che đầu mà cầu nguyện với 
Thiên Chúa  

thì có xứng hợp không?  
Chính thiên-nhiên lại không dạy anh em rằng  
người nam mà để tóc dài là điều ô nhục,  
còn người nữ mà để tóc dài thì lại là vinh dự 

cho họ đó sao?  
Là vì Thiên Chúa ban cho người nữ mái tóc 

làm khăn che đầu.” 
     (1 Cor 11: 14-15) 
 
Tiếng Hy Lạp có từ “kalumma” không mang ý nghĩa “khăn 
trùm đầu”, mà chỉ nói về tóc thôi. Thiên thần ở đây, là chỉ về 
các sứ thần và khách viếng từ cộng đoàn khác. Các vị ấy có 
thể sẽ lấy đó làm chuyện tai gai mắt, vì tư tưởng hơi cũ. 
 
Ở đoạn thư khác, còn thấy viết: 
 
  “Khi anh em hội họp, người thì hát thánh ca,  

người thì giảng dạy, người thì nói lời mặc khải,  
người thì nói tiếng lạ, người thì giải nghĩa:  
tất cả những điều ấy đều phải nhằm xây dựng 

Hội Thánh.  
Nếu có nói tiếng lạ, thì chỉ hai hoặc tối đa ba 

người nói thôi,  
mỗi người cứ theo phiên mà nói,  
và phải có một người giải thích.  
Nếu không có người giải thích,  
thì phải giữ thinh lặng trong cộng đoàn,  
mỗi người chỉ nói với mình và với Thiên Chúa 

thôi.” 
(1 Cor 14: 26-28)   

 



 

 

Ngoài chuyện nói tiếng lạ khi hội họp, đoạn này còn nói về 
việc phụ nữ phải ngồi im. Chính vì quan niệm này, mà nhiều 
nhà chú giải còn nói: đây không thể là quan niệm của thánh 
Phaolô như vẫn thấy trong các thư mục vụ khác. 
 
Xem thêm: 
 
 F. Scott Spencer, Dancing girls, Loose Ladies, and 
Women of the Cloth: the   
           Women in Jesus’ Life Continuum, 2004 
 
Tin Mừng thánh Mátthêu, đoạn nói về gia phả Đức Giêsu, 
có bốn vị nữ-lưu trong đó danh tánh các bà được kể như 
sau: Tama, Ra-hab, Ruth và vợ của Uriah. Dù, Sách thánh 
vẫn gọi các bà là “kẻ có tội”, hoặc “người lạ” hoặc “nhân vật 
tai tiếng” chuyên tạo chuyện lạ lùng nghe cũng rối. Đúng ra, 
mỗi vị trong số nữ-lưu nói trên đều đứng ra phụ trách nhiều 
công-tác tốt đẹp, nhờ tài khéo léo biết đối xử và đối đầu với 
giới cầm quyền toàn nam-giới, khá vụng về. 
 
Thánh Mátthêu cũng nói đến những chuyện tương tự. 
Chẳng hạn như: để dẫn nhập truyện kể về thánh cả Giuse –
chứ không phải Đức Mẹ- trong đó thánh cả từng xử thế 
đúng đắn, can trường và có đôi chút khéo léo đối với yêu 
cầu chỉ chú tâm đến nam-giới của luật Torah, nhất thứ là khi 
thánh cả khám phá ra rằng: bạn đời mình đã có thai. Nhìn 
thánh Giuse lúc đó, hẳn có người cũng cảm thông với tâm 
trạng của thánh-nhân giống quan thái-giám trong các “phim 
tập”, vì đại nghĩa Nước Trời. Và, ý tưởng trong đầu thánh 
cả Giuse cứ lẩn quẩn những điều mà người đời gọi đó là 
“thách thức” về “chí nam nhi ” đường đường một đấng. 
 

Với thánh Máccô, ta có đoạn Sách nói về một người nữ 
khác tên là Hêrôđia và điệu vũ rất đắt giá của cô con gái bà, 
cũng rất lạ. Ở đây, người theo dõi kinh thánh cũng nên đọc 
và so với truyện về các bà đạo đức có tên như: Giu-đi-ta, 
Dê-zê-ben và Es-Te. Cũng nên biết, tác giả Máccô đưa 
truyện này vào sau truyện nữ phụ xuất huyết và sau cả 
truyện cô con gái ông đội trưởng Zairus. Nữ phụ bị xuất 
huyết cũng tương tự như Hêrôđia và con gái bà, ở chỗ biết 
dùng tài khôn khéo/miệng lưỡi để thao túng quyền-uy nam-
giới ngõ hầu đạt được kết quả như lòng mình mong muốn. 
Tin Mừng thánh Máccô đoạn 7 được ghi chỉ sau truyện kể 
có tình tiết như thế. Và sau truyện nữ-phụ vùng 
Syrôphênixia khách lạ, có con gái bị quỉ ám đã có tài van xin 
Chúa thực hiện quyết tâm của Ngài không ngại thực thi lời 
Ngài từng cương quyết để con gái bà được chữa lành. Điều 
này cũng được đưa vào trình thuật thánh Máccô như phép 
“thần thông” thứ hai từng xảy ra ở khu ngoại giáo xa lạ, ở 
vùng Thập Tỉnh (tức Decapolis, theo tên gọi của phương 
Tây). Đúng ra, đây là lần thứ ba Chúa ban tặng quà lạ cho 
phụ nữ, vì trước đó Chúa cũng đề cập đến chuyện vụn 
bánh mì rơi xuống gầm bàn nhà bà đem cho chó của nữ 
phụ nọ vẫn mong Chúa làm phép lạ cho bà. Với thánh 
Máccô, Đức Giêsu là khuôn mặt triển nở chín chắn và cởi 
mở để bậc nữ-lưu có thể và có tư thế lĩnh đạo và dẫn dắt 
người khác.                     
 
Trình thuật về nữ phụ bị coi là “mất nết” từng xuất hiện tại 
tư gia ông Simôn Biệt Phái, nghe cũng lạ. Truyện, được 
hiểu như tác giả cứ coi nữ-lưu nọ như người phụ-nữ “cắc 
cớ” dám vượt hàng rào phân-cách theo kiểu “nam nữ thọ 
thọ bất thân” và đã để lộ cung cách cũng khá lạ về hành xử 
gọi là “xàm sỡ” của nữ giới. Xin mở ngoặc ở đây, để có lời 
đề nghị với người đọc giòng chảy Cựu Ước mà so sánh 



 

 

truyện người nữ lăng-loàn/khiêu khích trích ở sách Cách 
Ngôn đoạn 7 và sách Si-ra đoạn 9, cũng như người đối tác 
là nữ-giới ở Thánh vịnh, và về “người đàn bà khôn khéo” ở 
sách Cách ngôn đoạn 1 đến đoạn 9. Bà, là người dám hôn 
chân, sờ chạm rồi dùng nước mắt trộn dầu thơm lau chân 
Thày bằng lọng tóc để xoã. Nhưng tác giả chẳng nhắc nhở 
gì đến tên bà, cũng chẳng cho bà nói năng điều gì để thanh 
minh. Và, trình thuật xem ra cũng đã để cập như thể bà 
không muốn nêu danh tánh. 
 
Với Tin Mừng thánh Gioan, ta có các trình thuật, như: tiệc 
cưới, truyện nữ-phụ xứ Sa-ma-ri-ta-nô và có chị em nhà 
Mác-ta, Maria trong truyện Chúa chữa lành cho bạn Ngài 
vừa nằm xuống, là Lazarô. Và ở truyện cuối, chị em nhà 
Maria/Mác-ta dám thách thức lòng danh dự/từ nhân của 
Thày bằng việc khích bác tình thân thương giữa Ngài và 
bạn hiền Lazarô để Thày cho anh mình được trỗi dậy từ nỗi 
chết. Và, Chúa đáp trả các cô theo cung cách của vị đại 
trượng phu từ tốn, cảm thông, đầy lòng thương xót. Nói 
chung, Đức Giêsu là khuôn mặt phức-hợp hơn bất cứ nhân 
vật nào khác ở Tin Mừng thánh Gioan, Ngài cũng cảm thấy 
bất ổn, do dự, và ngại ngần phải quyết định chọn lựa giữa 
quyền bính và tình bạn rất thiết thân. 
 
Các chương/đoạn thánh Luca viết ở sách Công-vụ, cũng có 
các nữ-lưu giữ vai trò ngôn sứ, và các cô gái từng là nô lệ 
của nam giới. Tuy nhiên, bà con phụ nữ vẫn hơn các tượng 
gỗ bầy biện ở cửa sổ các hiệu/tiệm. Lại có ngôn sứ chẳng 
nói lên điều gì cho rõ, vẫn bị nam giới che khuất mắt cả 
hình hài lẫn quyền-uy. Truyện Thương Khó Đức Kitô, cũng 
có kể về cô gái không tên làm thân nô lệ đã nhìn về Chúa 
và cũng có nô lệ nữ khác tên Rô-đa ở sách Công vụ đoạn 

12. Đồng thời, còn có thêm nô lệ nữ bị thánh Phaolô quát 
tháo bắt nín lặng kể ở Công vụ đoạn 16. 
 
Với Công vụ, thánh Luca đã không giải thoát nữ-phụ khỏi 
công việc nội trợ đầy trọng trách, nhưng thánh-nhân vẫn đề 
cao công việc các bà làm ở nhà, khá hãnh tiến. Chẳng hạn, 
truyện chị Lyđia kể trong sách, vẫn được coi là thành-viên 
năng-nổ ở Phillíphê coi như thành phần thấp hèn trong hệ 
cấp xã hội có trên có dưới bên ngoài tường thành thủ phủ. 
Chị Priscilla lại là nữ-lưu được giải thoát nhiều nhất trong 
Sách. Thế nhưng, đúng ra chị sinh hoạt cũng năng động 
như giảng-nghiệm-viên hơn giáo chức công lập. 
 
Thêm một điều lý thú khác, đó là: đằng sau một số bản văn 
Kinh Sách, vẫn thấy nhiều đoạn hàm ngụ/ám chỉ rõ Thánh 
Vịnh/Lời ca của các bản hát thánh vịnh bằng lời lẽ rất ý tứ, 
cũng như chương/đoạn trong sách Khôn Ngoan đều lưu 
loát, rất văn chương. 
 
 
Thư mục đọc thêm: 
  

Helmut Koester, First Thessalonians: an Experiment 
in Christian Writing, in Paul and his World, Fortress 
Press, Minneapolis, 2007, p.15… 
 
John Dominic Crossan and Jonathan L. Reed, 
Mystics and Ecstatics, in In Search of Paul, tr. 279-
280; và In Christ , sđd, tr.  
       
                

                                                                                                                   
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chương VI 
 

PHAOLÔ và một lần thất bại tại 
Athens 

 
 

Athens, bi kịch một màn ở Công Vụ. 
Vẫn còn đó niềm tin cứ đến rồi đi, rất thất 
thường. 
 
 
Nói cho đúng, thánh Phaolô chưa từng viết thư gì gửi về 
giáo đoàn Athens hết. Và, thánh-nhân cũng chẳng khi nào 
bảo cho ai biết là mình sẽ đến đó làm gì. Phải chăng là để 
rao giảng hoặc thiết lập thêm một cộng đoàn nào khác, nữa 
không? Sách Công Vụ, đoạn 17 câu 16-34, vẫn cứ kể về 
chuyến viếng thăm của thánh Phaolô ở thành-đô yêu dấu 
đó; đồng thời, Sách này lại còn trích dẫn cả đến lời thuyết 
giảng của chính thánh-nhân nữa. Thêm vào đó, sách Công 
Vụ vẫn cứ kể thêm rằng: trên đường tiến thẳng về phía 
Nam để đến chốn miền Maxêđônia và sau đó sẽ đi Akhaia, 
thánh Phaolô có thể đã dừng chân ở nơi nào đó, cũng rất 

gần. Nói nôm na, thì: dường như thánh-nhân vẫn muốn tạo 
ấn-tượng về chuyến đi Athens hoành tráng, chói sáng. 
Nhưng ông đã tính sai, bèn đổi hướng quay về với 
Côrinthô, ngoài dự tưởng. 
 
Thật ra, Athens là trung tâm thành-đô cũng rất cổ, ở Hy 
Lạp. Nơi đây, khi trước, lại là đất miền thuộc dân ngoài 
luồng, chốn “phố xá xôn sao” chỉ biết có doanh thương/phe 
phẩy chẳng lý gì chuyện thần học hoặc giảng rao mục vụ. Ở 
đây, đã thấy khá nhiều đền đài và tế đàn thờ lạy đủ mọi vị 
thần cùng ngẫu tượng, đầy mầu sắc, khí thế. Thời tác giả 
Công Vụ, cũng đã thấy khá nhiều thường dân ở huyện, 
năng lui tới đền đài chứa toàn thánh tích, với di hài quanh 
đô chốn miền đầy chất Athens. Nơi đây, còn có nhiều vị 
thần khá mới từng được vua quan lãnh chúa giới thiệu với 
chúng dân, vào mọi lúc. Thật ra thì, phần đông những 
người sống ở chốn thị thành nhiệt náo như Athens vẫn khát 
khao điều gì đó mới mẻ và khác lạ. Bất cứ thứ gì mà dân 
thường ở đây cần đến, đều xuất phát hoặc mang dáng dấp 
rất “Hy Lạp” cốt bày tỏ sự tôn kính/quý trọng đến độ được 
đề bạt, đi vào sử dụng rất đại trà. Cả đến nhà hiền triết như 
Socratès cũng là người nổi tiếng quyết vinh thăng các vị 
thần ngoại bang còn mới mẻ, để rồi ông lại sẽ kêu mời mọi 
người đem thần tượng về nhà mình mà sùng bái, lạy thờ. 
 
Ngoài ra, có nhiều triết gia khác lại có lập trường khác biệt 
về việc đối thoại rất cởi mở, như ở Agôra tức: vùng đất lâu 
nay được thần linh chở che, thánh-hoá. Agôra, là thủ phủ 
nằm về hướng Tây Bắc của Acrôpôlis. Nói cho đúng, nơi 
này còn có thị trấn Arê, tức trung tâm hành chánh/doanh 
thương, mà ngôn ngữ thời nay có người sẽ tặng cho danh 
hiệu rất văn vẻ, như: “Khu doanh thương bộc phát!” ngõ hầu 
cuốn hút mọi người đặt chân đến thưởng lãm. Đằng khác, 



 

 

nơi đây lại sản sinh ra nhiều học-thuyết triết-lý nổi cộm suốt 
nhiều năm. Và, nhiều triết gia tên tuổi lại được coi như cha 
đẻ của nhiều chủ thuyết, tựa hồ triết thuyết vui chơi ăn nhậu 
kiểu Êpicurô hoặc sống khổ hạnh như nhóm Khắc Kỷ cực 
kỳ triết lý. Cả hai học thuyết này, đều “bộc phát” từ thế kỷ 
thứ Tư, ở Hy Lạp; chí ít là với người tạm dung nơi đất 
khách. Nhưng, nói gì thì nói, nơi đây từng kiến tạo nhiều uy 
thế vững chãi, rất năng động ngay từ thế kỷ đầu, sau Công 
nguyên.  
 
Học thuyết Êpicurô lại vẫn chống đối các thói tục đặt nặng 
lên chuyện dị đoan/mê tín của dân chúng sinh sống ở xứ sở 
của mình. Trong khi đó, họ vẫn chủ trương rằng: các thần 
mới mẻ xuất từ ngoại bang không bị ảnh hưởng chút nào 
nhờ vào tài khuynh đảo và  khống chế của con người, dù ta 
có gọi đó là nguyện cầu, hiến tế hay gì gì  đi nữa cũng mặc. 
Nhóm Khắc Kỷ lại chỉ tin vào sự kết đoàn/quần tụ toàn nhân 
loại vào mối tương quan mật thiết rất tự tại giữa con người 
và Thiên Chúa. 
 
Trong làn khói mịt mù của môi trường mang tính đa-nguyên 
chuyên chạy theo các khuynh hướng có nền tảng triết lý trổi 
vượt, thì mọi người lại chỉ công nhận mỗi yếu tố khách 
quan, mà thôi. Và rồi ra, cũng chẳng mấy ai đoái hoài đến 
thần-linh ngẫu tượng như thế nữa. Phần đông mọi người 
đều quả quyết: mình thuộc loại “dốt đặc cán mai”, chẳng 
biết gì nhiều về chuyện thần thánh linh thiêng. Nhiều nơi, 
thậm chí còn duy trì đủ mọi di hài/thánh tích và lăng tẩm 
dành cho thần vô danh để sau còn cậy trông nhờ vả. Và, 
nhiều vị ở nơi đó, lại cũng đồng thuận cho rằng: mãi đến lúc 
đó, thần-linh “đích thực” vẫn là các vị thần-thiêng thánh-hoá 
vẫn xuất hiện nơi tăm tối, không ai biết đến.  
 

Thành thử, đọc Công Vụ, điều cần là: ta phải nhận ra rằng 
đã xảy ra sự kiện, là: bà con lúc đó không còn để mắt quan 
tâm xem thánh Phaolô có còn giảng giải điều gì mới lạ cho 
dân ngoại nữa hay không, để họ còn tìm tòi và học hỏi. Và 
dân ngoại đây, tức: cử toạ đang sống ngoài luồng, cũng khá 
đông. Về sau, khi được đọc trước-tác của thánh Luca, hồi 
đầu thế kỷ thứ hai, người đọc mới nhận ra rằng: thánh-nhân 
cũng đã đem lại cho người đọc một cơ hội mục vụ lâu nay 
vẫn do đám thức-giả người Hy Lạp đảm trách, và đa số các 
vị như thế thường chỉ sống ở Athens thôi. Mặt khác, vẫn 
còn nhiều rào cản to đùng từng che khuất/cản ngăn nhiều 
người đến nơi đó ngõ hầu nghe thánh Phaolô giảng giải, dù 
họ có khôn ngoan/thông thái mấy đi nữa, họ vẫn không tin 
vào lời dạy của Phúc Âm, do thánh-nhân mang đến. 
 
Lúc đó, lại thấy dấy lên các vấn đề về “minh giáo” và về việc 
quảng bá Phúc âm cho mọi người. Hệt như thánh Luca có 
lần từng nhận định: các thừa sai trong Đạo đều, cùng một 
lúc, làm những hai việc: thứ nhất là cương quyết cải hoá 
những người lâu nay chỉ biết sùng bái các tượng thần; và 
việc thứ hai, là làm sao đem những người này về với niềm 
tin vẫn quyết rằng: Đức Giêsu Kitô, Ngài đã Phục sinh/trỗi 
dậy; và, Ngài sẽ phân xử/quản cai toàn thể thế giới, trong 
mai ngày. Để làm việc đó, các thừa sai phải thuyết phục mọi 
người về học thuyết chỉ có một vị thần duy nhất trên thế 
gian, mà thôi. Trên nguyên tắc, thời đó cũng như vào mọi 
thời, ai cũng có được nhận thức chứng tỏ mình chỉ nên tin 
vào một thần duy nhất, nếu biết ngang qua nền thần học tự 
nhiên, chuyên chính. Nhưng lúc đó, lại thấy nảy sinh vấn 
nạn hỏi rằng: các thừa sai phải sử dụng nền thần học tự 
nhiên đến thế nào mới được coi như mình đã đạt ngưỡng 
cửa của Phúc Âm? Điều gì là cần thiết cho việc giảng rao 
sau này về Đức Chúa-Phục-sinh, Đấng đã trỗi dậy? Nói 



 

 

cách khác, nên chăng bỏ qua một bên những gì không cần 
thiết, để nhận thức? Và, có nên nói thẳng và nói thật mọi 
điều mà chẳng cần lý sự gì nhiều về niềm tin vào Đức Chúa 
Phục sinh, nay mai một? 
 
Cũng nên nhớ, đây là vấn đề gai góc đối với tín-hữu thời 
tiên-khởi ngay từ thế kỷ thứ hai, sau Công nguyên. Nói như 
thế, không phải để đề ra bất cứ vấn nạn nào về tính-cách 
lịch-sử ở thánh Phaolô, tông đồ. Bởi, nếu thánh-nhân từng 
sử dụng nền thần học tự nhiên để minh chứng điều mình 
giảng giải, hẳn là ông cũng phải thuyết phục cho bằng được 
cộng đồng nhân-loại rất tội lỗi về tính chất đầy lỗi tội của 
con người. Và đó là điều mà thánh Phaolô từng nói đến 
ngay phần đầu của thư Rôma. Nhưng ở đây, ta đang đọc 
giòng chảy của thánh Luca, chứ không phải là đang nghe 
thánh Phaolô nói chuyện hoặc giảng giải về thần học. Riêng 
thánh Luca lại đã sử dụng cảnh trí đặc biệt có tầm kích rất 
kịch-tính được dàn dựng để nói về đề tài có liên quan đến 
việc bảo vệ nền thần học minh giáo. 
 
Theo sách Công vụ, thì: ở Athens, thánh Phaolô lập tức rơi 
vào mối hiểm nguy dễ dính líu vào với lập trường/quan điểm 
của nhà hiền triết Socratès. Và, xem ra bậc “hiền triết” nói 
trên lại những muốn vinh thăng chỉ các thần linh mới 
mẻ/ngoài luồng, mà thôi. Trong khi đó, thánh Phaolô cũng 
đã giải toả được cáo buộc của người dân thành Athens 
bằng cách trông nhờ vào các khuyến dụ mang tính châm 
ngôn của dân thành, mình đang tiếp xúc. Nói khác đi, thánh 
nhân đã nhờ vào sự “ngu dốt”, “chẳng biết gì” về thần linh 
của người ở đây vốn dĩ vẫn coi mọi sự như một lựa chọn 
pháp lý từng được nhiều người ở đó tôn trọng và gìn giữ. 
Bởi thế nên, người dân ở Athens bèn phải nghĩ đến việc lập 

ra nhiều lăng tẩm chứa đựng đủ mọi loại di hài/thánh tích 
cho Thần Vô Danh, không ai biết. 
 
Thánh Phaolô từng quả quyết: Thiên Chúa là Đấng tự giới 
thiệu về Ngài cho mọi người biết. Ngài là Đức Chúa, Đấng 
cao cả hơn mọi thần mà mọi người vẫn thờ kính. Cho đến 
nay, điều này cũng rất tốt. Thế nhưng, trên căn bản giới 
thiệu và dẫn nhập, thánh Phaolô lại tiến bước thêm vào 
trọng điểm Phục Sinh của Đức Giêsu, là Đấng mà họ từng 
quay lưng bỏ đi, không còn muốn nghe ai trần tình điều gì 
nữa. Những người này, phần đông không cáo buộc thánh 
Phaolô chuyện gì và cũng chẳng làm tình làm tội ông về bất 
cứ sai sót nào khác nữa. Nhưng, họ vẫn gay gắt với thánh-
nhân và đôi lúc còn gọi thánh-nhân là người “bép xép”, 
“kích bốc” hoặc “con chim mồi ăn lá non” (người Hy Lạp lại 
dùng cụm từ Spermologos để chỉ về những việc như thế). 
Và đặc biệt, họ còn khôi hài dùng lời lẽ của thánh-nhân khi 
ông nói về Phục sinh, làm thế cốt để biến nó thành trò cười 
cho thiên hạ; và họ dùng âm-vận tiếng Hy Lạp ở cụm từ 
“anastasis” giống như tên gọi của nữ-phụ nào đó có âm 
vang nghe như một Anastasia, rất cắc cớ. Hoặc, lấy trường 
hợp của phu nhân vị thần nào đó rất mới lạ, rồi gán ghép 
cho Thần-chủ của mình là Giêsu Đức Chúa Đấng đã Sống 
Lại từ cõi chết. Thật sự, họ chẳng muốn tìm hiểu thêm điều 
gì về vị Thần-Chủ từng nâng nhấc con người khỏi sự chết; 
hoặc, về Đấng đã trỗi dậy từ cõi chết. Kết cuộc là, thánh 
Phaolô chẳng nói thêm điều gì cho họ và với họ. Và, một 
kết quả khác nữa là: thánh-nhân lại phải tiến thêm bước 
nữa để về với kinh thành Côrinthô, vùng đất cũng không 
gần gũi cho lắm. Ở Côrinthô, thánh-nhân không mấy ưu 
tư/quan ngại về các chi tiết được cãi tranh ở nền thần-học, 
hoặc triết-lý. Nói theo cung cách nào đó, thì những người 
như đám du thử du thực chuyên đứng đầu đường xó chợ 



 

 

hoặc những người mà thời nay ta lại dám bảo họ là đám 
“gái gọi” ở Côrinthô, được nghe nhiều/biết nhiều nhất về lời 
giảng rao mục vụ của thánh Phaolô hơn ai khác…    
 
Xem thế thì, những gì thánh Phaolô đem đến cho dân thành 
Athens, chỉ là niềm tin, chứ không phải mớ lý thuyết suông, 
trống rỗng, tồi tệ. Thánh-nhân muốn cho dân thành này có 
được cùng một trải nghiệm về “con đường Đamát” như ông 
từng gặp vào thời trước; cũng không phải là cứ tàn tàn tản 
bộ bên ngoài các hiệu tiệm ở Agôra. Niềm tin đích thực, là 
sự đối đầu cách sinh động với Đức Chúa Phục Sinh, chứ 
không bao giờ là mớ tư tưởng mới lạ này khác, về tôn giáo. 
Thánh Phaolô những muốn rằng: Đức Giêsu đã Phục sinh 
trỗi dậy và Ngài sẽ trỗi dậy bên trong con người như thế, ở 
khắp chốn. Lý do là vì họ vẫn chưa có được niềm tin vững 
chãi đến như thế. Truyện kể về thánh Phaolô ở Athens là 
bài học về ý nghĩa đích đáng của niềm tin đích thực đối với 
Đức Chúa Phục sinh, rất Giêsu Kitô. 
 
Quả thật, niềm tin không là động thái vẫn tán-thành đề nghị 
nào đó rất u uất, mà là quyết tâm sẽ “một sống một còn” 
cho chương trình hoặc lý tưởng nào đó. Chương trình ấy, lý 
tưởng này không chỉ tóm gọn vào bất cứ đề nghị nào hết. 
Niềm tin, cũng không là sự đồng thuận với sự kiện hiện hữu 
nào đó, giống thế. Niềm tin, chính là lối sống trọn vẹn có 
quyết tâm ngang qua tiến trình tương-tác hoặc hỗ-tương với 
những người cùng muốn sẻ san nỗi niềm tin tưởng mà 
mình nhận lãnh. Đó là khởi điểm của một cách sống đã trở 
thành hiện-thực nhờ vào loại hình tương quan rất mới mẻ. 
 
Niềm tin, không là cung cách hiểu biết duy nhất chỉ có một 
hay nhiều sự việc. Điều cần thiết ở đây, có lẽ là: ta nên gỡ 
bỏ kinh-nghiệm từng-trải về tin-tưởng (tức niềm tin) ra khỏi 

lĩnh vực nhận thức, có hiểu biết. Tin, tuyệt nhiên không là 
tầm hiểu biết hoặc nhận thức nào đó rất hữu hiệu. Niềm tin 
không bị định đoạt do bởi những gì đã tin-tưởng là có hoặc 
có được nó do ngôn-từ/lời lẽ mọi người bàn về điều gì cần 
thiết. Tin, cũng không là sự việc giúp ta nhìn vào những gì 
thoạt xem ta có thể tin được. Tin, cũng không tuỳ thuộc vào 
những gì có liên quan đến nội dung mình tin tưởng. Niềm 
tin, không thể giống như định-nghĩa ở sách vở chuyên giúp 
ta đi đến minh-xác thế nào là tin tưởng. Minh xác, không 
theo cách trực tiếp, cấp-bách tuỳ “đối tượng” vốn được coi 
như khả năng diễn-bày như của ngành khoa-học thực-
nghiệm. Tin ở đây, cũng không do kết quả của văn-bản 
từng cắt nghĩa nhiều điều để mình tin. Niềm tin ấy, dù được 
diễn tả như thế nào chăng nữa, thì người người đều có thể 
nói: niềm tin, thực ra không phải thế. Quả là, không có tính 
cách khách quan của “nhân-vật thứ ba” trong đó, tức có tin. 
Cũng không có nối-kết trực-tiếp nào vào sự việc “có thật”.  
 
Thật sự, thì: Đấng được mọi người tin tưởng, đã không diễn 
tả niềm tin vào Ngài một cách thấu đáo, ít là bằng phương 
tiện tích cực. Đúng hơn, mọi cố gắng quyết thực hiện cho 
bằng được như phải vứt bỏ đi động-thái đích-thực để mình 
tin như thế nào. Bỏ, luôn cả nỗi ao ước biết được những gì 
mình không có được trong tay hoặc không thể biết hết mọi 
sự; hoặc, vì đã vắng mặt hoặc do người khác đem đến; tức: 
những người đầu tiên không trở thành “nhân vật thứ ba”, 
hoặc do thiếu sót cả sự hiện diện rất hữu hiệu, nữa. Thế 
nên, khi được kêu mời hãy chứng tỏ rằng: tin, tức là ta 
được mời gọi dính-dự vào với ai đó đang hiện hữu theo 
cung cách mà ta chưa “biết” và sẽ không bao giờ “biết” đến 
hoặc lý giải được. 
 



 

 

Tin, là phương cách rất khác biệt để ta thành người. Là, sự 
việc rất thực-tiễn trong nghệ thuật sống, cũng rất khác. Tin, 
làm cho người đang tin tưởng có được khả năng biết đón-
nhận trật tự hiện-hữu cách khác biệt, làm cho chủ-thể có 
được sự tự-do sống với trật-tự mới, rất như thế. 
 
Tin, giống như những người đương yêu và yêu đương rất 
mực. Và, tin còn có nghĩa: nguyện cầu, khẩn thiết và “nói 
với” chứ không “nói về” hoặc “nói đến”. Tin, là đáp-ứng với 
việc mình từng nghe biết có chất giọng, chứ không cam kết 
hoặc nói năng gì hết. Tin, là thứ gì đó thực sự đang ở mức 
thăng/trầm về điều mà mọi người vẫn đang tin. Tin, là nghệ 
thuật rất mới giúp ta nghe ngóng; “nói với” theo ý nghĩa đích 
thực. Tin, là di dời về nơi nào đó có người chuyển dời biết 
rõ chốn miền mình đạt được. 
 
Tin, là ngôn ngữ của những mất mát có tính sở-hữu chứ 
không là sở-hữu-chủ của mọi thứ. Với những trải nghiệm về 
niềm tin ta có mà ở đó, lại đã nhận thức rằng: người có 
niềm tin vững chãi cũng sẽ hiểu được rằng: hành động “tin 
tưởng” của mình được người khác (tức những người cùng 
tin với mình) đã công nhận những chuyện như thế. Và như 
thế, toàn thể mọi người lại sẽ tham gia cộng-đoàn gồm 
những người đồng lòng, cùng tin tưởng. 
 
Niềm tin, bao gồm một quyết tâm mang tính linh-đạo ngõ 
hầu đi vào chốn bi-thảm trong cuộc sống con người. Tin, là 
biết rõ: cuối cùng rồi ra, cũng chẳng có gì là bi đát. Hãy cứ 
để quyền-uy sức mạnh của Đức Chúa Phục sinh sờ chạm 
vào những gì bi thảm mà mình đã gặp. Hãy để Đức Chúa 
Phục Sinh đến tận bên trong con người mình, rồi sẽ tin. 
 

Niềm tin đây, có thể vẫn còn đó nhiều yếu điểm. Yếu điểm 
hoặc điểm rất yếu, vẫn nằm ở đặc trưng/đặc thù của nó. 
Nhưng, tin không là sự yếu kém trong biến-hoá đi từ ký-thác 
rồi sẽ đi đến nhận thức. Tin, không là lập trường/quan điểm 
của riêng ai, nhưng dù có yếu kém ở bên trong con người 
mình mà không bị bất cứ thứ gì lướt thắng nó. Niềm tin, ra 
như đón nhận điều gì khác biệt hơn là hiệu-quả tích-cực 
của chính mình. Yếu kém, là dấu ấn cùng con niêm của sự 
việc dám chấp nhận chịu để cho người khác đóng đinh 
mình vào thập giá còn lưu lại nơi người trỗi dậy, khỏi nỗi 
chết. 
 
Cuối cùng, thì: sự thể về dân thành Athens không đạt đến 
niềm tin vào Đức Chúa Phục Sinh, một chút nào hết, đã làm 
thánh Phaolô biết được là mình đã thất bại. Nhưng, 
Côrinthô thì khác. Niềm tin của người Côrinthô, lại đạt đến 
đối-tượng nhận-lãnh dù khi trước họ vẫn không muốn được 
như thế. 
 
 

 
THƯ THỨ NHẤT GỬI GIÁO ĐOÀN CÔRINTHÔ  
 

Tóm lược 
 
 
Với thánh Phaolô, Corinthô là miền đất rất tập trung, từng 
khiến thánh-nhân đưa vào hoạt động khá nhiều ngày. 
Côrinthô, còn là tổng-hành-dinh của thánh Phaolô ở Hy Lạp, 
nơi ông từng lưu lại để sống những tháng ngày dài đằng 
đẵng, lâu hơn nơi khác. Và cũng ở nơi này, thánh Phaolô 
đã làm rất nhiều thứ cho bà con trong cộng đoàn. Nơi đây, 



 

 

thánh-nhân đã ghi khá nhiều thư, để rồi sau này hội thánh 
gộp chung lại chỉ gồm hai thư mục vụ rất nổi cộm. Côrinthô, 
là thủ phủ địa đầu nổi sóng rất sôi động. Cộng đoàn ở đây, 
có lối sống loạn luân, mất căn bản đạo đức về mọi mặt, chí 
ít là mặt tình dục. Người dân ở nơi này, vẫn tự hào về bản 
chất tư riêng/độc đáo của họ, nên cứ đòi quyền sống tự do 
ngõ hầu khống chế hết mọi người. 
 
Dân thành Côrinthô đã từng cười khẩy thẳng vào mặt 
thánh-nhân, khi ông nói nhiều về giá trị của yếu kém lẫn khổ 
đau cả về mặt chính trị lẫn mục vụ. Tức, những điều tương 
tự như trạng thái ngu si, dại khờ, mất uy tín. Qua đối thoại 
với người dân thường sống ở đó, thánh Phaolô lại biết về 
sự thể cũng rất thực chứng tỏ “yếu kém” chính là tên gọi 
của trò chơi sự sống rất không đạt. Rằng: cuộc sống bình 
thường ở đời cũng rất chán. Thứ chán ngán, thấy rõ ở 
những cãi tranh, giành giựt và lý luận. Và, thánh-nhân dù 
khởi sự hay kết thúc các tranh cãi đó, ông vẫn như người 
thua cuộc như từ thuở mới vừa sinh. Sự thể này, khiến 
thánh-nhân đã nhất quyết ngưng lại, không còn tìm cách trở 
thành quan thày hoặc đấng bảo trợ cho bất cứ ai nữa; 
nhưng đã biết tặng ban cho dân gian nhiều lợi lộc về linh 
đạo. Thánh-nhân đã khởi sự cuộc sống giống như họ và 
trong họ bằng cách tự trút sạch thành hư không, trống rỗng.  
 
Thánh Phaolô lại đã chiến đấu phản chống lại thói quen rất 
“mất nết” của họ vẫn diễn ra ở Tiệc Thánh. Thánh Phaolô 
chống đối cả lề lối suy tư về giá trị đạo đức mỗi khi họ ăn 
các thứ thịt nào đã cúng bái thần linh. Thánh nhân phấn 
đấu, chống lại lập trường gồm những thắc mắc cứ hỏi rằng: 
có được phép thiết lập hôn nhân giữa những người cùng 
huyết tộc, hay không? vv.. Làm như thế, thánh-nhân lại đã 
để vụt mất đi một số khá đông những người có thái độ tồi tệ 

như thế. Mất mát này, tệ đến độ ông phải nhượng bộ cả 
đến cung cách phán đoán rất đúng đắn trong nhiều sự việc, 
bất chấp cả sự kiện ông được mặc khải/soi sáng từ trên, coi 
đó như kinh nghiệm mục vụ. Nhưng, ngang qua những 
người ở đây, thánh Phaolô lại khám phá ra một loại hình 
yêu thương rất khác biệt, mà ông chưa biết. Tức, loại hình 
mà thời đó, mọi người vẫn gọi là lòng mến/thân thương rất 
agapè. Hơn nữa, đó là loại hình mục vụ đích thực được thể-
hiện với họ và cho họ.       
    
Thánh-nhân lại đã viết lên một thể loại ca vịnh dành cho 
những người có lòng mến/thân thương ở ngay giòng đầu 
trong thư gửi dân thành Côrinthô đoạn 13; và ông cũng gửi 
cho các thừa-tác-viên kể trên một thư khác, tức thư thứ hai 
Côrinthô đặc biệt là đoạn 5. Xem thế thì, cuộc sống đã trở 
thành tiến trình hoà giải không ngừng nghỉ, giữa những 
người chưa đạt ước nguyện, như vừa nói. Với Phaolô, là vị 
thánh từng khám phá ra rằng mình còn phải đi thêm một 
đoạn đường dài hơn nữa, mới “thành đạt” như dự kiến. 
 
      

“Giả như tôi nói được các thứ tiếng của 
loài người và của thiên thần đi nữa, mà 
không có được đức mến, thì tôi cũng 
chẳng khác gì thanh la phèng phèng, 
chũm choẹ chụp choeng. Giả như tôi 
được ơn nói tiên tri, và biết hết mọi điều 
bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được 
đức tin mạnh đến độ có thể chuyển núi 
dời non, mà nếu không có đức mến, thì 
tôi cũng chẳng là gì cả. Giả như tôi có 
đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí 
hoặc phát chẩn, hay nộp cả thân xác tôi 



 

 

hằng chịu thiêu đốt, mà tôi lại không có 
được đức mến, thì cũng chẳng ích gì 
cho tôi. Đức mến luôn nhẫn nhục, hiền 
hậu, không ghen tương, không vênh 
vang, tự đắc, không làm điều bất chính, 
không tìm tư lợi, không nóng giận, 
không nuôi hận thù, không mừng khi 
thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy 
được điều chân thật. Đức mến tha thứ 
tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, 
chịu đựng tất cả. Đức mến không bao 
giờ ta để mất được. Ơn nói tiên tri ư? 
Cũng chỉ là nhất thời. Nói các tiếng lạ 
chăng? Rồi ra, có ngày cũng sẽ hết. Ơn 
hiểu biết ư? Cuối cùng rồi cũng chẳng 
còn.”  
(1 Cor 13: 1-8) 

 
 

CÔRINTHÔ  
 
   “Chẳng phải ai cũng có thể đến được 
với Côrinthô.  
   Ôi chao là, Ô hô! Ô hô!” 
   (Horace) 
 
Qua cuộc sống đầy bức bách như thế, làm sao thánh 
Phaolô lại có thể thực hiện được nguyên tắc sống theo 
cung cách phục sinh, được? Theo tôi, đó là tính “nghịch 
thường” trong toàn cuộc đời của ông. Nói như thế có nghĩa: 
thánh-nhân đâu đã thành công trong việc cải-hoán toàn-bộ 
thế giới tận thâm căn. Sống ở đời, nói theo ý nghĩa chỉ về 

đế quốc do ngoại bang chủ xướng toàn những o ép, bức 
bách phải nói là: thánh-nhân đã hoàn toàn thất bại, thật thê 
thảm. Bản thân ông đã sống một cuộc sống yếu kém, ốm 
đau, nhục nhã, lúng túng đủ mọi điều, hết sầu buồn lại đến 
khổ đau, mất tiếng đến độ tinh giản xuống tầm mức dám 
yêu thương cả giới đối lập sừng xỏ nhất của chính mình. 
Rồi có lúc, ông cũng bị vị hoàng đế khùng điên tên Nêrô ở 
Rôma ra lệnh hành xác cho đến chết, nữa. 
 
Thành thử, vấn đề đặt ra hôm nay, là: chủ nghĩa duy thực 
tiễn, là nguyên tắc phục sinh/trỗi dậy đã trở thành hiện thực 
với cuộc sống của thánh Phaolô. Chính tại Côrinthô này, 
người đọc thư thánh Phaolô, đã nhận rõ được điều đó, 
cũng rất sáng.  
 
Thư thứ nhất Côrinthô, là thư nói về chuyện xác phàm/thể 
lý. Về vị thế xã hội, với những bất đồng và bất ổn trong 
công tác phục vụ của Hội thánh. Và, về diện mạo của tín 
hữu Đạo Chúa vẫn cứ phải trường mặt ra với công chúng 
trong môi trường sống, rất ngoại Đạo. Đây là thư mục vụ 
thấm nhuần cảm xúc thực tiễn hơn mọi thứ.  
 
Năm 44 sau Công nguyên, Côrinthô được Xêda cho xây 
dựng lại thuộc địa của người La Mã và khi đó, nơi này được 
gọi bằng cái tên rất Latinh, như: Laus Julia Corinthiensis. 
Hoàng đế Augustus trước đây từng tuyên bố nơi này là tỉnh 
lỵ nằm bên trong thuộc địa La Mã. Tiếp đó, tức vào năm 49 
sau Công nguyên, hoàng đế Clauđia lại đã quyết định tống 
xuất tất cả mọi người gốc Do thái phải rời khỏi Rôma, ngay 
lập tức. Bởi thế nên, Prisca và Aquila đã phải đi đường 
vòng ngang qua Rôma mới đến được Côrinthô để gặp 
thánh Phaolô, ở đây. Sở dĩ có chuyện như vậy, là vì nền 
kinh tế của Côrinthô lúc đó đã đến hồi tăng trưởng cũng khá 



 

 

mạnh. Nơi đây, vẫn thấy nhiều vách đá vôi, cả đến bức 
tường thành thẳng đứng cao 6 thước nằm giữa biển I-ô-a-
nia và Êgê. Nó đi dần về với vùng Isthmus tiếp giáp 
Pêlêpônnêsus để đi thẳng vào đất liền lục địa của Hy Lạp. 
Nơi đây, là Acrôpôlis của Côrinthô, một trong các thủ phủ 
phong phú nhất Hy Lạp, với 4 hải cảng chính cũng rất lớn. 
Nơi này, còn có số dân đến từ khắp chốn. Họ đến rồi đi, 
như những người lữ hành ngoài biển cả và trên bộ. Thật ra, 
Côrinthô đã kiểm soát hầu như toàn bộ tàu bè từ các bến 
bờ cả ở phía Đông lẫn trời Tây của Địa Trung Hải. Ngay các 
thủy thủ khi ấy cũng chẳng bận tâm đến chuyện thuận 
buồm xuôi gió dọc duyên hải, lại chỉ thích băng ngang lộ 
trình Côrinthô và Isthmus mà thôi. 
 
Người La Mã những muốn tìm cách thuần-hoá tất cả mọi 
tôn giáo địa phương mà họ gặp. Họ muốn tháp nhập tôn 
giáo đó vào với đền thờ sùng bái đủ mọi thứ thần linh đến 
từ nước ngoài hoặc của La Mã, rồi khống-chế các đạo ấy 
bằng việc sùng bái thần-nhân là hoàng đế của mình. Các 
tôn giáo ở địa phương quanh thành phố Côrinthô thời đó, là 
đạo giáo rất nực cười, chẳng có gì phải bàn cãi. Căn bản 
thì, đây là tôn giáo của thần Aphrôđite, tức nữ thần tình ái 
rất phổ biến. Nay, nếu dùng từ ngữ cho văn vẻ, có lẽ ta phải 
gọi toàn thành phố này là động điếm vĩ đại, mới đúng. Nói 
cách khác, có thể bảo đây là thủ phủ “đèn đỏ” tai tiếng nhất 
hạng trong toàn cõi Hy Lạp. Ngay như ngôn ngữ nước này 
còn có cụm từ Corinthiazein là từ ngữ được dùng để chỉ “lối 
hành xử giống như người Côrinthô”, tức: cứ ăn nằm chung 
chạ bừa bãi cả vào lúc và nơi không được phép, nhất thứ là 
khi có tàu bè vừa cập bến. Người Côrinthô là loại người rất 
tự hào và độc lập. Việc này có lẽ do tình hình kinh tế ở đây 
đang vào hồi sung mãn, phong phú. Côrinthô, còn có số 

dân cư gốc Do thái cũng khá đông, phần lớn trong số này 
đều là di dân đến từ La Mã. 
 
Có thể nói Côrinthô thời đó là thành phố nhố nhăng của Hy 
Lạp. Nơi đây thường có các vận hội Isthmus độc đáo và 
phổ biến hơn thế vận hội Olympíc rất nhiều. 
 
Côrinthô là tụ điểm tập-trung khá cá biệt trong toàn bộ đời 
sống và công cuộc thừa sai của thánh Phaolô. Có thể nói 
mà không sai lầm rằng: tại nơi đây, thánh-nhân từng hoạt 
động cho chốn miền này nhiều hơn và bền bỉ hơn bất cứ 
nơi nào khác, trước đó. Ông lưu lại nơi này một thời gian 
cũng khá dài; có lúc ông ở lâu đến 18 tháng trời liên tục, 
không buồn về. Ông ghi khá nhiều thư cho Côrinthô hơn bất 
cứ cộng đoàn nào khác. Đó là chỉ nói đến thư thứ nhất và 
thứ hai Côrinthô thôi, chứ chưa nói đến phương cách mà 
Hội thánh dùng để gộp các thư này lại với nhau. Trên thực 
tế, thánh Phaolô từng viết nửa tá thư để gửi cho cộng đoàn 
Côrinthô tổng cộng, bằng cách này cách khác, gom gộp các 
thư lắt nhắt, vụn vặt làm nhiều mảng. Tóm lại, có thể nói: 
Côrinthô hiện diện trong tâm can thánh Phaolô, cũng rất 
nhiều.  
 
Nói đến đây, cũng nên nhớ rằng: hoàng đế Augustus vẫn có 
hệ thống quản cai và bảo trợ đền thờ cùng thần linh theo 
cách rất riêng của ông. Ông còn là quan thày của toàn đế 
quốc La Mã thời đó, tức thế giới. Ngược lại, thánh Phaolô 
cũng có hệ thống trút sạch/tự hạ của riêng mình. Ông là 
người từng biến mình thành hư không, trống rỗng vì lợi ích 
của toàn thế giới chứ không chỉ riêng cho cộng đoàn này 
khác. Khác biệt ở đây phản ánh lên đế quốc La Mã cũng rất 
mạnh bằng cung cách đối đầu với tôn giáo khác nhau, ở 
trong vùng. 



 

 

 
Đến lúc này, thánh Phaolô lại đã đồng hành và nói với 
người dân thành Corinthô như sau: “Kỳ thực, tôi chẳng ưa 
gì thói tục loạn luân ở đây hết. Cũng thế, tôi cũng chẳng 
thích thú gì khi nhận ra những ảnh hình về tâm-lý tự-tạo mà 
bà con đây từng có. Vẫn biết rằng bà con ở đây rất tự hào 
về chính mình. Nhưng lập trường của tôi, là: ta phải làm sao 
để trở nên yếu kém hơn và khùng điên hơn khi tiếp xúc trực 
tiếp với Chúa. Đó là những gì mà động lực phục sinh/trỗi 
dậy đã và đang thực hiện cho quý vị. Và, sự việc mà động 
lực này diễn tả, là: ta càng ngày càng cận kề, không bằng 
uy lực của mình, cho bằng lòng ao ước muốn khuynh 
loát/không chế người khác, về tình dục và sự yếu kém của 
chính mình. Đây là sự đối đầu hoàn toàn có tính chống 
báng lối sùng bái nữ thần Aphrôdite.”  
 
Đó là lời thánh-nhân nói với người dân thành Côrinthô, đại 
loại rất thẳng thừng và dứt khoát. Tuy nhiên, ta vẫn có thể 
bảo: dân-cư ở đây không mấy sốt sắng/hỷ hoan đón nhận ý 
kiến này, bởi họ là đám quần chúng luôn tự cao, tự mãn lại 
cũng chẳng ưa thích những người muốn chỉ bảo mình lối 
sống giống hệt người khác.      
 
Tác giả Tom Wright có lần cũng đề nghị, và theo tôi ông có 
quan điểm rất đúng, là: 4 chương đầu của thư thứ nhất 
Côrinthô, ta nên đọc và coi đó như một bình luận về những 
gì được viết ra ở chương hai trong thư gửi giáo đoàn 
Philípphê thôi. Bởi, qua đó, thánh Phaolô nhận ra được giá 
trị cũng đáng tin về những gì khiến ông phải chịu đựng về 
chính trị hơn các kinh nghiệm từng trải về tu đức/linh đạo -
đó là nói mà không có thành kiến gì hết về thứ tự thời gian 
của các thư, như ta biết.  
 

Từ lúc đó, thánh Phaolô tiếp tục đề cập đến giá trị của 
những yếu kém, khùng điên và bất phổ cập: đại loại cũng 
tựa hồ như hành xử bê bết về tình dục hoặc thái độ tự 
cao/tự đại của người dân thành Côrinthô. Thánh Phaolô lại 
đã khám phá ra điều đó và ông bắt đầu nhận thức rằng: đây 
chính là loại hình về động lực phục sinh/trỗi dậy đã đánh 
động ông biết chừng nào. Điều đó không là ý tưởng khiến ta 
có thể đưa ra thị trường tư tưởng được. Thật cũng khó mà 
nói với mọi người về chuyện đó; và khó tạo được bất cứ hồi 
đáp nào tốt đẹp, phi trừ do người “khùng điên” nào đó phản 
hồi. Và như thế, họ lại coi thánh Phaolô như người lẩm cẩm 
không còn tâm trí để chú ý đến những chuyện “thiên hạ sự” 
như ở đây. Theo suy nghĩ của người La Mã và người Hy 
Lạp, thì thực sự đây chỉ là chuyện khùng điên/rồ dại, thôi. 
Tiếng Hy Lạp có cụm từ “moria”, có nghĩa: phải là những 
tay khùng điên/dại khờ ghê lắm mới có những suy nghĩ như 
thế; và họ vẫn nghĩ: thánh Phaolô khi xưa chỉ là người đệ 
nhất dại khờ nên mới chấp nhận cung cách sống như thế; 
và không những thế, ông còn điên dại đến độ cứ tìm cách 
thông truyền chuyện ấy cho người khác nữa. 
 
Đương nhiên, với người Do thái, thì: đó là tai tiếng. Là, thứ 
gì đó khiến họ không thể bỏ qua.  Thành thử, thánh Phaolô 
ngày càng thấy mình khổ đau, bi quan, yếu kém, tức: động 
thái dại khờ thật đúng nghĩa. Và, đó là: hành xử tai tiếng 
hiểu theo nghĩa của người gốc Do thái, lúc bấy giờ. Thành 
thử, càng ngày, thánh Phaolô càng đi đến kết cục bằng thổ 
lộ:”Lạy Thiên Chúa, đây là tên gọi của trò chơi rất chết tiệt.” 
Một trò chơi gây tỉnh thức rất đặc biệt. Chính ra, ta có thể 
hiểu rõ rằng lời ông nói như thể bảo: “Tôi vẫn nghĩ là tôi 
hiểu được động lực phục sinh/trỗi dậy này. Sự việc, quả thật 
là “quỉ tha ma bắt” không hay ho chút nào.” 
 



 

 

Với thánh Phaolô, sự thể càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ 
hết. Ông gặp rắc rối ngay bên trong cộng đoàn Côrinthô do 
ông thành-lập. Thánh-nhân tìm được nơi tá túc và có công 
ăn việc làm ngay ở Côrinthô. Mỗi ngày, ông và những 
người trước đây tin vào phục sinh/trỗi dậy đã quần tụ trước 
tiệm bán cá mòi ở dưới phố, để nguyện cầu. Mỗi sáng Chúa 
nhật, tất cả đều đến đó suốt buổi, để cùng ăn và cùng tham 
dự Tiệc Thánh với nhau. Tất cả đem đến đây phân nửa lợi 
tức mình kiếm được trong tuần và họ còn đem của ăn/thức 
uống có sẵn ở nhà mình mang đến mà ăn chung. Xong đâu 
đấy, họ đem những thứ đó cho những người sống ở vùng 
chung quanh và phân phối cho những người đang có nhu 
cầu khẩn thiết nhất. Với thế giới phục sinh/trỗi dậy, thật ra ta 
không được phép để thành phần khó nghèo, thiếu thốn mãi 
cứ nghèo trong cộng đoàn mình sống. Họ là những người 
tin vào cuộc sống không kỳ thị. Họ lập thành những nhóm 
nhỏ cố ý lật đổ bỏ đi mẫu mã nào mang tính chất kỳ thị để 
được chấp nhận vào với thế giới rộng lớn hơn. 
 

(xem Chrys C. Cragounis, A House Church in 
Corinth: an inquiry into the structure of early 
Corinthian Community.) 

 
Ở Côrinthô, chẳng nhà nào có phòng ốc rộng đủ để có thể 
chứa hơn 40 người đến tham dự. Nhà cửa ở nơi đây, được 
xây dựng trên các khu vực như ốc đảo, luôn quay hướng 
vào phía trong rồi lại kéo về tận sân bãi nội-ô của thành 
phố. Mỗi lần hội họp, người yếu kém nghèo đói đành phải 
đứng đứng ngồi ngồi lố nhố ở trong sân, mà thôi. 
 
Tuy nhiên, các nhóm nhỏ như thế –dù chỉ gồm khoảng 50 
người là tối đa, vẫn trở thành những người kèn cựa, mâu 
thuẫn nhau rất nội bộ. Họ trở thành những người chuyên 

tranh chấp/đố kỵ lại cứ hay đưa ra đôi ba thắc mắc, hỏi 
rằng: làm sao để ta có thể tụ tập thoải mái mà dự Tiệc 
Thánh? Người giàu thì mang thức ăn của mình đến, nhưng 
lại không chịu sẻ san cho ai hết. Người nghèo cũng đến dự, 
nhưng chẳng có gì mang theo để gom góp mà ăn chung. 
Thánh Phaolô phản đối những chuyện như thế và ông thất 
bại rất nhiều lần: bởi, người ở đây quá cứng đầu cứng cổ, 
chẳng nghe ông. Họ tranh chấp nhau cả những chuyện ăn 
uống, tức: những thứ mà người nào cũng có thể mua ở cửa 
hàng thịt trong vùng; có điều là: thịt đó lại là thứ thịt mà dân 
ngoại đã đem cúng cho thần linh tại đền thờ ngoại giáo mà 
họ gọi là idolythata. Thánh Phaolô có lần từng thổ lộ: “Thịt 
nào cũng là thịt, bà con hãy mua về mà ăn, bởi dù có ăn đồ 
cúng cũng đâu có nghĩa là ta chấp nhận đạo của tà thần 
đâu chứ”. Nói là nói thế, nhưng rồi ông cũng quay ngược lại 
và nói khác đi: “Ừ! làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, miễn đừng 
làm cho người đồng môn/đồng loại mình bị “cớ vấp phạm” 
do việc ta làm là được.”  
 
Thật ra, ông cũng đã thua thêm một lần nữa, trong vụ này. 
Thua, là thua khi tranh chấp về quà tặng linh-đạo –tiếng Hy 
Lạp gọi là charismata tức: ơn huệ thu hút người nghe, như 
thể chỉ mỗi dùng miệng lưỡi thôi nhưng lại thu hút khá nhiều 
người đến với mình. Thánh Phaolô, có lần lại vẫn nói: “Bà 
con ta đừng ầm ỹ lên mà làm gì. Đừng coi những thứ đó 
như cái gì cao siêu mầu nhiệm cả đâu. Chỉ mỗi Tình yêu 
mới là chuyện chính yếu”. Nhưng, xem ra họ chẳng chịu 
nghe thánh-nhân khuyên bảo điều gì hết. Thành thử, ông lại 
thua trận một lần nữa. Thật ra, người ở đây họ tranh 
chấp/xung khắc với ông cả về chuyện thực thi tình dục 
(tiếng Hy Lạp là: porneia tức dâm đãng). Về, bản chất tự 
nhiên của cơ thể con người sau khi đã phục sinh/trỗi dậy. 
Về, tính cách hợp pháp của việc tỏ cho người khác biết 



 

 

mình xinh đẹp rồi cứ rối lên mà dụ dỗ/hấp dẫn người khác 
để họ biết mình xinh đẹp rồi quyến rũ xác thịt nguời khác 
đó. Thánh Phaolô cứ tranh luận mãi những chuyện như thế; 
và lần nào ông cũng thua. Muốn biết rõ chuyện tranh chấp 
giữa thánh-nhân và dân thành Côrinthô, ta cứ mở thư thứ 
nhất Côrinthô ra mà nghiên cứu, sẽ thấy liền. 
 
Thánh Phaolô độ ấy, trông như nguời yếu ớt. Nói rõ hơn, 
trông ông giống hệt kẻ khùng điên/rồ dại chuyên nói về 
phục sinh/trỗi dậy để rồi lại kết thúc bằng tình tự chán 
nản/ngán ngẫm, đến buồn cười. Ông hy vọng rằng: rồi ra, 
dân Israel cũng sẽ thấy lập trường do ông chủ trương, 
nhưng thực tế vẫn không phải thế. Bởi, họ chẳng nhận ra 
được điều gì. Vì, bi kịch cuộc đời vẫn xảy đến, rất rõ rệt. Bi 
kịch, là ở chỗ: mặt trái cuộc đời vẫn cứ ngày này qua ngày 
khác, liên tục hiển hiện. Nó khiến ông phải bỏ nhiều thời 
gian ra để học một điều, là: uy lực Phục sinh rồi ra sẽ 
chuyển đổi cả thế giới nhân trần, nhưng có thể sẽ không 
ngang qua ông, ngay khi đó. Khi đó, là lúc ông chỉ tạo cho 
mình mỗi sự yếu kèm, nghèo hèn, bất lực và chỉ ngang qua 
uy lực phục sinh/trỗi dậy mới thực sự cải-hoán công việc 
của ông.     
 
Ông gọi đây là “kenosis”, tức trút sạch, và biến mình thành 
hư không/trống rỗng. Ông có được tư tưởng này, là rút tiả 
từ bài ca vịnh của tín hữu thời tiên khởi trong thư gửi giáo 
đoàn Philípphê, ở chương 2, như sau: 
 

“Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa mà 
không nghĩ phải nhất quyết uy trì địa vị ngang 
hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút 
bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên 
giống phàm nhân sống như người trần thế. 

Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi 
bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. 
Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và 
tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn 
danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh 
Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm 
phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh 
Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng 
tuyên xưng rằng: "Đức Giêsu Kitô là Chúa". 
(Ph 2: 6-11) 

 
Thánh-nhân đã chấp-nhận một thứ hư không/trống rỗng 
trong đời mình. Thế nên, chương 3 của thư, còn nói rõ: 
 

“Nhưng, những gì xưa kia tôi cho là có 
lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. 
Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so 
với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô 
Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất 
hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô 
và được kết hợp với Người. Được như vậy, 
không phải nhờ sự công chính của tôi, sự 
công chính do luật Môsê đem lại, nhưng nhờ 
sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức: 
sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên 
lòng tin. Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, 
nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã 
phục sinh, cùng được thông phần những đau 
khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng 
với Người trong cái chết của Người, với hy 
vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi 
chết.” (Ph 3: 7-11) 

 



 

 

Thánh Phaolô đi đến kết cục bằng cách nhất quyết không 
trở thành đấng quan thày/đỡ đầu cho thành viên cộng đoàn 
Côrinthô, hoặc quan thày/bảo trợ đầy thiên tính, cho họ. 
Cộng đoàn ở đây, đâu cần quan thày nào hết. Bởi, họ chỉ là 
và vẫn là cộng đoàn trống rỗng, rất hư không. Thánh 
Phaolô là người thua cuộc rất lớn trong số những người 
thua cuộc ở đó. Chính vì thế, ta mới thấy được rằng: động 
lực phục sinh/trỗi dậy cũng chỉ cải-hoán rất chầm chậm 
cung cách sống của thành phố, rất như thế.         
 
Đến đây, tưởng cũng nên xét kỹ hơn về văn hoá của dân 
con thành Côrinthô. Họ có là người gốc Do thái đâu. Và, ơn 
cứu độ mà người Do thái có được là nhờ Thiên Chúa can 
thiệp coi đó như chóp đỉnh lịch sử của mối tương quan giữa 
Ngài và dân con được chọn, thôi. Trong khi đó, Côrinthô lại 
là môi trường của dân con ngoại Đạo. Nên, ơn cứu độ chỉ 
đến với cá nhân mỗi người qua quan hệ mật thiết với ngẫu 
thần nào đó đã thuần phục và sẻ san thân phận bí nhiệm 
của họ. Điều này cắt nghĩa tại sao dân thành này lại có đến 
hai trạng thái tâm tình vừa phấn chấn vừa lãnh đạm do chủ 
nghĩa cá nhân tạo thành. Nói cho cùng, thần tính của họ đã 
được cứu rỗi, nhưng xác phàm lại không được chú tâm. Họ 
thực thi mọi mệnh lệnh để đưa vào với “bí nhiệm của phụng 
thờ sùng bái” sau khi được thánh Phaolô khai tâm mở trí. 
Họ cũng có đảng phái chính trị, vẫn thường kết nối với các 
lối giải thích khác nhau về những bí nhiệm của việc phụng 
thờ, sùng bái thần linh.         
 

Thánh Phaolô từng nói cho người dân ở đây 
biết về quá trình ngoại đạo của họ, nhưng ông 
vẫn giữ tâm trạng hạ xuống thấp niềm phấn 
chấn khi xưa vẫn có, để tỏ bày niềm ưu tư nối 
kết với Đức Kitô, Đấng chấp nhận đóng đinh 

vào thập giá để thánh-nhân đi vào con đường 
có thập tự bằng tinh thần vâng phục cao hơn, 
ngõ hầu lĩnh nhận ơn cứu độ trọn vẹn cho thân 
xác yếu hèn đã phục sinh.  

 
Người dân ở đây thắc mắc nhiều về tính dâm đãng, cùng lối 
sùng bái ngẫu thần và ân huệ thu hút người nghe cũng như 
bản chất của thân xác ngang qua phục sinh/trỗi dậy. Họ gửi 
đến thánh Phaolô một danh sách có ghi đầy đủ những thắc 
mắc/vấn nạn về thế thái nhân tình ở Côrinthô vào lúc thánh-
nhân lưu lại tại Êphêsô giữa thập niên ’50, sau Công 
nguyên. Thánh Phaolô, khi đó, đã có thư hồi đáp cho họ 
sau khi ông rời trại giam nơi đây –và việc này xảy đến sau 
thời gian ông viết bức thư nổi tiếng gửi giáo đoàn Philípphê. 
 
Một trong các lập luận biện chứng mà ông đã có về cộng 
đoàn Côrinthô là để xem người dân ở đây sinh hoạt tụ tập 
ra sao, vào buổi Tiệc Thánh. Thoạt nhìn, nhiều người nhận 
ra rằng: thành-viên cộng đoàn này vẫn đang lẩn quẩn ở đâu 
đó, không nhất định. Chừng như, họ chỉ muốn tổ chức các 
buổi họp mặt theo thể thức chỉ thế thôi, tức: vẫn thực hiện 
cùng một kiểu, làm cùng một thời như mọi người. Trong khi 
đó, thánh Phaolô lại muốn họ tuân thủ lề lối có hơi khác. 
Nhưng, ở đây, có lẽ cũng nên đặt vấn đề hỏi rằng: cuối 
cùng thì ai là người giành được thắng lợi? Câu trả lời: dĩ 
nhiên, người đó không thể nào là Phaolô thánh-nhân được. 
Làm sao ông lại có thể vượt thắng được những người cứng 
đầu cứng cổ như dân con thành Côrinthô như thế. 
 
Với thánh Phaolô, tham dự Tiệc Thánh là cốt để tín hữu 
mình đến với nhau mà tưởng nhớ và thực hiện buổi tiệc họp 
mặt cùng với Chúa và có Chúa hiện diện ở với mình. Một số 
chức sắc có thẩm quyền trong cộng đoàn, là những người 



 

 

đăng cai tổ chức các buổi tụ tập ở “căn-nhà-nguyện-đường” 
của ai đó, cho thích hợp. Cung cách họ thực hiện buổi Tiệc 
Thánh cũng hệt như mọi bữa tiệc khác, tức: do các đấng 
bảo trợ người Hy Lạp hoặc La Mã vời họ đến. Nghĩa là, vẫn 
thừa-mứa đủ mọi thứ từ của ăn cho đến thức uống, nhưng 
trên thực tế, họ lại làm theo hai cách thế rất khác biệt. Cách 
thứ nhất, giống hệt như mọi buổi tiệc khác là: mọi người 
mang đồ mình nấu nướng đến nơi họp, rồi kéo nhau ra một 
góc nào đó mà thưởng lãm theo nhóm của mình. Cách thứ 
hai, là thực hiện theo kiểu bữa Tiệc Ly có Chúa chủ trì, tức: 
sẻ san hết mọi thứ, cho mọi người. Cách này thích hợp với 
cung cách tạo dựng cũng rất mới. Thật cũng dễ đoán được 
tâm tình của thánh Phaolô vào các buổi như thế; nhưng, do 
tính “yếu kém” rất mới mẻ của mình, thánh-nhân lại không 
thể đưa ra lập trường tư riêng của ông, nên ông đành phải 
nhượng bộ. Vì thế nên, ông đã yêu cầu các vị nào có khả 
năng hoặc khá giả, nếu được, hãy ăn uống trước ở nhà rồi 
hẵng đến. Và cứ thế, thánh-nhân còn đề nghị với tất cả mọi 
người có mặt ở buổi Tiệc, hãy bẻ bánh vào lúc sớm và sau 
đó, trong lúc ăn, hãy chuyền thức uống cho các nhóm nhỏ 
hoặc cho mọi người, có mặt ở buổi Tiệc.    
 
Một lập-luận thường gây tranh chấp khác nữa, là về tình 
dục và quan-hệ dục-tính giữa nam/nữ. Bằng vào truyền 
thống của người Do thái và của riêng ông có thị kiến sống 
động, thánh Phaolô chủ trương nam nữ phụ-thuộc vào nhau 
chứ không chỉ sinh hoạt một chiều. Và lập trường này xuất 
phát từ việc nam nhân phối kết với nữ giới. Theo tôi, thánh 
Phaolô tiến xa/tiến mạnh hơn cả nền thần học phổ thông 
của người Do thái về vấn đề này, nữa. Ông đã nhận thức 
sự việc là nam-nhân cũng như nữ giới phải phụ thuộc lẫn 
nhau bằng hôn nhân phối kết tựa hồ động thái hiệp thông 
kết-hợp giữa các đối tác qua đó sự việc phục sinh/trỗi dậy 

rất mỏng mảnh là do ở người thuộc phía bên kia. Ông nhận 
thấy “đối tác” phía bên kia, không là ai khác nhưng cả hai 
đã “nên một” với Đấng đã trỗi dậy như họ, và trong họ. Có 
lẽ việc đó còn hơn cả chuyện trở thành người dân thành 
Côrinthô, cũng rất rõ. Thánh Phaolô không thể là người 
thắng cuộc được, dù ta có diễn giải sự việc theo cung cách 
của tín hữu Đức Kitô tốt đẹp đến thế nào đi nữa, ông vẫn là 
người thất bại ê chề do có hiểu lầm và sai sót trong nhận 
định từ phía người Côrinthô.    
 
Ở đây nữa, ý niệm về cộng đoàn nay đã đổi thay cũng rất 
nhiều. Nói nôm na, thì mẫu mã/hình thái của người La Mã là 
ý niệm chủ chốt về cộng đoàn từng kéo theo nhiều dị biệt 
cũng như sự bất bình đẳng và cạnh tranh giành phần thắng 
lợi về cho mình; trong khi đó, loại hình cộng-đoàn do thánh 
Phaolô thiết lập là cộng đoàn mang tính “trút sạch”/trống 
rỗng lại dẫn đến động thái công bằng và hợp tác. Đặc biệt 
hơn, đây là động-thái tạo sự đối thoại với người dân thành 
Côrinthô mà thánh nhân chủ trương phải đi xa hơn cả vào 
khi ông bị giam giữ tại trại tù ở Êphêsô lúc đó ông cũng suy 
tư theo cung cách đặc trưng có hiểu biết, rất lý lẽ về công 
việc của Chúa tác động lên thế giới gian trần. 
 
Trong khi đó, người La Mã chỉ muốn tập trung tư-duy vào 
những gì thuộc về con người, của con người; hoặc nhiều 
lắm, họ cũng chỉ quan tâm/để ý đến những gì là con người 
với tư cách xác thịt mà thôi, tức: về sự việc thông thường 
của văn minh nhân loại, vào thời đó. Người La Mã chỉ đặt 
ưu tiên vào các suy tính khôn khéo và về con người khôn 
lanh/linh lợi, ưu tiên cho thực quyền và những kẻ ỷ rằng 
mình có quyền, ưu tiên cho sức mạnh và người cường 
tráng. Còn, thánh Phaolô lại khác, ông chỉ tập trung suy 



 

 

nghĩ vào sự khùng điên/rồ dại, vào chính sự yếu kém cũng 
như kẻ yếu hèn, trong đó có chính ông.  
 
Bốn chương đầu của thư thứ nhất gửi con dân thành 
Côronthô cũng tựa hồ như một bài bình luận rất dài để bàn 
về những gì được ghi trong thư Philípphê ở đoạn 2 câu 6-
11. Chính đó, là tiến trình “trút sạch” thành hư luống của 
Thiên Chúa là Cha Đức Kitô và là tiến trình phục sinh/trỗi 
dậy nói chung, từng kích bốc đặt nặng việc sử dụng sự yếu 
kém cho mục đích giống như thế. Dĩ nhiên, sự việc ấy dù 
sao cũng mang tính cách ít bi đát hơn là việc đóng đinh vào 
thập giá; bởi, đây là khả năng đã suy yếu khi phải đối đầu 
giải quyết những chuyện thường ngày. Và đây còn là “tiến 
trình” rất phục sinh. Lại nữa, ngay như thư thứ hai Côrinthô 
đoạn 11 câu 22-33, thánh Phaolô còn đi đến chuyện khuấy 
động sự yếu kém cả cho chính ông, tận bên trong con 
người mình. 
 

“Họ là người phục vụ Đức Kitô ư? Tôi nói như 
người điên: tôi còn hơn họ nữa! Hơn nhiều vì 
công khó, hơn nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì 
chịu đòn, bao lần suýt chết. Năm lần tôi bị 
người Do-thái đánh bốn mươi roi bớt một; ba 
lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị 
đắm tàu; một đêm một ngày lênh đênh giữa 
biển khơi! Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện 
nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên 
sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do 
đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm 
ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, 
nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. 
Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải 
thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và 

chịu rét mướt trần truồng. Không kể các điều 
khác, còn có nỗi ray rứt hằng ngày của tôi là 
mối bận tâm lo cho tất cả các Hội Thánh! Có 
ai yếu kém mà tôi lại không cảm thấy mình 
yếu kém? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm 
thấy lòng sôi lên sùng sục không? 
 
Nếu phải tự hào, thì tôi sẽ tự hào về những 
yếu kém của tôi. Thiên Chúa, Đấng đáng chúc 
tụng muôn đời, là Cha của Đức Giêsu, biết 
rằng tôi không nói dối. Tại Đamát, tổng đốc 
của vua Arêta đã cho lính canh gác thành để 
bắt tôi. Nhưng người ta đã cho tôi vào một cái 
thúng, rồi thòng qua cửa sổ dọc theo tường 
thành. Thế là tôi thoát khỏi tay ông.” 
(2Cor 11: 23-33) 

 
Thánh Phaolô nhất quyết kiến tạo sự sống rất phục sinh cho 
chính mình và ông vẫn tự coi mình là đồ đệ hăng say/nhiệt 
nồng của Đức Chúa, bởi ông biết rõ mình là như thế. Và, 
người Côrinthô không thể khuynh loát lợi dụng câu nào, 
chữ nào của ông hết. Ông bắt đầu nói lên sự thật, để bảo 
họ: “Kìa! Đã bao lần tôi loanh quanh luẩn quẩn bên cạnh 
các cạm bẫy đặt để cho tôi. Chỗ nào, tôi cũng làm thế, và 
bà con cũng nên làm theo kiểu của tôi đi là vừa - bởi đó 
chính là cung cách đích thực mà người con của Đức Chúa 
rất nên làm.” Thế nhưng, những người nghe ông nói, họ 
đâu có làm theo lời ông khuyên, bởi họ không thể chấp 
nhận những lời lẽ như thế được. Kịp lúc ấy, ông lại nói:“Tôi 
từng ghi thư cho bà con rất nhiều lần và gửi cho các nơi 
khác nữa; và này! bà con hãy cứ xem các thư do tôi viết, bà 
con sẽ thấy những điều tôi đề nghị với mọi người.”  
 



 

 

Hệt như thế, dân con thành Côrinthô chẳng buồn tin vào 
những lời tựa hồ như thế, nữa. Kết cuộc, là thánh Phaolô 
phải thực hiện vai trò của người chuyên cảm kích/khích lệ 
chứ không là kiểm soát viên của ai, cho ai. Ông có thể 
khuất phục họ từ khoảng cách nào đó cũng khá xa, bởi ông 
viết thư này là viết từ Êphêsô rồi gửi về cho người dân 
thành Côrinthô, ngay tức thì. Cả vào lúc cãi vã/biện luận với 
họ cũng thế, khi đó ông đâu có lưu lại tại Côrinthô, đâu. Sau 
bao lần nhượng bộ đến độ như “xuống nước”, thế mà họ 
vẫn không tin vào điều ông trần tình đến độ cứ để mọi 
chuyện đổ lên trên người ông. Thành thử, khi đã nhượng bộ 
cả đường lối suy tư/xét đoán tốt đẹp là thế rồi, thông 
thường làm được chuyện này cũng là điều phải lẽ, nhưng 
ông chẳng thực hiện được đường lối do mình chủ trương 
như dạo trước. Đó chính là cách diễn tả động lực phục 
sinh/trỗi dậy ngay bên trong con người mình. Nay, thì ông 
không còn ưa thích những kiểu cách như thế nữa.                 
 
Có thể, có người lại sẽ bảo: tôi đây, cũng chẳng ưa gì động 
lực phục sinh với trỗi dậy hết, nhưng chỉ muốn vứt bỏ 
những thứ đó vào một xó nếu như tôi buộc phải nghe/biết 
những điều đại loại như vậy. Thế đấy! Dân thành Côrinthô 
khi xưa cũng từng làm thế với thánh Phaolô, dù đó không là 
thói quen họ vẫn làm vào dạo trước. Họ chỉ muốn bàn luận 
điều gì mà họ cho là quan trọng, lớn lao hơn mà thôi. Và, 
Phaolô thánh-nhân vẫn cứ thua hết thua cuộc này, rồi lại 
thất thế cả chuyện khác. Quả nhiên, động lực phục sinh/trỗi 
dậy đã thực sự khiến thánh Phaolô trở thành người thua 
cuộc tự bẩm sinh. Và đó là bài học quý giá dành để cho ông 
cách đặc biệt. 
 
Bài học đây, không chỉ là lối học bình thưòng, chín chắn của 
những người từng trải nghiệm qua nhiều năm tháng với 

ngày giờ. Đó không chỉ đơn thuần là sự tăng trưởng về mặt 
tâm lý, rất bình thường mà thôi; nhưng theo tôi, đó là cung 
cách để ông được học và học được những gì khác với điều 
mình nghĩ: có lẽ ông cũng chẳng bao giờ được học và cần 
học những điều như thế nữa. Và, điều đó khiến ông suy tư 
nhiều hơn, chẳng hạn như có lần ông từng nói: “Lâu nay, 
chẳng phải là tôi từng nói cho mọi người biết hết mọi sự 
sao? Và, chẳng phải là tôi đã kể cho mọi người nghe làm 
sao, biết thế nào, chứ?” Và từ đó, nó bắt đầu hiển hiện 
trước mắt ông ngày càng giống như lý thuyết rất tốt đẹp, 
nhưng không bao giờ là thực tại hiển hiện trước mắt ông. 
Thế rồi, ông lại đã loanh quanh nói nhiều hơn nữa về thực 
tại rất rõ ràng. Đồng thời, ông lại cũng đi đến trạng thái bớt 
đi việc áp đặt nó lên mọi người và nói cho họ biết thực tại 
ấy hiện thực đến thế nào đối với ông. Và chung cuộc, là ta 
cũng đã thấy đôi chút về con người của ông ngày càng tốt 
đẹp hơn. 
 
Ở phần cuối thư thứ nhất Côrinthô, nhất là chương 13 và 
thư thứ hai Côrinthô, đặc biệt ở cuối thư, thánh Phaolô lại 
đã tìm cách nhè nhẹ đưa điều này vào khuôn khổ của công 
việc mà ông từng sử dụng. Ông có nói:  
 

“Phục sinh nói chung ư? Vâng, đúng thế. Và đó chính 
là phần dạo đầu để đi đến một đổi thay cuối cùng về 
thế giới bạo tàn này, theo cung cách rất chính trị. 
Vâng. Cuối cùng rồi thì sự thay đổi toàn bộ thế giới 
gian trần cũng sẽ làm cho mọi người kết hợp hài hoà 
mà thương yêu nhau, để rồi sẽ có buổi tiệc cánh 
chung với đủ mọi thực khách cùng đến với nhau mà 
thưởng lãm. Quả thật rất đúng. Tôi có được điều đó 
là nhờ đã rút tỉa đôi điều từ học thuyết cánh-chung-
luận của người Do thái và tôi đưa những chuyện của 



 

 

Đức Giêsu Kitô vào trong đó. Và, đó chính là chủ 
đích tôi nhắm đến.” Thế nhưng, nay ông lại nói: “Bà 
con biết đấy. Những gì sẽ xảy đến, khi toàn bộ việc 
chữa lành toàn thể vũ trụ nhân trần đã hiển hiện, thì 
tất cả sự việc xảy đến lúc đó sẽ chỉ duy nhất nói lên 
có một lời. Và, lời đó là: Tình yêu, thôi”  

 
Ông còn đưa vào cụm từ “Tình yêu”, nhiều sắc thái và chiều 
sâu mà theo tôi nghĩ ông chưa từng thấy được vào lúc 
trước. Đó đích thực là Tình yêu theo cung cách rất mới. 
Thứ tình không chứa chấp bạo lực hoặc động thái khống 
chế. Tình yêu đây, không là lối yêu đương theo kiểu dục 
vọng như của người dân thành Côrinthô. Và, cũng không là 
lối thương yêu theo cảm-nghiệm thiêng liêng đầy tính xuất-
thần của Artêmi. Đó là Tình yêu mà ông hướng đến; hướng 
một cách chậm rãi nhưng dồi dào/sung mãn, vuợt khỏi kinh 
nghiệm mà họ không chịu lắng nghe, và cũng phải nhượng 
bộ những thứ cần thiết, như những kẻ khờ dại từng có cảm 
xúc yếu kém, rồ dại khổ đau vì hư luống, “trút sạch”. Từ đó, 
ông gặp được tình yêu theo kiểu cách mà trước đó có lẽ 
ông đã không muốn thực hiện. Phải chăng đó là tình yêu 
thương con người? Đúng thế. Phải chăng đó là Tình yêu 
của Thiên Chúa? Vâng, tôi vẫn nghĩ như vậy. Thế nhưng, 
sau một thời gian ngắn, thánh Phaolô lại nghĩ Thiên Chúa 
cũng là Đấng dại khờ giống như ông. Và, Ngài cũng thực 
hiện tình yêu điên dại như ông đang thực hiện, ở đây. Ngay 
lúc này. Nhưng, dứt khoát đó là cuộc vận động nơi thánh 
Phaolô, và đó là tất cả sự nhỏ bé có ở nơi ông, nếu ta dùng 
lối nói như thế để tiến bước về phía trước hoặc mường 
tượng về thể loại yêu thương mình phải có ở mọi nơi, trước 
khi vũ trụ phàm trần vui lòng mặc lấy nó. Và thánh Phaolô 
cũng thừa biết là mọi sự sẽ không thể thành tựu được nếu 
tình thương yêu này chưa hiển hiện với mọi người. Tôi 

nghĩ: đó chính là tâm trạng rất khác biệt nay hiện rõ tận bên 
trong con người của ông. 
 
Thế nhưng, ngay lúc đó, ông lại đã nhận ra rằng bước tiến 
mà ông thực hiện việc dấn thân và tầm kích của sự lặng êm 
ông đang sờ chạm là yếu điểm rất không ngờ, và cũng 
chẳng mời mọc dân con trong thành đi vào với tình thương 
yêu tối thượng là hiệu quả cho thấy Thiên Chúa đang hoạt 
động. Và tên gọi ông đặt cho hoạt động tối thượng này là 
Thần Khí. Thần Khí đây, không nên hiểu theo nghĩa Ngôi 
Ba ở Ba Ngôi Thiên Chúa. Và cũng chẳng là Thần khí do 
Chúa định liệu, chút nào hết. Cũng không hẳn là Thần Khí 
Chúa đến vào Lễ Ngũ Tuần theo ngôn từ được thánh Luca 
diễn tả. Ở đây, thánh Phaolô đã thực sự nối kết cụm từ 
“thần khí” vào với thứ gì đó để ông có thể đi dần vào sự thể 
thưa dần và ít dần đi. Và, ông coi đó như điều kiện tiên 
quyết để ta có thể sờ chạm được những gì là dồi dào, sung 
mãn. Chính đó là sự việc rất đẹp. Là, thay hình đổi dạng 
thành tình yêu qua sự “trút sạch” thành hư không, trống 
rỗng. Đó, còn là đặc tính rất biến thái của ý niệm Tình yêu. 
Là, sự thể rất dễ nể, đầy quyền thế. Từ hư không, ta sẽ kết 
thúc với sự thể là “cuối hết”, tức Ômêga. Và, chính nhờ 
Thần khí nối kết người này với người khác , lấy từ người 
này đem đến với người khác. 
 
Theo tôi, thì đây rõ ràng là cung cách của thánh Phaolô đã 
đáp ứng lại cảnh tình của dân con thành Côrinthô trong 
hoàn cảnh rất dị biệt. Chính vì thế, mà nhiều người ở đó 
cũng chẳng muốn tạo cho mình, tình cảnh đó.  
 

Thánh Phaolô cũng tìm cách quảng bá điều đó 
cho dân thành Athens trên đường đi Côrinthô 
vào lúc đầu; và, cũng chẳng thấy ai buồn hỏi 



 

 

han hoặc bén mảng gì chuyện này cả. Đó 
cũng là lý do khiến ông chào thua tại Athens 
và đã đi về với Côrinthô. 

 
Thật sự thì, một số nhân vật cứng rắn tại Côrinthô từng 
chán ngấy lối cảm nghiệm về sự việc lớn lao chẳng tạo 
được gì cho mình, đã quyết định là họ có thể quan tâm tìm 
về với động thái như thế. Chính vì lý do đó, thánh-nhân mới 
thiết lập cộng đoàn Côrinthô theo kiểu cách của riêng ông. 
Lúc đó, có đong có đếm cho kỹ cũng chỉ thấy không hơn 50 
người hiện diện ở cộng đoàn sở tại.  
 
Tác giả Jerome Murphy-O’Connor đã làm một số công việc 
tuyệt vời rất nhiều năm, để dõi theo và tìm ra danh tánh của 
các vị được nêu tên trong các thư của thánh Phaolô; và cả 
đến các gia đình nối kết với các vị này, cuối cùng ông cũng 
chỉ tìm ra không đầy 50 vị. Và, có lẽ tầm kích cộng đoàn nơi 
đây cũng chỉ bấy nhiêu, thôi. Có thế, mới hiểu được làm sao 
cộng đoàn này lại có thể tụ tập ở sau vườn nhà hoặc tại 
“căn-nhà-nguyện-đường” rộng lớn hơn. Có lẽ vì thế mà 
cộng đoàn đó chẳng bao giờ cần đến chung cư hoặc biệt 
thự đặc biệt nào hầu tổ chức các buổi tụ tập nguyện cầu 
ngay tại chỗ. Có lẽ đó cũng là sự thể nhỏ bé rất đặc trưng 
từng biến cải con người của thánh Phaolô và cả cộng đoàn 
ở đây nữa, ngõ hầu có được sự cởi mở độc đáo, đúng yêu 
cầu. Và, có lẽ cũng chính ông từng định danh sự cởi mở 
độc đáo này là “tình thương yêu” và đặt tên cho việc vận 
động chuyển luân từ người này đến người khác là “Thần 
khí”. Xem thế, thì chính ông đã tạo mẫu mã rất khác biệt 
cho “cộng đoàn” mình. 
 
Ngôn ngữ Hy Lạp có cụm từ “Koinonia” đồng nghĩa với 
tiếng “communio” tiếng La-tinh để nói lên tinh thần “chung 

phần hợp tác” dù chỉ một số nhỏ chứ không phải toàn bộ. 
Chính đó là sự “chung phần” tận bên trong và cũng là “hợp 
tác” rất sâu thẳm trong tiến trình trọn vẹn. Đó, còn là sự thể 
để ta đi vào tận bên trong và có được cảm nghiệm về 
những gì xuất từ phần sâu thẳm, rất “ở trong” ấy. Toàn thể 
cộng đoàn ở đó, nay bắt đầu nhận ra rằng có thể là họ 
không làm được gì về chuyện đó, nhưng họ lại đang làm 
được rất nhiều thứ về chính nó. Ở nơi đây, đã thấy sự triển 
nở rất lớn mạnh bên trong con người của thánh Phaolô. Nói 
khác đi, nghĩa là bảo: ta có thể hiểu được rằng: nếu lúc đó, 
mọi người hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của Đạo Chúa, thì có 
lẽ họ sẽ khuyên: “Hãy quên chuyện ấy đi. Chúng tôi đang có 
ở trong người những sự việc còn thích thú hơn nhiều.” Quả 
có thế. Cũng có thể, là thánh Phaolô đã chấp nhận sự thật 
từ sự việc ấy nhất là vào thời gian ông càng ngày càng 
thêm tuổi. Và theo tôi, thánh Phaolô đã sờ chạm vào thứ gì 
đó thực tiễn hơn cả những điều ông từng nói với dân con 
cộng đoàn và người khác, khi còn trẻ. Nói cách khác, đó là 
lúc ông có được thuật hùng biện vững chắc và lãng mạn 
hơn lúc đầu. Và, trong thuật-ngữ phục sinh/trỗi dậy nữa. 
Càng về già, ông càng thực tế chứ không chỉ lãng mạn, bàn 
toàn chuyện dưới đất nhiều hơn trên trời, rất lý thuyết. 
 
Chính đó là lý do khiến tôi đã nói ở phần đầu, là: theo cung 
cách rất nghịch thường, thì “Roma” tức “Amor” đọc ngược 
lại, theo nghĩa rất “yêu đương” của tiếng La-tinh. Văn 
chương/văn hoá La Mã vẫn quan niệm tình thương yêu rất 
thiếu sót. Cái hay ở thánh Phaolô, là: ông đã đưa ra loại 
hình tình yêu tối hậu, không giống mảnh vụn riêng tư của 
thần tính mà đúng là hệ thống chính trị của riêng ông thay 
cho hệ thống của La Mã. Ông đề nghị như thế cho thành 
phố nào của đế quốc La Mã đã “sẵn sàng”. Đây là sự triển 
nở rất lớn rộng không chỉ với thánh Phaolô thôi, mà còn cho 



 

 

toàn bộ thần học mục vụ của “Hội thánh” theo đúng nghĩa. 
Xin mở thêm một dấu ngoặc ở đây để ta có thể nhắn với 
nhau rằng: hãy quên đi những bất đồng nho nhỏ ở Antiôkia 
giữa thánh Phaolô và thánh Phêrô và Giacôbê khi trước. 
Bởi, đó chỉ là buổi tập huấn ban đầu về sự sống sau này mà 
khi đó ông chưa mường tượng ra, thôi. 
 
Một trong các chìa khoá chính của lập trường này, là ở 
chương 2 thư Philípphê mà tôi vừa đọc đoạn diễn giải từ 
thư thứ nhất Côrinthô chương 1-4, là như thế. Ở đây, tôi 
cũng xin nói thêm một điều này, là: ta có thể thêm những 
điểm như thế vào thư thứ nhất Côrinthô ở chương 13 cũng 
là chương đề cao tình yêu, và lòng mến agapè như ca vịnh 
để tuyên dương/đề xuất. Và, nếu muốn đi sâu hơn vào thư 
thứ 2 Côrinthô ở đoạn 5, ta sẽ thấy được tất cả đã bao hàm 
cách tuyệt vời mọi công tác ở đó. Đấy là lý do khiến tôi bắt 
đầu bằng thư Philípphê trước đã, sau đó mới xét đến thư 
Côrinthô. Theo dõi chuyện này, ta còn thấy nhiều điều hơn 
thế. Và đây nữa, vẫn là cung cách diễn tả cách tốt nhất về 
cảm nghiệm gọi là con đường Đamát, là như thế. 
 
Cũng trong khuôn khổ triển khai tình tự ấy, quan điểm của 
thánh Phaolô về phục sinh còn ghi đậm chiều sâu hơn thế 
nữa. Nói cách khác, dân con thành Côrinthô của thánh-
nhân, nói theo triết lý, thì họ đều là những người theo triết 
thuyết Plato cũng sâu sắc. Có thể, những người như thế 
đều đã chấp nhận sự bất tử của thần tính rất linh hồn. Thế 
nên, khi thánh Phaolô đề cập đến việc phục sinh/trỗi dậy 
của thân xác, họ lại cho đó chỉ là chuyện tầm phào, vớ vẩn. 
“Bề ngoài” của Đức Kitô Phục sinh có thể cũng không thích 
hợp với họ cho lắm. Vì thế nên, thánh Phaolô mới tạo thêm 
sắc thái cho tư tưởng của ông. Ông bắt đầu bằng việc nói 
rất rộng về tiến trình phục sinh rất chung chung như một 

bản dạo đầu cho công cuộc biến đổi chung cuộc của toàn 
thế giới, đi vào tình trạng gọi là Omega, rất “cuối hết”.  
 
Xem thế thì, đã có sự công bằng chính trực cho tất cả mọi 
người, ở dưới thế cũng như ở nơi cao vời vợi ấy. Và thánh 
nhân cứ thế nhấn mạnh điều này, là tiến trình phục sinh rất 
chung nay đã khởi sự lớn mạnh rộng khắp. Và Thiên Chúa, 
ngang qua Đức Giêsu Kitô rất sống động ở trong ta, và cả 
nơi đặc tính yếu kém của ta nữa, cuối cùng cũng đã rửa 
sạch được chuyện bê tha/ tồi tệ, của thế giới. Đức Giêsu và 
cả chúng ta nữa, là thân mình của Thiên Chúa, đều ở trong 
thân mình có Thần khí Chúa tác tạo ra uy lực ở đây, ngay 
bây giờ. Bằng vào tư tưởng này, thánh Phaolô muốn nói 
đến thân mình thực tế rất “yếu kém” của ta được Thần khí 
biến đổi để trở thành sự thể đích thực trong thân mình rất 
chính trị, thời hiện tại, nhất là khi ta sống hiệp thông san sẻ 
Tiệc Thánh đích thực. Và, thánh Phaolô còn đi xa hơn nữa 
bằng cách đề ra lập trường tư tưởng bảo rằng: không phải 
cái chết thể xác hoặc sinh lý cuối cùng sẽ thắng thế, mà là 
bạo lực, chí ít là cái chết rất bạo tàn để cuối cùng các vị tử 
đạo đều được xác nhận qua sự công bằng của Thiên Chúa. 
Và, đó mới là sự yếu kém của chúng ta. 
 

Ở đây, nhiều người vẫn cố gắng đi tìm diện 
mạo tâm lý của thánh Phaolô. Trái lại, tác giả 
Murphy O’Connor lại đã có một số nhận xét về 
điều đó. Ông từng nói: ngôn từ mỉa mai/châm 
biếm của thánh Phaolô về Côrinthô và cả 
chuyện thánh nhân từng giận hờn/cau có này 
khác đều là chuyện bên lề, mà thôi. Sự thể về 
ông lại cứ hành xử theo cung cách của chính 
trị gia vui tính hoặc ngay cả đến tâm tính phẫn 
nộ/thiếu kềm chế đã khiến ông sai trệch một 



 

 

đôi lúc. Tác giả đây, không nghĩ rằng thánh-
nhân đã bỏ phí thì giờ để cứ phải đề cập đến 
tư tưởng của mình về các ý niệm triết học, và 
ông đã để chuyện ấy chuyển sang cho Apôllô, 
người đệ tử rất mẫn cán của chính ông.                                                              

  
 

THƯ THỨ HAI GỬI GIÁO ĐOÀN CÔRINTHÔ 
 
Cộng đoàn Côrinthô chưa bao giờ là cộng đoàn dễ ưa hoặc 
dễ chịu cả. Tất cả mọi rẽ chia, đối nghịch đều phát xuất từ 
sự thể là mọi người quá đặt nặng tin tưởng vào tính chất 
cởi mở và ‘cho đi’ của Thần Khí rồi đã quyết chí tìm đến đổi 
thay và xử trí. Kết quả, như các thư từ/giao dịch với thánh 
Phao lô cho thấy, có những mẩu vụn thư nhắn gửi đến đã 
chứng minh là: vẫn còn đó nhiều ưu tư cũng như bức bách, 
thao thức, trăn trở,. 
 
Thư Corinthô số 1 không giúp ích được nhiều người. Bởi, 
sau đó vẫn có nhiều thư khác đã được viết xem như thể:  
 

1. Thánh Phaolô đã phải vội vã ghé thăm Corinthô, xứ 
miền đầy khổ đau; 

2. Thánh Phaolô vẫn cử đại diện đến thăm thủ phủ này; 
3. Thánh Phaolô đành phải ghi một thư khác khá 

nghiêm trọng gửi về cộng đoàn. Thư đó được viết 
trong tình trạng đầu óc suy sụp đến độ ‘hôn mê’ như 
được kể ở 2 Cor 2:3-9 

4. Titô đến đến báo tin cho Thánh Phaolô biết bức thư 
nghiêm trọng ấy, đã đạt được kết cuộc khá khả quan.  

 

Và rồi sau đó ta lại có thư Côrinthô số 2. Tuy thế, thư này là 
sự kết hiệp của ít nhất hai bức thư. Hai thư chính yếu này 
là: 
 

Lá thư đầu, là để cử hành việc giải hoà giữa thánh 
Phaolô và dân con thành Corinthô : chương 1-9. 
Thư sau gồm các chương từ 10 đến 13... 
 

Toàn bộ thư đầu có 2 đoạn nhỏ không ăn khớp với nhau 
cho lắm. Cũng có thể đó chỉ là trích đoạn được rút từ các 
thư nào khác chứ không từ thư Corinthô đầu, thôi.  
 
 Đoạn 6, câu 14 đến đoạn 7 câu 1 bàn về trạng thái lo 
sợ người ngoài. 
 Đoạn 9 từ câu 1 đến 15 là để gửi cho hội thánh ở 
Galát bàn về tiền thu thập nói chung. 
 
Sức mạnh thù địch từ bên ngoài cộng đoàn lâu nay lại đã 
phá rối Cộng đoàn ở đây. Họ đến với cộng đoàn đem theo 
mẫu mã về những điều mà tiếng Hylạp gọi là ‘theios aner’, 
tức nhân vật thần thánh hiểu theo nghĩa: chính họ đã được 
thấy Đức Giêsu, và đã hồi hướng trở về. Điều này dẫn đến 
nhiều xung khắc phản kích lập trường đặc biệt của Thánh 
Phaolô, nên vẫn cần đến hoà giải/hoà hợp cả dân nước. 
Thánh Phaolô vẫn nhấn mạnh về sự kiện “Đức Kitô chấp 
nhận chịu đóng đinh vào thập giá”, thế nên việc hoà giải hoà 
hợp chỉ có nghĩa giới hạn như vậy, thôi.  
 
Lại có sự thể là người Côrinthô vẫn cứ loay hoay giữa các 
lập trường cố hữu liên quan đến việc “tự dung tha” cho đến 
quan điểm chủ thuyết khắc kỷ đặt sai mục đích. Thánh 
Phaolô nhân thấy thấm mệt nhưng cũng đã tìm cách giải 



 

 

quyết mọi sự bằng một đường lối khá chính đáng để họ 
sống cho thích hợp. 
 
Thư Côrinthô số 2 ở đoạn 11 câu 21-33, thánh Phaolô liệt 
kê ra một danh sách kể về các nỗi khổ mình từng chịu. Ông 
nói đến sự yếu kém, ốm đau, âu sầu, khổ ải –tức những 
điều hoặc các sự việc mà thế giới Hy Lạp từng bỏ phế,- chỉ 
cốt nhắm vào thân xác toàn hảo của con người. Thánh 
Phaolô chấp nhận sự bất toàn và gánh chịu mọi nhục nhã 
lẫn đớn hèn xảy đến với ông. Điều này từng khiến cho Hội 
thánh ở Côrinthô lấy làm bất mãn, cự tuyệt. Thánh Phaolô 
cũng đã đề cập đến các sự kiện quá quắt khiến ông ưu tư 
nhiều về những hành xử từng khiến ông ưu phiền/nhọc 
nhằn trong cuộc đời. Ưu và nhọc đến độ thánh nhân đã 
phải nghĩ đến việc tự làm khổ mình xuống mức độ hạ thấp, 
rất trút sạch. Ông không còn tin tưởng vào một ai. Đây 
chính là  trạng thái ông định-vị chính mình vào với Đức Kitô 
chịu đóng đinh vào thập giá. Và, ông cũng đã tìm ra lý lẽ để 
thấy được rằng Đức Chúa Phục Sinh đã hoạt động tích cực 
ngang qua ông.  
 
Cuối cùng, ông lại đã đi đến giai đoạn coi mọi sự chỉ như 
một thất bại và cỏ rác; tức, thứ mà người Do Thái tốt lành 
vẫn luôn trân trọng. Ông đã tụt hạ xuống trạng thái rất thấp 
đến độ tự biến thái thành hư không, trống rỗng (xem 
Siguard Grindheim, The Crux of Election, 2003). 
 
Nay, là lúc thánh Phaolô sống đích thực ý nghĩa của tình 
yêu thương con người đến độ không có gì làm mình tự hào, 
hoặc cao cả. Và tình thương yêu ấy là thứ chính trị rất mới 
mẻ đáng được thay thế để đối mặt với loại chính trị đầy 
khuynh loát/khống chế của đế quốc. Ông đã để cho 2 lập 
trường sống ấy đối đầu giáp mặt với nhau, không kiêng nể. 

 
“Kể từ nay, chúng tôi không còn biết 
một ai theo quan điểm loài người. Và 
cho dù chúng tôi đã được biết Đức Kitô 
theo quan điểm loài người, thì giờ đây 
chúng tôi không còn biết Ngài như vậy 
nữa.”  
( 2 Cor 5:16) 
 

“Già lão/cổ xưa” đây, chính là biểu tượng nói về sự rẽ chia, 
phân cách. Đây là thế giới của những xu hướng kỳ thị sắc 
tộc. Một thế giới đầy những cách ly, bạo tàn. Thứ thế giới 
của cạnh tranh/giành giựt chỉ nhằm lợi dụng người khác. 
Một thế giới cứ chăm chăm chú chú nhằm loại bỏ những 
người mình không mấy thích thú. Là, thế giới chẳng biết 
cách tập họp nhau lại mà hoà hợp. Một thế giới chỉ biết 
sống với ưu tư/lo lắng vẫn quyết rằng Đức Chúa của mình 
bị chia năm xẻ bảy, xa lánh/tách rời, chỉ chăm chút giữ lối 
sống bê tha, tiêu cực. Thế giới ấy đầy dẫy những lỗi lầm và 
sai sót khiến họ cứ lo ngại mình không thể nào hoà giải/hoà 
hợp được với Thiên Chúa do bởi những điều mình đã làm 
đáng cho mình hủ hoá thành hư không, trống rỗng; đồng 
thời tự mình tạo lấy cho mình tình huống không có giá trị gì 
ở bên trong; hoặc chẳng có gì để tự mình tự hào với Đức 
Chúa, hết.  
 
Lập trường già nua/xưa cũ ở mọi việc, nay quá lỗi thời nên 
đã bị cất bỏ đi và lập trường mới mẻ khác đã xuất hiện. Lập 
trường mới mẻ là thế, nay xảy đến một thế giới trong đó có 
Thiên Chúa vẫn từng nói: “Nay Ta về với các ngươi. Ta vực 
các người trỗi dậy từ cõi chết. Ta đòi các người đến để sở 
hữu mà lo lắng chăm sóc yêu thương, bao bọc các người 
và đặt các người vào với cuộc sống của Ta. Ta sống cuộc 



 

 

sống của các ngươi cùng với các ngươi. Ta vui hưởng cuộc 
sống với ngươi và Ta đưa các ngươi tháp nhập vào ở trong 
Ta”. Đây là thế giới biết tôn kính/trân trọng và yêu thương 
nhau. Tức, thế giới của sự hiệp thông/nối kết rất quan hệ. 
Một thế giới trong đó không còn chỗ cho tranh chấp/lũng 
đoạn giữa con người và Thiên Chúa; và cũng chẳng còn 
phân ly cách biệt nào giữa con người với con người. Bởi lẽ, 
thế giới này đã thay đổi, một lần là tất cả’. 
 

“Cho nên, phàm ai ở trong Đức Kitô đều 
là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái 
mới đã có đây rồi. Mọi sự ấy đều do bởi 
Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Kitô 
mà cho chúng ta được hoà giải với 
Người, và trao cho chúng tôi chức vụ 
hoà giải.19 Thật vậy, trong Đức Kitô, 
Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà 
giải với Ngài. Người không còn chấp tội 
nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi 
công bố lời hoà giải. Vì thế, chúng tôi là 
sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính 
Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên 
dạy. Vậy, nhân danh Đức Kitô, chúng 
tôi nài xin anh em hãy làm hoà với 
Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là 
gì, thì Thiên Chúa đã biến Ngài thành 
hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm 
cho chúng ta nên công chính trong 
Ngài.” (2 Cor 5: 17-21) 

  
Tác giả Michael Gorman (x. Reading Paul, Eugene, 
Cascade Books 2008 tr. 8.) đã tìm cách viết về chuyện 
“Thánh Phaolô bị lên án” rất như sau:  

 
Thánh Phaolô đã diễn giảng rất nhiều điều và sau đó lại lý 
giải mọi sự bằng vào thư mục vụ kết hợp cộng đoàn khác 
biệt, sau đó ông còn cắt nghĩa thêm bằng Tin Mừng đầy 
những truyện kể có tính cánh chung và có cả nền thần học 
chính trị theo kiểu cách rất khác biệt quyết đề cập đến các 
luận đề như:  
 

1. Nối tiếp vào với câu chuyện của Isarael; và 
 
2. Khác biệt hẳn lời lẽ kể về đế quốc La Mã và các 

quyền bính từng tập trung vào Đức Giêsu là Đấng 
Thiên sai chấp nhận chịu đóng đinh vào thập giá 
và Ngài đã sống lại.  

 
Chuyện Ngài mặc lấy thân xác làm người, rồi lại sống như 
con người và bị đóng đinh vào thập giá cho đến chết. Một 
cái chết được Thiên-Chúa-là-Cha chứng giám và tuyên 
dương Ngài bằng sự sống lại và nâng nhấc/thánh-hoá Ngài 
trở thành Đức Chúa. Ngài khai mạc kỷ nguyên mới bằng 
vào tạo dựng vũ trụ gồm mọi thành viên, trong đó loài người 
đã thiết lập giao ước rất trung kiên và họ đã đáp trả bằng 
một niềm tin rất hãnh tiến, quyết từ bỏ chính mình bằng 
cam kết tham gia vào với cái chết và sự sống lại của Đức 
Chúa; và 
 

a. Mọi thành viên đều được xác chứng và tái 
tạo tương quan giao ước phải lẽ/đúng đắn 
với Thiên Chúa và với người đồng loại; 

 
b. Tất cả được tháp nhập chung vào Và lại 

cứ chan hoà  thân mình đặc biệt của Đức 
Kitô ở trần thế là Hội thánh, tức cộng đoàn 



 

 

thay thế các nhóm người đã có đó, vẫn 
cương quyết để Xêda và vua chúa ở thế 
trần quản cai bằng các đặc trưng đi ngược 
lại Lời Chúa ở Tin Mừng. 

 
c. Và rồi lại hoà trộn theo tư cách cá nhân 

riêng lẻ vào với Thần Khí của Con Thiên 
Chúa đến độ bao gồm cả cuộc sống lưỡng 
nguyên vốn dĩ tập trung vào cuộc sống 
giáng trần và hướng vào công cuộc tái lâm 
của Chúa, để bắt chước Đức Kitô mà chấp 
nhận thập giá, tức luôn tin tưởng và hy 
vọng vào Chúa cũng như thương yêu 
người đồng loại và kẻ thù của mình nữa. 
Tình yêu như thế được đánh dấu bằng sự 
an hoà hội nhập bằng vào vị thế vui vẻ 
thực hiện trước những điều như sau: 
 

1.) Trở về lại với Đức Kitô 
 
2.) Người chết trỗi dậy để rồi sẽ đi vào 
cuộc sống vĩnh hằng 
 
3.) Hoàn toàn đổi mới công cuộc tạo 
dựng vẫn liên tục. 

 
 
 
 

Chương VII 
 
 

PHAOLÔ và cuộc đời thường khởi từ 
Galát 

 
 

 
THƯ GALÁT 
 
Người Galát lâu nay vẫn sinh sống ở vùng phía Bắc nước 
Thổ Nhĩ Kỳ. Họ đến lập nghiệp từ các bộ lạc ở xứ miền Tô 
Cách Lan và tập trung sinh hoạt ở vùng mạn ngược. Người 
Galát vốn là sắc tộc rất khoẻ mạnh, tráng kiện và khó bị 
người khác kềm chế. Tôn giáo mà họ đi theo và sinh hoạt 
phượng thờ là đạo thờ kính “Thánh Mẫu của thần linh”, tức 
Nữ thần Cường Lực của miền thượng du, ở nơi ấy. Nhưng, 
người mà nữ thần này sung bái và chỉ muốn làm nô lệ cho 
ông, tức Attis ngẫu thần không râu, trẻ trung, nhưng yêm 
hoạn dù rất mực trai tráng. Ông là loại người lý tưởng của 
những người ở đây; và, những người này bận tâm lưu ý 
mỗi đôi chút đến Do thái giáo, mà thôi. Họ cũng đã nghĩ về 
tục lệ cắt bì của Do thái và coi việc này hơi giống như thói 
tục mến mộ Attis, thôi.  
 
Người Do thái từ xứ miền Antiôkia cũng hỗ trợ chuyện này, 
rất mạnh. Nhưng, thánh Phaolô lại vẫn khẳng khái cự tuyệt 
và luôn nói tiếng KHÔNG về việc ấy. Thánh-nhân còn bảo: 
Đạo của Chúa không dính dấp gì đến lối hành đạo theo kiểu 
cách của người thượng du/sắc tộc trong đó có cả việc hành 
đạo như kiểu người Do thái từ “núi Sion” ở Giêrusalem! Kết 
cuộc là, thánh-nhân và những người theo chân ông đều bị 
người Do thái ở đây coi như đáng bị nguyền rủa và bất hợp 
pháp. Thánh Phaolô đã phản bác lập luận này bằng cách 



 

 

nói rằng: chấp nhận bị nguyền rủa là cái giá của tự do. Bởi, 
nếu ta đứng ở ngoài vòng luật pháp thì pháp luật làm gì còn 
có quyền uy/sức mạnh đặt để trên ta nữa.  
 
Thế nên, thanh tẩy là nghi thức khai tâm/hành đạo để ta có 
thể đi vào với Đức Kitô chịu đóng đinh. Chính đó, là việc gột 
rửa mọi tì vết nhơ nhớp để ta có thể đi vào với mọi nguyền 
rủa và tự do, cùng một lúc. Việc này đã khiến tín hữu Đạo 
của Chúa được giải toả khỏi mọi luật của tôn giáo cùng văn 
hoá, văn minh rất con người. Nếu thế thì, tín hữu Đạo Chúa 
buộc phải sống trong tự do đích thực, ngõ hầu có thể đối 
đầu/trực diện với những người muốn giới hạn mọi chuyện. 
Sống như thế, là đi vào với sự sống có phục sinh/trỗi dậy. 
Phục sinh/trỗi dậy đây, không là sự việc xảy đến rất bất 
chợt, mà là sự thể diễn tiến về lâu về dài. Đó, cũng không là 
động thái Chúa làm chỉ một lần rồi thôi, nhưng là cả một 
quá trình tiến hoá, qua đó Thiên Chúa và những người 
không bị ràng buộc, đã cùng nhau hợp tác trong sinh hoạt 
để biến cải mọi người, dù họ là ai đi nữa. Dù, họ có quan 
điểm nào khác biệt, cũng mặc. Tác giả H. D. Betz lại cứ 
quan niệm thư Galát là “một trong các tài liệu/văn bản quan 
trọng vào bậc nhất” đối với con người. 
 
      

“Tôi đã cùng bị đóng đinh thập giá với 
Ðức Kitô. Tôi sống, nhưng không phải 
tôi, mà là chính Ðức Kitô sống trong tôi. 
(Gal 2: 20) 

 
 

NGƯỜI GALÁT  
 

Bằng vào các công trình do ông từng thực hiện ở Galata và 
các thư tín do ông ghi, thánh Phaolô lại đã đạt tới giai đoạn 
am hiểu tường tận lối sống có phục sinh/trỗi dậy. So với thị 
kiến ông có được ở Galata, thì những gì ông cảm nghiệm 
nơi người dân thành Thessalônikê và Philípphê chỉ là 
những chuyện khá sơ đẳng, thôi. 
 
Có thể nói: không có gì chứng thực một cách rõ rệt rằng 
Galata là nơi thánh Phaolô từng sinh hoạt rất nổi cộm; là 
cộng đoàn do ông thiết lập và là dân thành ông gửi thư, có 
đích thực là  của ông không? Cụm từ “người Galát” cũng 
chỉ là cụm từ nói về bộ tộc Gallic, tức những người xứ Gal 
và Tô Cách Lan. Nhưng có điều chắc, là: những người này 
là Do thái từng sinh sống ở vùng Tiểu Á, một vài đời. Vào 
thời của thánh Phaolô, cụm từ “Galata” được sử dụng để 
chỉ cả về nhóm sắc tộc lẫn khu vực hành chánh trực thuộc 
quyền kiểm soát của người La Mã. 
 
Nói theo tính cách hành chánh quản trị, thì luôn luôn có 
khác biệt rõ rệt giữa hai miền Bắc và Nam Galata. Xem ra, 
“người Galát” là nhóm sắc tộc đến từ vùng Bắc bộ miền 
Tiểu Á, tức Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ; và họ cũng nối kết theo 
cung cách nào đó, với nhóm sắc tộc người Tô Cách Lan. 
Vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, các bộ tộc Tô Cách 
Lan vẫn lang thang chinh chiến rày đây mai đó, đều đã về 
tập hợp ở trung bộ và Bắc bộ của Galata. Họ có cùng một 
nguốn gốc sắc tộc như người Ái Nhĩ Lan, vậy. Trong quá 
trình lịch sử, họ từng bị người Hy Lạp hơn một lần đánh bại. 
Và chỉ một ít người trong số họ là lưu lại sống ở trong vùng. 
Kể từ đó, người gốc Tô Cách Lan lại đã trở thành “người 
Galát”.  
 



 

 

(x. The Dying Gaul, a statue in the Capitoline 
Museumn Rome, the original of which is 
bronze in Pergamum. He is on his last leg!) 
Đây là ngiên cứu về những người sống như 
thế, song song với các nghiên cứu khảo sát về 
sự “dẫy chết” của Đạo Công giáo Ái Nhĩ Lan 
đối với nền văn hoá Úc)          

 
Ở Galata, cũng lại thấy nhiều người Do thái sống ở đó và 
rất nhiều cư dân Galát cũng từng có cảm tình với người Do 
thái mà không bị buộc phải trải qua thủ tục “cắt bì” và buộc 
phải tuân giữ luật Torah, của Do thái. Và, thánh Phaolô đã 
hoạt động cho cả người ngoại giáo lẫn người Do thái ở 
Galata. 
 
Tác giả J. Dunn cũng từng quan niệm về cuộc tranh luận để 
xem thánh Phaolô hoạt động thế nào và ghi thư ra sao cho 
nhóm người nào đó, vẫn là vấn đề chưa có câu giải đáp, kết 
cuộc. Xem ra tác giả này nghiêng về nhóm bạn đạo ở vùng 
phía Nam Galata. Trong khi đó, tác giả Crossan và Reed lại 
cho rằng: hiển nhiên phải là vùng bắc bộ, mới đúng. Bởi, 
nếu thánh Phaolô ghi thư cho cộng đoàn tín hữu ở vùng 
phía Bắc, thì thư ấy phải được viết vào giữa thập niên ’50, 
sau Công nguyên. Ngược lại, nếu thư này được ghi cho 
người ở vùng phía Nam thì phải được viết sớm hơn, tức 
vào các năm 48 hoặc 49, sau Công nguyên; và như thế, thì 
thư này sẽ là thư đầu tay của thánh Phaolô, không thể sai. 
Trong tinh thần của biên khảo này, tôi chọn giả thuyết 2, 
tức: thư từ giao dịch là giao dịch với cộng đoàn ở phương 
Bắc. Một số tác giả khác lại vẫn cho rằng thư Galát được 
viết vào thời kỳ sau thư thứ nhất Côrinthô, nhưng trước thư 
thứ hai gửi giáo đoàn ở Côrinthô này. Một số vị khác lại cho 
rằng thứ thứ hai Côrinthô đoạn 10-13 có trước thư thứ hai 

Côrinthô từ đoạn 1-9, còn thư Galát được vào giữa hai thư 
trên. 
 

Cũng nên xem xét cung cách hành đạo của các tín 
hữu này, mới có được quyết đoán đúng đắn. (x. 
Susan Elliott, Cutting Too Close for Comfort: Paul’s 
letter to the Galatians in its Anatolian Cultic Context, 
Journal for the Study  the New Testament 
Supplement Series 248, Sheffied Academic Press, 
2004) 

 
Elliott cũng lưu ý người đọc về cảnh tình đặc biệt của người 
Anatolian ở miền Bắc Galata. Người ngoại giáo ở địa 
phương này, tức những người ngoại đạo, người Gals và Tô 
Cách Lan đều thực hành thờ cúng “Thánh Mẫu các thần 
linh”. Đó không là thờ cúng thần mắn đẻ. Ở đây, cũng nên 
chú ý đến giai thoại bảo rằng: theo lịch sử, thì có nhiều ảnh 
hưởng khác nhau đổ lên trên vùng này, và theo tính cách 
văn hoá, lại cũng có nhiều ngẫu thần được đưa vào vùng 
đất này để mọi người cúng bái, thờ lạy. Mỗi vị thần, xem ra 
đều “trụ trì” một khu vục địa dư riêng tư đặc biệt, thông 
thường là quanh vùng đồi núi ở quanh đó. Chuyện này 
cũng tương tự như “khu vực của giáo phái Mormon” ở bang 
Utah, Hoa kỳ. Tại mỗi khu vực tư riêng của mình, các thần 
đều là thủ lãnh tối cao và là vua quan lãnh chúa ở nơi đó. 
Tại đó, cũng thấy có “Thánh Mẫu của mọi thần”, có cả 
“Thánh Mẫu của Núi Đồi”. Và có cả “Thánh Mẫu Vĩ Đại”. Bà 
là vị Giám hộ của mọi qui luật được viết ra và thực hành. Bà 
là người duy trì Luật pháp. Bà rất dũng mãnh nên vẫn được 
hình-tượng-hoá bằng tranh vẽ “Ông Sư tử”. Bà có khả năng 
kiểm soát toàn thể miền hoang dã, rừng rú. Việc thờ cúng 
bà còn gồm cả các “khoái cảm đến tột đỉnh” có kiểm 



 

 

soát/không chế; bởi lẽ, đó là một phần của việc thờ cúng có 
tính cách tôn giáo, rất hưởng lạc. 
 
Nhằm phục vụ nữ thần này, có nhân vật được gọi là Attis, 
một nam nhân không râu, trẻ trung nhưng vừa yêm hoạn, 
lại trai tráng. Với các đạo giáo La Mã của người Gals, thì tất 
cả mọi thần đều ngang nhau, và ở đây lại có nối kết giữa 
các vị này bằng danh xưng rất chung là người Gals. Các vị 
này đều là nô lệ của Thánh Mẫu Vĩ Đại. Tôn giáo của các vị 
này được khai tâm bằng các nghi thức, kể cả nghi thức yêm 
hoạn cũng không bị loại bỏ. Họ thực hành cả loại hình nghi 
thức theo kiểu làm điếm tập thể. Họ được coi như phù thuỷ 
chữa lành mọi bệnh tật và cũng là tiên tri theo nghĩa của 
dân ngoại. Họ có thực quyền đối với dân chúng, thuộc mọi 
thành phần. Chúng dân ở đây, đều bị phù-thuỷ-hoá do bởi 
toàn bộ việc thờ phượng cúng bái đức “Thánh Mẫu Vĩ Đại”. 
Điều này xem ra được nói kết với việc chấp nhận  uy lực 
kiểm soát cả vũ trụ của họ, nữa... 
 
        
    
 

SỨ VỤ GALÁT 
 
Trong mọi trường hợp, thánh Phaolô luôn đặt vấn đề một 
cách chính xác, rất đích thực. Dù gặp khó khăn đến thế nào 
đi nữa, thánh nhân vẫn sẵn lòng liên hệ với thủ lãnh các 
cộng đoàn dân Chúa ở Giêrusalem và Antiôkia.  
 
Thánh Phaolô không khi nào chấp nhận mình là bề dưới 
của các vị ấy. Nhưng dù vậy, ông vẫn tìm sự hỗ trợ từ các 
ngài, để cho êm. Ngay từ đầu, thánh nhân đã được hai 

thánh tông đồ hàng đầu là Phêrô và Giacôbê đồng ý về 
nhiều chuyện; chí ít là chuyện không nên buộc các tân tòng 
vừa vào Đạo phải qua thủ tục ‘cắt bì’. Về mặt ngoài, xem ra 
thủ lãnh các tông đồ vẫn cổ võ lập trường của thánh 
Phaolô, ngay từ đầu. Nhưng sau đó, các ngài lại đổi ý, nhất 
là sau lần các thánh bất đồng với nhau về chuyện xảy ra ở 
Antiôkia, khi thánh Phêrô cương quyết phản bác thánh 
Phaolô về việc để người Do thái và dân ngoại sẻ san ăn đồ 
bán ở chợ dù biết rằng thứ ấy đã dâng cúng thần linh khác 
Đạo.  
 
Rõ ràng, xung khắc/bất đồng là vì hai vị trưởng thượng 
trong Hội thánh thời ấy đã có quan niệm khác biệt, đến đối 
chọi. Thánh Phaolô thì cho rằng con dân Đạo Chúa có tự do 
trong chuyện này. Còn, thánh Phêrô lúc đầu cũng muốn “du 
di” đôi chút, nhưng sau đó lại theo hướng giải quyết của 
Giêrusalem, tức: bắt buộc mọi tín hữu phải nhất loạt tuân 
thủ luật Torah của Do thái, về những chuyện đại loại như 
thế. Trong vụ này, xem ra người thắng cuộc vẫn là nhị vị thủ 
lãnh Phêrô và Giacôbê; còn, kẻ đại bại vẫn luôn là Phaolô. 
Từ đó về sau, không có bằng chứng cho thấy các đấng bậc 
đỉnh cao là Phêrô và Phaolô lại đã làm hoà với nhau về bất 
cứ chuyện gì, dù lớn/nhỏ. 
 
Kết cục là, thánh Phaolô và Banaba đành phải đi 
Giêrusalem để tiếp tục công cuộc giảng rao/mục vụ theo 
đường lối rất riêng của các ngài (Gal 2: 1-10). Nhất là khi 
xảy ra sự việc: một số các vị được gọi là ‘mật thám’ của các 
đấng bậc ở Giêrusalem, cương quyết chống lại động thái 
khá thông thoáng của nhóm Phaolô để cho tân tòng vừa hồi 
hướng được tự do, chứ không buộc phải thông qua tục lệ 
‘cắt bì’, nếu muốn vào Đạo. Cuối cùng thì, thánh Phêrô và 
Giacôbê đành nhượng bộ thánh Phaolô và Banaba về hai 



 

 

việc, là: thánh Phêrô và Giacôbê tập trung chuyên lo cho 
người Do thái, còn thánh Phaolô và Banaba thì lo cho 
người ngoài Đạo.  
 
Thêm nữa, các ngài đều đã đồng ý để cho nhóm thừa sai 
Phaolô và Banaba lo phụ trách giúp người nghèo ở 
Giêrusalem. 
 

Ở đây, cũng xin mở một dấu ngoặc để chú 
thích thêm rằng: chừng như thánh Giacôbê, 
mới là người “cầm cân nảy mực” quyết định 
hết mọi việc. Bởi truyền thống Do thái xưa nay 
chỉ nhìn vào thời gian và nơi chốn trong lai 
thời để nắm chắc được rằng tín hữu Do thái 
lẫn dân ngoại, đều nên một. Và khi ấy, lại thấy 
có thêm lập trường chia rẽ khác về người 
ngoài Đạo chưa tin vào những điều được các 
thánh giảng rao/truyền tụng là có nên trục xuất 
những người chưa tin ấy khỏi cộng đoàn khi 
tình huống đến hồi kết cục, không? Hoặc, ai 
cũng nắm chắc rằng: rồi ra, tất cả đều qui về 
một mối, mà thôi. Có thể, thánh Giacôbê lúc 
đầu cũng chọn lập trường thứ hai quyết bám 
víu vào đó, tức là: người ngoài Đạo muốn trở 
lại, vẫn buộc phải qua thủ tục ‘cắt bì’ vì khi 
trước họ cũng đâu buộc phải chịu “cắt bì” khi 
sống chung với người Do-thái đến lúc cuối, 
trước khi vào Đạo. 

 
Thỏa thuận này, đặc biệt về chuyện cắt bì, và sau đó là qui 
định giữ luật Torah của Do-thái, đều không thành hiện thực 
đối với cộng đoàn tín hữu ở Antiôkia.  
 

Đặc biệt là: nơi nào có nhóm người sống biệt lập/thuần 
chủng về địa dư, thì nhóm người ngoài Đạo lại vẫn gần 
gũi/chung đụng với người Do thái, nên mới khó. Thật ra, 
chẳng chóng thì chày, tân tòng nào trước kia là người ngoại 
giáo nay trở lại và nhóm Kitô-hữu khi trước thuộc Do-thái-
giáo nay mới trở lại, đều sống chung ở cùng thủ phủ vẫn 
muốn sẻ san, ăn đồ cúng kiếng, nên càng khó. Và, điều này 
làm nhiều vị không tránh được trường hợp người trong 
cuộc vẫn thắc mắc nhiều về luật pháp. Kết cuộc là: ở 
Antiokia, luật ăn đồ cúng kiếng không còn là vấn đề gai 
góc/khó giải quyết nữa -và đôi lúc thánh Phêrô cũng đồng ý 
thế.  
 
Tuy nhiên, thánh Giacôbê không chấp nhận sự việc này, khi 
ông nhấn mạnh rằng: luật lệ ăn đồ cúng phải áp dụng cho 
mọi người. Và, thánh Phêrô và các vị ở trung ương, chừng 
như cũng muốn thế; chỉ trừ mỗi thánh Phaolô, thôi. Lúc đó, 
lại có thêm sự kiện, là: thánh Phaolô cáo giác thánh Phêrô 
và những người cộng sự đã có động-thái đạo đức giả. Nói 
chung, tất cả đều đã xử sự không lịch sự cho lắm. Với 
thánh Phaolô, thì sự việc trở thành vấn đề cốt cán, trên 
nguyên tắc. Bởi như thế, sẽ như thể bảo rằng: chẳng có gì 
thẳng thắn, đúng mức từ luật Torah mà ra hết! Hoặc, chỉ 
mỗi chuyện tin vào Đức Kitô mới là điều quan trọng hơn mọi 
thứ, đó là điều chắc chắn! Nói khác đi, nếu ta chỉ đặt nặng 
vào các luận cứ nêu trên, thì tại sao cứ phải đối xử lịch sự 
với lập trường xưa/cũ, khi chẳng còn ai tin vào những 
chuyện như thế, nữa? 
 
Vấn đề đặt ra với Galát, thực ra phần lớn chỉ là tập trung 
giải quyết tình huống giống như thế. Antiôkia, là cộng đoàn 
mẹ ở Galát, nơi đây tương đối ít gây ảnh hưởng chung 
cuộc do vị thế địa dư đầy ngăn trở bởi dãy Taurus mà ra. 



 

 

Thành thử, bà con nơi đó lại có khuynh hướng chống báng 
thánh Phaolô là kẻ từng bại trận không còn ảnh hưởng gì 
với nhiều giáo hội đàn em nữa. Các ngài chỉ muốn hành 
Đạo theo cùng một khuôn khổ và chẳng muốn chia năm xẻ 
bẩy về giao ước do chuyện không giữ luật Torah, mà ra. 
 
Thành thử, cả bên trong nội bộ Hội thánh ở Galát cũng như 
ngang qua các vị trước đây từng gia nhập đoàn/nhóm của 
thánh Giacôbê, khi đó đã thấy mọi người đều cổ võ lập 
trường chủ trương rằng tân tòng nào vừa hồi hướng trở về, 
đều phải thông qua tục “cắt bì”, như mọi người. Thế nên, 
chuyện dễ thấy nhất, là: sự việc ở đây đã dính kết với thói 
tục địa phương. Nhiều người hẳn sẽ hỏi: nếu ta cổ võ 
những chuyện như thế, thì tại sao ta lại có thể hội nhập với 
nền văn hoá sở tại được? Nhiều vị lâu nay từng gây khó 
hoặc trực tiếp khuấy động ở nhiều vụ –tức các bạn đạo 
thuộc nhóm Giacôbê- đã đến Galát sau thời gian thánh 
Phaolô lưu lại nơi đây, lần chót. Họ được coi như tín hữu 
Đạo Chúa gốc Do-thái-giáo. Các vị chủ trương áp dụng luật 
Torah khá triệt để, và cả đến tục “cắt bì” cũng như luật ăn 
đồ cúng kiến đối với người ngoại giáo vừa trở lại, nữa. 
 
Vấn đề đặt ra chẳng là chuyện thứ yếu, ít quan trọng. Nhiều 
vị –nếu không muốn nói là hầu hết- là thành viên của nhóm 
bạn đạo ở Galát trước đây kính sợ Chúa, tức những người 
ngoài Đạo nay trở thành dân con Thiên Chúa của Israel, 
nhưng lại không muốn thành người có gốc Do-thái-giáo vì 
họ chẳng ưa thích gì tục “cắt bì”. Họ là người được thanh 
tẩy là cốt để dấn thân vào với cộng đoàn dân con Chúa 
nhưng lại không muốn chịu phép “cắt bì”, chỉ mỗi lý do thế 
thôi. Hỏi: như thế phải chăng họ vẫn là người ngoài Đạo? 
Họ có là con cháu Abraham cùng một hạt giống là đấng 

thánh tổ phụ không? Họ có thực sự nằm chung cùng một 
Giao ước với Chúa chứ? 
 
Nay là lúc, thánh Phaolô gửi một lá thư thật thắm thiết đến 
cộng đoàn Galát với lời biện giải về điều mà ông gọi là “tự 
do con cái Chúa” ở Tin Mừng. Thánh Phaolô nhất mực bảo 
vệ quyền lợi của dân con trong Đạo là: được tự do mà 
không buộc phải “cắt bì”. Được thế, là nhân danh nguyên 
tắc tuyệt vời của nền thần học Do-thái-giáo. Dù gì đi nữa, 
thánh Phaolô nhất quyết phản bác việc đòi mọi người phải 
chịu “cắt bì” và bị “Do-thái-hoá”. Thánh-nhân viết thư này, là 
để dặn mọi người trong Thánh Hội đừng để cho phe/nhóm 
đối nghịch mua chuộc hoặc khuynh loát đến độ phải chấp 
nhận tập tục “cắt bì”, như người Do-thái. Cuối cùng thì, tin 
vui cũng chậm đến, là: tất cả mọi người đều có tự do không 
bị ràng buộc bởi luật lệ nào như thế. Và, trong tự do, mọi 
người đều có khả năng đạt sự công chính của Thiên Chúa 
cũng như có được quyền uy/sức mạnh của Thần Khí Chúa 
ở với mình, ngang qua Đức Giêsu Phục sinh rất quang vinh. 
 

Tác giả H.D. Betz gọi thư Galát là “một trong các thư 
quan trọng nhất của loài người.” Còn, tác giả Henry 
Wansborough lại bảo: đây là cung cách rất hay/đẹp 
để nói lên lập trường rất khác biệt của Đạo Chúa, đối 
đầu với Do-thái-giáo. Cung cách ấy mở ra với đôi ba 
chi tiết có liên quan đến giai đoạn cuộc đời của thánh 
Phaolô mà mọi người không thể tìm được ở nơi nào 
khác. Cuộc sống của thánh-nhân được trình bày ở 
các chuyện tương tự để cho thấy là ông đại diện 
cộng đoàn đấu tranh cho việc đưa Tin Mừng vào sự 
tự do của con cái Chúa. Ông được ủy thác việc này 
trực tiếp từ Thiên Chúa và ngang qua Đức Kitô Phục 
sinh, chứ không trực tiếp từ đấng bậc lãnh đạo các 



 

 

phong trào trong Đạo Chúa. Có lẽ ta cũng nên nói 
nhiều hơn về sự ủy thác này, thay vì chỉ nói về sự 
việc ông được cải hoán trở về cùng ràn chiên Hội 
thánh. Bởi, ông không thay đổi lòng Đạo đến từ Do-
thái-giáo nhưng chính là ông đã thay đổi đường lối 
diễn giải của đạo ấy thôi. 

 
Vào lúc ấy, lại thấy xảy ra nhóm người không thích lối suy 
nghĩ và hành động của thánh Phaolô cho lắm. Các vị này, 
công khai mở các cuộc tranh luận với thánh-nhân. Các 
đoàn/nhóm như thế nay thấy dẫy đầy ở Galát, cả ở cộng 
đoàn do chính thánh-nhân thiết lập vào khi trước. Sự việc 
đối kháng với đường lối của thánh Phaolô mà họ đưa ra 
thật tinh tế, tiến bộ; bởi họ dựa trên căn bản là người theo 
Do-thái-giáo hiểu rõ ngọn ngành về Giao-ước hơn ai hết. 
Đó là Giao ước mang tính chất rất Abraham và Môsê. Cùng 
với thánh Phaolô, những người như thế đồng ý rằng: tất cả 
đã trở về nguồn với Abraham, và điều tuyệt vời là niềm tin 
của ông vào Chúa rất đậm đặc. 
 
Truyền thống của đoàn/nhóm Phaolô là qui về với Giao ước 
giữa Abraham và Thiên Chúa rút từ sách Sáng Thế chương 
17 qua đó, các vị nhấn mạnh đến trách vụ hỗ tương/hai 
chiều ở Giao ước, tức: Thiên Chúa hứa với đấng tổ phụ là 
Ngài sẽ ban cho dân con người Do thái được sinh sôi nảy 
nở, trù phú cả con đàn cháu đống lẫn đất đai màu mỡ. Đổi 
lại, dân con Ngài cũng lập giao ước hứa sẽ chấp nhận cho 
tục “cắt bì” được phổ biến rộng rãi. 
               

Thánh Phaolô đối lại với các vị này bằng cách sử 
dụng đoạn sách Sáng Thế chương 15 theo truyền 
thống Do thái-giáo về Giao ước với Abraham; nhưng 
trong đó không thấy đả động gì đến “cắt bì” gì hết. 

Nghe thế, phe đối nghịch bèn bác bỏ mọi lập luận và 
nói rằng: nội dung các đoạn văn như thế đều nói về 
niềm tin, nhưng là niềm tin có “cắt bì”. 
 
Phản ứng lại chuyện này, thánh Phaolô bèn hồi đáp 
bằng một luận cứ rút từ Bản 70 viết về công cuộc 
Sáng Thế -đoạn này được thánh-nhân trích từ hồi ức 
của chính mình nhưng không đưa ra nguồn văn nào 
để mọi người có thể tiếp cận. Thánh Phaolô đã đồng 
ý nhấn mạnh đến khía cạnh bảo rằng: chính vì sống 
có niềm tin mới làm mọi người trở nên thực sự đúng 
đắn, rất phải lẽ. 

 
Nói cho cùng, thì lời lẽ xác đáng mà các ngài đưa ra lại đã 
bảo rằng: đám con đàn cháu đống của tổ phụ Abraham sở 
dĩ được chúc phúc là do họ thực sự sống niềm tin khi quyết 
tâm giữ luật Torah. Con cháu, hậu huệ của Abraham đều 
làm thế. Bởi, nếu không làm thế, thì chắc chắn họ sẽ bị lời 
nguyền có chúc dữ từ dân con mọi người. Người ngoại giáo 
hồi hướng trở về với Đạo cũng phải sống có niềm tin, chứ 
không chỉ mỗi hậu duệ của Abraham mới làm thế. Xem thế 
thì, lý luận rất phải của đám người này, là để trở về với cuộc 
sống theo luật Torah qui định. Cũng thế, những người này 
sẽ bị lời nguyền/chúc dữ đeo bám, nếu không sống theo qui 
định được nêu ra ở luật Torah nói trên. Bởi thế nên, “Cắt bì” 
là cung cách để ta xét nghiệm trường hợp này. 
 

Thánh Phaolô, một lần nữa, lại phản bác một cách 
tuyệt vời, thật nhuần nhuyễn. Đây là dịp để 
đoàn/nhóm của thánh-nhân suy tư theo tư thế sống 
thực, nhưng cũng là cơ hội để các ngài có được 
nhận thức mới về những gì mình suy nghĩ. Thánh-
nhân tự cho thấy là niềm tin của đoàn/nhóm mình 



 

 

khác với phong cách tin tưởng của phe/nhóm đối 
nghịch. Cung cách của phe/nhóm nghịch với 
đoàn/nhóm của thánh Phaolô là ở chỗ: phe/nhóm ấy 
chỉ tin vào mỗi hậu duệ của Abraham, tức dân con 
Do-thái-giáo vẫn cứ phải giữ luật Torah, mà thôi. 
Còn, niềm tin của đoàn/nhóm thánh Phaolô, là tin 
vào con cháu đích thực của Abraham, tức Đức Kitô, 
và như thế đâu cần chỉ sống theo mẫu mực của luật 
Torah là đủ, đâu! Phe/nhóm đối nghịch lại cứ tin vào 
thể chế rất tiêu cực, còn thánh-nhân và đoàn ngũ 
dưới trướng của ngài nay tin vào Đấng Phục Sinh 
thật sự rất sống động. Đấy, chính là điểm khác biệt 
nơi hiện-tượng-học ở niềm tin của đoàn/nhóm rất 
Phaolô. 

 
Phe/nhóm đối nghịch với thánh Phaolô khi đó lại đã trả 
miếng bằng cách bảo rằng: Đấng mà đoàn/nhóm Phaolô tin 
tưởng, rày đã bị chính luật Torah bài bác. Luật Torah bài 
bác/chúc dữ bất cứ ai bị treo trên cây gỗ và Đức Kitô là 
người chết thảm trên cây gỗ mang hình chữ thập, tức chịu 
đóng đinh vào khổ giá, chết rất nhục. Xem thế thì, nói theo 
cách mặc nhiên, chính luật Torah đã chúc dữ Đức Kitô. 
 

Thánh Phaolô đối ứng rất nhẫn nại, lại vẫn bảo: bằng 
vào niềm tin ta có với Đức Ktiô, là ta ở trong Ngài; và 
như thế, ta cũng bị luật Torah chúc dữ. Tuy nhiên, 
giả như tất cả mọi người đều đã bị luật Torah chúc 
dữ rồi, thì ta đâu buộc phải tuân giữ luật này nữa. 
Ngay như Đức Kitô nếu Ngài cũng bị luật Torah chúc 
dữ, thì Ngài cũng đâu bị ràng buộc nhiều như thế. 
Và, các tín hữu nào tin vào Đức Kitô bị Luật Torah 
chúc dữ, cũng đâu còn bị gò bó, bắt buộc như thế. 
Niềm tin ta có, là chỉ có với một người, một Đấng. 

Chính vì ta ở trong sự tự-do của Đấng từng bị hệ 
thống lề luật chúc dữ và cũng đã được giải thoát khỏi 
hệ thống chuyên chúc dữ ấy, nên rất thoải mái.  

 
Vì thế nên, ta được giải án tuyên công là nhờ vào 
niềm tin khác biệt rất như thế. Bởi, ta tin vào Đấng 
chấp nhận chịu đóng đinh vào khổ giá mang hình 
chữ thập, tức là: Đức Kitô, Đấng đã bị luật lệ chúc 
dữ, nên cũng bị luật Torah của Do-thái-giáo o ép. 
Một khi ta chịu trở thành đồng hình/đồng dạng với 
Ngài, thì tự khắc ta đã tham gia vào với lời 
nguyền/chúc dữ do lề luật đề ra. Và, chính luật này 
cũng đã đặt mọi ràng buộc/o ép lên chính mình Ngài. 
Do đó, ta được Ngài giải cứu, là để có được tự do. 
Thứ tự do, không bị ràng buộc vào với tục lệ “cắt bì” 
hoặc bất cứ lời nguyền/chúc dữ nào khác do thói tập 
tục này đặt ra. Ta có tự do dành sẵn cho ta, tạo được 
từ tổ phụ Abraham là nhờ vào niềm tin ta có với Đức 
Kitô, Đấng đã được miễn giải khỏi mọi lời 
nguyền/chúc dữ dù rất khác. Giải thoát khỏi mọi lời 
nguyền/chúc dữ cũng tương tự như phục sinh/trỗi 
dậy khỏi cái chết trên cây gỗ mang hình chữ thập, 
đầy máu đỏ. 
 
Thế nên, có thể là: ta buộc phải tuyên bố rằng: 
những ai hiểu/biết chuyện này là vì hệ thống luật lệ 
do con người đặt ra, quyết khống chế mọi người 
bằng luật lệ. Và như thế, con người sẽ nguyền 
rủa/chúc dữ lẫn cả ta, vì ta không làm theo họ, giống 
như họ, tức không tuân giữ luật lệ do họ đặt ra, theo 
hệ thống. Diễn rộng hơn, sẽ thấy rằng: ta được bảo 
cho biết: là ta sẽ bị hệ thống của người đời gồm 
những luật lệ kềm chế bằng lời nguyền/chúc dữ, và 



 

 

không theo cung cách họ muốn; bởi thế nên, ta mới 
được giải thoát, và thật sự rất tự do. 
 
     

Phe/nhóm đối nghịch với đoàn/nhóm của Phaolô bèn 
chuyển qua luận cứ thứ hai để tranh cãi. Tranh và cãi, là họ 
chỉ muốn bàn về Giao ước Môsê thôi. Phe/nhóm đối nghịch 
đã bắt bẻ thánh Phaolô và bảo: “Hỡi ông Phaolô, ông cũng 
nghĩ là ông được giải thoát sao? Chính chúng tôi mới được 
giải thoát chứ! Chúng tôi được giải thoát bằng vào việc tuân 
giữ luật Torah.” Và rồi, họ lại nói: Abraham có hai con trai là 
Isaac và Ismael. Isaac là con bà Sarah, một nữ phụ tự do. 
Trong khi đó, Ismael là con của người đàn bà nô lệ tên 
Hagar. Abraham ruồng rẫy người đàn bà nô lệ, nên Sarah 
mới trở thành nữ phụ tự do, bởi đó toàn thể con cháu của 
bà là chúng ta, những người Do thái có được tự do là nhờ 
đó.  
 
Sinai là núi thánh ở nơi đó, Môsê đã trao cho ta giao ước do 
ông đại diện thiết lập với Thiên Chúa. Núi đó là nhà của 
những người được tự do con cái Chúa. Là dân con Do thái, 
ta không thuộc truyền thống nô lệ, mà chỉ mỗi người ngoài 
Đạo mới như thế. Ta có được tự do trong tuân giữ Giao 
ước do Môsê lập. Ta không giống như người Gals ở Galát.  
 
Hồi đáp vấn đề này, thánh Phaolô đưa ra lập trường mà 
thoạt nhìn ai cũng thấy giống như ông đang rơi vào vòng 
luẩn quẩn. Thánh-nhân có lần bảo: Giêrusalem hiện tại (tức: 
núi Sinai) là ý thức hệ rất khác biệt, cũng tựa hồ như núi 
Sinai, thôi. Nhưng ông lại cải chính: Sinai là ở Ả rập! Cũng 
có thể, ở đây, ông chơi chữ trên âm vận na ná giống hai tên 
gọi “Sinai” và “Siôn”. Và nhất là, kiểu chơi chữ hơi “bê bết” 
như đoán già đoán non sự việc rồi bảo: dù sao, thì tất cả 

cũng đều là Ả rập hết. Điều này có nghĩa là, với ông, 
Giêrusalem hiện ở vào vị thế của người nô lệ. Bởi, vốn 
được coi như ở vào vị thế nô lệ, nên luật Môsê mới đòi tín 
hữu Do thái ở Giêrusalem phải sống làm sao để được tự do 
như thế. Tức: thánh nhân muốn mọi người đều có được tự 
do cả với luật Môsê nữa; và tự do khỏi mọi ràng buộc do 
luật của Giêrusalem tạo ra. Nhưng ông chỉ đòi hỏi chuyện 
đó qua cung cách khác biệt của niềm tin, thôi. 
 
Điều này, dẫn ông vào với tư tưởng về thanh tẩy chứ không 
phải tập tục “cắt bì”. Thanh tẩy, là động thái ngụp xuống với 
nỗi chết và sống lại của Đức Kitô. Bởi, một khi ta đã tin, là 
ta ở trong niềm tin mới từng chuốc lấy lời nguyền/chúc dữ, 
như với Đấng từng cất bỏ lời nguyền thập giá để tạo tình 
thương yêu dành cho người bị áp bức, o ép. Và, khi ta 
được biểu-tượng-hoá bằng thanh-tẩy để vào với trạng-thái 
giống như Ngài, thì tất cả mọi người như ta, cũng được 
đồng hình/đồng dạng ngang bằng nhau qua tư thế “thanh 
tẩy” mà về với trạng huống khác hẳn tình trạng nào đó tức 
có tự do. Và khi đó, sẽ chẳng còn ai là Do thái hay dân 
ngoại, đàn ông hay đàn bà; chẳng ai là nô lệ hoặc tự do. 
Chính nhờ tin vào “trạng huống có nỗi chết” của Đức Kitô, là 
“tình trạng” của những người được thực sự giải thoát nay ra 
thế. Và, ta được thế, là nhờ ơn thanh tẩy xoá bỏ nơi ta mọi 
lời nguyền/chúc dữ của khổ giá hình chữ thập.  
 

“Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh 
tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Đức 
Kitô. 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 Ki-
tô. Mà nếu anh em thuộc về Đức Kitô, thì anh 



 

 

em là dòng dõi ông Áp-ra-ham, những người 
thừa kế theo lời hứa.” (Gal 3: 27-29)               

 
Với cộng đoàn tín hữu thời tiên khởi, nghi thức thanh tẩy 
được thực hiện cả vào trước thời của thánh Phaolô, nữa. Ở 
thời đó, thanh tẩy được thực hiện bằng động thái lặn ngụp 
sâu dưới nước. Và đó là, sự ngụp lặn đầy biểu tượng của 
việc đi vào với cái chết và sự sống lại của Đức Kitô. Đến lúc 
đó, thánh Phaolô mới lại bảo: “Vâng. Nhưng, anh chị em 
được thanh tẩy để đi vào với lời nguyền của Ngài. Đừng để 
bị thanh tẩy nếu anh chị em không muốn ở vào tình thế ấy 
theo cung cách chính trị.” Và đó là ơn thanh tẩy để ta đi vào 
với tình thế lạ lùng khi Đức Kitô bị ràng buộc bởi lời 
nguyền/chúc dữ, lại là sự tự do của ta. Theo tôi, đó có thể là 
lập luận của người chủ trương đừng để cho người khác 
thanh tẩy mình, mà nhiều người lâu nay vẫn đưa ra. Chính 
đó là điều, mà theo tôi, nhiều người tuy đã được thanh tẩy 
nhưng không nhận ra, thôi. Ở đây, tôi không chỉ nói về 
thanh tẩy trẻ nhỏ, mà thôi. Bởi, ta đang chấp nhận mặc lấy 
cho mình thứ gì đó rất cao cả. Giả như, ta sống đích thực 
việc tháp đặt phục sinh cho đúng cách, là ta đã được tẩy 
trừ; và, nhờ việc tẩy trừ ấy mà lần đầu tiên trong đời, ta sẽ 
cảm nghiệm để hiểu được thế nào là “Phục sinh” . 
 
Không thể có được điều này mà lại không có điều kia. 
Không thể có được phục sinh mà lại không chết đi. Cũng 
thế, ta không thể nào có được tự do mà lại không bị tống 
xuất ra khỏi nơi đó. Và việc đòi hỏi ứng viên nhận thanh tẩy 
phải như thế, cũng là chuyện rất nặng nghĩa/nặng tình. Có 
thể, Hội thánh ta đã khôn ngoan đủ trong kinh nghiệm dạy 
dỗ dân con mình, nên mới không nói cho ứng viên chịu 
thanh tẩy biết trước hết mọi việc. Thế nhưng, ở đây nữa, có 
cái gì đó rất cao cả và cũng sâu sắc rất không chừng. 

 
Và, một khi ta tin vào niềm tin tưởng nơi Đấng chấp nhận 
lời nguyền/chúc dữ cho Ngài ngang qua thập giá, thì tình 
thương yêu con người sẽ không bị đè nén, bức bách. Một 
khi ta được biểu-tượng-hoá bằng thanh tẩy để đi vào trạng 
huống Ngài từng sống, thì tất cả chúng ta được đồng 
hình/đồng dạng như người được tẩy rửa là có được tự do. 
Thế nhưng, một khi ta được thanh tẩy khỏi lời nguyền/chúc 
dữ, để được tự do như thế, thì hiển nhiên là không luật lệ 
nào kể cả luật Torah lại có thể sờ chạm được ta. Và như 
thế, tức: không còn phân biệt ai tốt/ai xấu theo nghĩa lề luật 
đã qui định. Ở đó, tất cả mọi người đều ngang bằng, đồng 
hạng. Và như thế, không còn phân biệt nào dựa trên yếu tố 
sắc tộc như Do thái hoặc dân ngoại. Không còn cách biệt 
nào theo giới tính nam/nữ hoặc tình trạng nô lệ/tự do nữa. 
Chính đây là niềm tin vào trạng huống chết đi, hoặc “tình 
trạng có lời nguyền/chúc dữ” được Đức Kitô mặc lấy, như 
trạng huống sống động của những người được niềm tin giải 
thoát, rất tự do. Tức, một trạng thái sống rất đồng đều, cho 
mọi người. Đây là thứ tự do đồng đều mà tất cả những ai 
được thanh tẩy chấp nhận vào với “lời nguyền/chúc dữ” của 
thập giá, đã thấy rằng: Thanh tẩy chính là tiến trình rất khác 
biệt, ở xã hội. 
 

“Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh 
tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Đức 
Kitô. 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. Mà nếu anh em thuộc về Đức Kitô, thì 
anh em là dòng dõi ông Áp-ra-ham, những 
người thừa kế theo lời hứa.” (Gal 3: 27-29)               

 



 

 

Đó chính là sự việc rất “hụt hơi”, nếu ta dừng lại mà suy 
nghĩ. Và theo tôi, đây là chuyện lớn lao/cao cả, cũng rất 
thực. Là, cái giá của nó, nếu ta dùng ngôn từ hành chánh 
quản trị để diễn tả. Nhưng, nếu ta không trả cái giá đó mà 
mua lấy, thì đây là sự chấp nhận một thua lỗ. Là, công nhận 
các hệ thống dân dã nào khác và chúng dân sẽ là người 
quản trị hệ thống đó. Và, đó cũng tựa như lời ca ở đâu đó 
vẫn cứ hát: “Đi đâu quanh co cho đời mỏi mệt.” 
 
Đến đây, lại thấy nảy sinh một vấn đề, là: có chăng khác 
biệt nào không giữa người Công giáo và tín hữu theo trào 
lưu của thánh Phaolô? Nếu ta là người Công giáo tốt 
lành/hạnh đạo vẫn chỉ vui hưởng việc giữ luật Hội thánh cho 
đúng cách, thì thánh Phaolô ắt sẽ bảo với ta rằng: “Các anh 
chả biết gì hết. Các anh không hề biết, là: mình đang mất 
mát thứ gì, điều gì hết cả sao? Đây, chính là quyền uy/sức 
mạnh ta đây vẫn còn thấy”.  
 
Ở đây, tôi không nghĩ thánh Phaolô thuộc giống giòng hào 
kiệt, lại mắc phải chứng “khổ dâm”; hoặc nghĩ rằng: ông là 
người từng mời gọi dân con mọi người hãy đi vào trạng thái 
bị đào thải. Thánh Phaolô chỉ mỗi nói: dầu sao thì đó cũng 
là chuyện đang xảy đến. Tôi không nghĩ là ta phải làm thế. 
Và, đây là những gì từng xảy ra để ta nắm được ý nghĩa 
của Phục sinh. Thánh Phaolô từng thấy sự bí nhiệm nơi 
những người như thế. Một ví dụ cụ thể về trỗi dậy từ cõi 
chết, mà theo tôi, có thể khiến nhiều người sẽ thay đổi thái 
độ không còn tuân thủ luật lệ một cách triệt để, nữa. Thành 
ra, nếu ta nhìn vào sự việc được diễn tả theo cách đó, thì 
đấy chính là Phục sinh, rất thực. Thánh Phaolô đạt đến giai 
đoạn thấy được rằng: Phục sinh không là khoảnh khắc xảy 
ra vào ngày Chúa nhật lễ Vượt Qua. Mà, là cả một thời đại 
lịch sử. 

 
Phục sinh, không chỉ là hành xử của Thiên Chúa dù Ngài 
vẫn ở trong đó. Phục sinh chính là sự năng động trong đó 
có sự hợp tác giữa Thiên Chúa và con người. Đó là sự hợp 
tác có kết quả chính trị và xã hội xảy ra ngay ở thế giới này. 
Và Phục sinh như thế, vẫn được những người từng trải 
nghiệm một cuộc sống có cả lời nguyền/chúc dữ lẫn tự do 
vẫn cứ tiếp tục thực hiện. Và tôi nghĩ, thánh Phaolô đã nói: 
không có cuộc sống nào lại giống như cuộc sống của Đức 
Kitô mà không dính dự cả hai yếu tố ấy. Và tôi nghĩ: đây là 
suy tư khác thường, cho đến khi nào ân huệ của Thiên 
Chúa hoặc sự năng động của Ngài gặp gỡ ta ở nơi ta đang 
sống. Nhưng, thánh Phaolô lại bảo: năng lực sinh động ấy, 
không để ta ở lại nơi ta đang sống, bởi nó thay đổi ta và 
biến cải con người của ta. Tiến trình qua đó nó thay đổi và 
biến cải, là tiến trình đặt ta vào trong kinh nghiệm sống có 
mùi vị của lời nguyền/chúc dữ từ luật lệ; trong và ngang qua 
tiến trình mà ta không thể bị lấy đi, ta sẽ có được kinh 
nghiệm và mùi vị của tự do nó giúp ta thoát khỏi mọi luật lệ. 
Tôi nghĩ: luật của tinh thần sống động trong Đức Kitô đã giải 
thoát ta ra khỏi mọi luật lệ. Đó, cũng tuơng tự như cung 
cách lý sự của người La Mã mà thánh nhân thực sự đang 
nói đến. 
 

Ở đây nữa, cũng chẳng là cung cách của 
người theo Do-thái-giáo nói về cánh chung. 
Cũng chẳng như thánh Giacôbê lại cứ nghĩ 
rằng sự việc như thế chắc chắn sẽ xảy đến, 
trong lai thời. 

 
Trên lý thuyết, thì nhiều người không tin vào sự sống lại của 
Đức Giêsu. Nhưng nếu những người ấy tham gia vào tiến 
trình sống động có sự phục sinh đã khởi sự cùng với Đức 



 

 

Giêsu, thì rõ ràng là những người này đã góp phần của 
mình vào trong đó. Cả chúng ta, lẫn Đức Giêsu và Thiên 
Chúa, tất cả đều ngang bằng nhau trong tiến trình ấy, bởi 
tất cả chúng ta đều cùng được giải thoát khỏi lời 
nguyền/chúc dữ của hệ thống có những luật và lệ. Và giờ 
đây, tất cả chúng ta đều cùng chung sống, cùng ngang 
bằng nhau và tất cả đều có tự do. 
 
Thế nên, nếu thánh Phaolô nói điều này cho những người 
đã chịu thanh tẩy và từng có kinh nghiệm như thế, thì có thể 
họ sẽ nói với thánh-nhân rằng: “Vâng. Ông Phaolô ơi. 
Chúng ta đều có tự do. Thế thì, chúng tôi có thể làm những 
gì mình thích chứ?” Và thánh Phaolô sẽ đáp trả: “Không 
phải thế đâu! Các bạn không được như thế. Chỉ được thế, 
nếu các bạn thực tình sống như người đã chịu thanh tẩy, 
thôi.”  Hoặc giả, ta cũng nói: “Thường thì, bọn tôi vẫn ra 
ngoài ăn nằm với các nữ phụ lôi thôi/bê bối ở Côrinthô vào 
ngày cuối tuần. Tuần nào cũng thế.” Và khi ấy, thánh 
Phaolô hẳn sẽ nói: “Không được thế đâu. Xin lỗi bạn!” 
 
Vậy nên, có những thực tại kiểu “làm người quý phái, ta 
buộc phải thế!” đã khiến thánh-nhân không áp đặt luật lệ lên 
mọi người. Và theo tôi, đấy chính là cung cách khác biệt để 
ta có thể tiếp cận chuyện ấy. Thế nhưng, thánh Phaolô luôn 
đưa vấn đề vào với thực tại cuộc sống của ông và thực tế 
của những người giống như thế. Và, những gì còn lại chỉ là 
biểu-tượng lớn/rộng vẫn cứ luẩn quẩn ở phía sau hậu 
trường, mà thôi. 
 
Theo tôi, đó chính là nét đặc thù của thánh Phaolô. Tôi 
không nghĩ, thánh-nhân thực sự muốn thuyết phục mọi 
người về những gì xảy ra, vào lúc đó. Thánh-nhân chỉ muốn 
qui tụ mọi người, rồi để cho họ có cảm tưởng hoặc ý nghĩ 

như thể thánh-nhân là ai và có kinh nghiệm thế nào và để 
họ có được kinh nghiệm nào đó, mà đôi lúc cũng chẳng biết 
rằng nó có ý nghĩa gì hoặc thêm thắt đôi ý vào đó. Nói 
chung, thì họ vẫn thế chứ? Nhưng theo tôi thì, chỉ một số rất 
ít là nắm được vấn đề một cách sâu sắc; tức: thấy được 
các vấn đề mang tính thách thức, tế nhị, thấy được điểm 
nét tuyệt vời mà thánh-nhân đang có trong người. Và, 
thánh-nhân cũng lại nói: những thứ ấy, anh chị em cũng 
đang có trong đời mình, thôi. Thật ra, họ nghe những 
chuyện có vẻ chắc nịch là thế, nhưng theo tôi, họ vẫn biết 
rằng thánh Phaolô đang xác định với họ. Và tôi nghĩ, đây 
chính là một phần của thập giá nơi thánh-nhân. Ông chẳng 
bao giờ nghĩ mình có thể qua được chuyện ấy cách xuyên 
suốt; và thông thường thì có lẽ ông cũng chẳng qua được 
một cách xuyên suốt, đó là ý của tôi đoán như thế. 
 
Và đôi lúc, có lẽ thánh Phaolô cũng thấy những chuyện 
“trẻo cẳng ngỗng” được đưa vào đường lối này khác khiến 
thánh-nhân không mấy hài lòng, đặc biệt là các tác giả của 
“Ngụy thư Phaolô” mượn danh nghĩa/tên tuổi của ông để 
làm những chuyện khác ý. Nhưng, đó cũng có thể là những 
sự việc, mà theo tôi, đã khiến thánh-nhân phải để tâm lui tới 
đặt vấn đề. Tôi thiết nghĩ, một trong những cung cách đầy 
thách thức đòi ông phải xả bớt năng lực mà nói ít đi chính là 
sự phục sinh đang đi vào với thứ ngôn ngữ đầy lời 
nguyền/chúc dữ, đến như thế. Nhắm chiều sâu, thì đó là ý 
niệm cũng rất khó đối với một số người tin vào chuyện áp 
đặt và bao gộp, để có thể nói được rằng: cả ta nữa, cũng 
được kể là mình cũng bị bao gộp trong số những người đã 
trải qua kinh nghiệm bị tống xuất, rất lọc lựa.  
 
Vì thế nên, có thể là thánh-nhân cũng mất đi một số bạn là 
vì ông đã nói ra chuyện ấy. Đó là theo tôi đoán: ông thực sự 



 

 

bị như thế. Nhưng, thánh Phaolô phấn đấu không ngừng 
nghỉ cho chuyện này, vào thời ấy. 
 

Đó cũng là lý do khiến thánh Phaolô phải bắt 
chụp ý nghĩa Phục sinh, rất như thế. Thánh-
nhân đã quảng diễn lập trường của ông về 
Phục sinh theo nghĩa: đó không là khoảnh 
khắc trong đời, mà là cả một “thời đại”. Đây 
không là “hành động của Chúa”, mà là cơ 
năng/động lực trong đó có sự hợp tác/hợp lực 
giữa Thiên Chúa và con người, để dẫn đến 
kết quả chính trị và xã hội trong thế giới hiện 
tại có sự tự do theo nghĩa trần gian, lan man 
nhiều thế lực. 

               
Đây không là điều mà thần học cánh chung 
của Do-thái-giáo hoặc của thánh Giacôbê 
từng nghĩ sẽ xảy đến trong lai thời. 

 
Thánh Phaolô có nói: về lý thuyết, chúng ta 
không tin là Đức Giêsu đã Phục sinh, mà là: ta 
tham gia dính phần vào với tiến trình sống 
động của sự sống lại rất thông thường đã bắt 
đầu với Đức Giêsu và ta góp phần vào tiến 
trình đó, tự bên trong. Chúng ta, Đức Giêsu và 
Thiên Chúa, tất cả đã ra đồng hạng trong tiến 
trình này, là bởi ta cùng ở/cùng được giải 
thoát khỏi hệ thống luật-lệ có lời nguyền/chúc 
dữ vẫn đính kèm. Và nay thì, đó là sự việc của 
tất cả mọi người cùng gộp lại; tất cả đã ra 
đồng đều, đồng hạng. Tất cả đều có tự do con 
cái Chúa. 

 

Phe/nhóm đối nghịch lại vẫn cho rằng: họ có quyền hơn cả 
thánh Phaolô, nghĩa là vẫn ở “trên cơ” thánh Phaolô nữa. 
 

Thánh Phaolô viện cớ lý luận rằng: hoạt động 
tông đồ của ông là do Chúa gửi đến, cách trực 
tiếp, nên ông có uy quyền để nói lên điều đó. 
Ông có được quyền uy đó thoạt vào lúc ông 
được thị kiến với Chúa trên đường Đamát; khi 
đó ông đã thấy được lời nguyền thập giá có 
nghĩa một cuộc sống mới rất khó tưởng tượng 
vì Đức Giêsu. Quả là, thánh-nhân thấy điều 
này một cách trực tiếp đến từ Thiên Chúa tựa 
hồ như cùng một sự việc được đặt để vào 
cùng một lời nguyền/chúc dữ như Đức Giêsu 
từng gặp. Thánh-nhân không là sứ giả đến từ 
Antiôkia hoặc từ thánh Giacôbê hay Phêrô 
hoặc bất cứ ai khác ủy thác. Phải chăng ông 
có được chuyện ấy là do niềm xác tín nói rằng 
vào khi ấy, ông đã tách bạch khỏi thánh Phêrô 
cũng như Barnaba, tại Antiôkia, chăng? 
 

 
Tranh luận như thế, thánh Phaolô đã sử dụng một loạt các 
nối kết mang tính ẩn dụ để tạo nên sự việc có liên quan đến 
chính ông. Trí tưởng tượng đầy ẩn dụ của ông vẫn lớn rộng 
hơn bất cứ ai khác, trong chúng ta. Ông có tài “lý luận” rất 
rạch ròi để nối kết các ẩn dụ khác biệt vẫn xa vời cung cách 
ta thường làm. Thế nhưng, đó cũng là phong cách hùng 
biện được phe/nhóm đối nghịch sử dụng. Theo nghĩa đó, thì 
đây là phong cách mang tính rất Do-thái-giáo. Theo tôi, đây 
cũng là một trong những điều mai mỉa/châm biếm trong sự 
việc ông chống đối lại phe/nhóm đối địch. Ông đưa những 



 

 

người trong phe/nhóm ấy vào với lập luận của chính ông, 
rồi cứ nghĩ rằng mình đã thắng cuộc…    
 
Nói về tục “cắt bì” ông nghĩ nhiều về chuyện “yêm hoạn”. 
Nói đến núi đồi đạo giáo ở Galát, ông cũng nghĩ nhiều đến 
đạo giáo của núi đồi Sion ở Giêrusalem. Ông lại cũng nghĩ 
đến Hagar và Sarah, hai bà vợ của Abraham: một bà là nô 
lệ, còn bà kia rất tự do. Từ đó, ông lập ra sự tương phản/đối 
chiếu giữa yêm hoạn-đạo giáo-của-núi đồi Galát-Hagar(nô 
lệ)-người ngoại giáo (tức Ismael) so với tục lệ “cắt bì”-đạo 
giáo của núi đồi ở Siôn-Sarah-Do thái-giáo (tức Isaac). Nếu 
phân tách theo chiều hướng viễn tượng, hẳn ta sẽ bảo 
rằng: sự yếu kém song hành này là ở nơi bà Sarah: chính 
bà là nữ phụ rất tự do. Thánh Phaolô hiểu rõ điều đó, 
nhưng thánh-nhân đã phát biểu như một kẻ tin rất xác tín 
vào Đức Giêsu. Thánh Phaolô bèn đề nghị, là: con cháu 
Sarah, là người Do thái ở Giêrusalem lại không giữ bà trong 
tự do nhưng lại đã rơi ngược vào cung cách nô lệ bằng việc 
cứ nhắc đi nhắc lại đòi hỏi buộc phải “cắt bì” rất nhiều lời; 
làm như thế, tức biến mình trở thành đồng hạng với những 
người ở núi đồi Galát, cũng giống thôi. Rõ ràng là, thánh 
Phaolô muốn tỏ cho thấy: chỉ những ai ở trong Đức Giêsu, 
là Đấng từng bị lời nguyền/chúc dữ nơi thập giá và đã Phục 
sinh mới là người thực sự có tự do như thế, nhưng không 
cần đến “cắt bì”! “Cắt bì” là dấu chỉ ngược ngạo đối với tất 
cả những điều được thánh-nhân trình bày, ở đây! 
 
Thánh Phaolô lại cũng nói: hiện ở trên các núi xứ Ả Rập có 
ngọn đồi được gọi là “Hagar”, và ở nơi đó vẫn có người 
ngoại giáo, tức: nô lệ của thói thờ cúng kiểu dân ngoại và 
các nghi thức họ cử hành cũng đều như thế. Thánh Phaolô 
lại cả gan nói rằng: Giêrusalem (núi Siôn) là núi thánh ở 
Giuđêa. Những người sống ở đó, tức Do thái, cũng đang 

theo một đạo giáo của núi đồi mang tên Do-thái-giáo! Họ là 
nô lệ của lề luật rất Torah! Giêrusalem tương tự đền thờ-đất 
nước gồm những người nô lệ đang sống kiểu khắc kỷ có hệ 
thống kiểm soát toàn cầu gọi là Torah, đầy luật lệ. Vậy nên, 
dấu hiệu và chỉ dẫn trước tiên cho thấy mình thuộc vào đạo 
giáo nô lệ này là cứ đi mà chịu “cắt bì” chỉ thế thôi. Nếu quý 
vị chấp nhận chịu cắt bì, thì cũng tương tự như quý vị trở 
thành nô lệ giống như thế và như thế, tức đã để luột mất sự 
tự do là điều con dân Israel đáng được thừa tự… Xem thế 
thì, thánh Phaolô rõ ràng đã so sánh một cách đầy nguy 
hiểm coi việc cắt bì của người Do-thái-giáo ngang bằng 
chuyện yêm hoạn của người dân Galát! 
 
Lập luận đầy cay đắng này, thực ra là quảng diễn việc hiểu 
biết tiến trình Phục sinh do thánh Phaolô đưa ra. Phục sinh, 
là tiến trình gồm việc đóng đinh vào thập giá để rồi đi vào 
với sống lại. Thực ra, thánh Phaolô không đi vào với việc 
đóng đinh thể xác và bạn bè của ông cũng chẳng làm thế, 
nhưng các ngài đã tự tách rời khỏi cộng đoàn Do-thái-giáo, 
từng bị Lề luật chúc dữ có cả lời nguyền rủa đính kèm và 
ngay đến các cột trụ của Hội thánh tiên khởi, cũng đã từ 
khước. Điều mà thánh Phaolô muốn nói ở đây, là: tiến trình 
phục sinh bao gồm cả kinh nghiệm của mọi người về lời 
nguyền/chúc dữ vốn tống xuất họ khỏi kinh nghiệm về sự 
sống lại. Theo tôi thì, thánh Phaolô từng đem những yếu tố 
khó nuốt như thế về với người mình và ta thấy là thánh-
nhân vẫn thích đề cập đến chuyện ấy, vào mọi lúc. Nhưng 
điều này thực sự đòi hỏi cộng đoàn tín hữu của ông nhiều 
hơn là chính ông, như ta từng nói ở các đoạn trên, về con 
người của thánh Phaolô. Có lần, thánh nhân lại cũng nói: 
“Tôi đang nếm thử một thứ gì đó rất chán chết, nhưng mùi vị 
chán chết ấy lại chính là mùi vị của tự do.” Và theo tôi, thì 
đó là thách thức cũng sâu sắc. Đó là để diễn giải việc đóng 



 

 

đinh vào thập giá cốt đưa vào cuộc sống đích thực rất 
thường ngày của mọi người, hôm nay. 
 
Nói khác đi, thì: nếu ta xử sự theo kiểu này, tức; cho đi 
chính mình, cách cởi mở và san sẻ hết mọi thứ với mọi 
người, thì người theo đạo Do thái lại sẽ bảo là ta có khùng 
mới làm thế và làm như thế, tức là ta không muốn vào hội 
đường của họ. Người La Mã cũng nói rằng: tốt hơn ta nên 
loại bỏ những người có lập trường như thế, ném họ ra khỏi 
bất cứ hệ thống chính trị này khác. Vứt họ ra ngoài cho mọi 
người dày đạp.  Xem thế, thì: lời nguyền/chúc dữ mà thánh 
Phaolô đã thấy, theo ông, chỉ là đường lối duy nhất để ta 
trải nghiệm/nếm thử và thực sự đi vào với chính mình, đem 
vào người mình toàn bộ kinh nghiệm của thập giá từng cho 
ta biết về Đức Giêsu Kitô cũng như thế. Và đó mới là điều, 
là những gì sẽ bị nuốt chửng và đưa vào chính sự phục 
sinh đang diễn tiến trong ta và với mọi người chung quanh. 
 
Đó còn là đòi hỏi rất nặng nề, nhưng tôi nghĩ có như thế 
mới thực sự mang ý nghĩa. Và theo tôi, đó là những gì 
khiến thánh Phaolô phải đối đầu cả với người Galát cũng 
như người Do-thái-giáo ở Galát tức đã mang về cho thánh-
nhân hơn là chính ông đã mang về cho họ, vào trước đó. 
 
Đối chiếu những điều đang xảy ra ở thời buổi hôm nay, thì 
ta có thể sánh với những người Công giáo từng ly dị rồi tái 
giá nên bị hội thánh từ chối không cho dự tiệc Thánh có 
rước lễ. Những người như thế lâu nay cũng bị đá, bị vứt bỏ 
ra ngoài cho mọi người chà đạp, hệt như thế. Theo cung 
cách nào đó, thì thánh Phaolô, nếu ông gặp được người 
thời hôm nay bị như thế, chắc ông cũng sẽ nói cho họ biết 
rằng: chính trong việc nếm thử kinh nghiệm đắng cay ấy họ 
mới được giải thoát khỏi thứ địa ngục đầy chết tiệt. Và, đó 

còn là cảm nghiệm về chuyện đi vào nhiệm tích đóng đinh 
vào khổ giá có hình chữ thập để rồi cũng sẽ phục sinh, 
quang vinh. Tôi tin rằng: ở đời, cũng có nhiều ví dụ đại loại 
như thế, nhưng đây là một trong những ví dụ rất cụ thể của 
đời đi Đạo, rất Giêsu. 
 
 
Điều thú vị là, mãi về sau, chẳng thấy ai nói gì đến những 
điều xảy ra với tín hữu Đạo Chúa ở Galát, hết. Ngay đến 
Gioan Patmốt, Clêmentê thành La Mã, Y Nhã ở Antiôkia, 
Pôlycarp ở Smyrna cũng chả bao giờ đề cập đến những 
chuyện đại loại như thế mặc dù các ngài đề cập đến rất 
nhiều thứ tại những nơi khác trong vùng, suốt trăm năm 
hoặc hơn. 
 
Thánh Phaolô cũng đã lưu lại Galát một thời gian, nhưng 
xem ra đó là điều ngoài dự kiến. Thật sự cũng chẳng ai biết 
là thánh-nhân có tính đi về mạn Bắc không hoặc về vùng 
cận duyên ở Hắc hải, cũng không rõ. Có rõ ít nhiều đi nữa, 
có lẽ cũng chỉ là “sự cố”, hoặc việc đỗ nhờ trong chốc lát, 
thế thôi. Có thể, chuyện ấy cũng đã xảy ra là vì thánh-nhân 
bị đau yếu mắt bị mờ hoặc sao đó. Ông từng ngã bệnh tại 
Galát. Phải chăng là căn bệnh tương tự như thế, tức: như 
mũi gai nhọn đâm vào đầu hay sao đó, có ai mà biết. Cũng 
có thể là thánh-nhân bị chứng tật gì đó giống như cơn sốt 
rét/ngã nước, nơi mạn ngược, chăng? Có thể là hồi còn trẻ 
ở Tarsus, ông từng bị chứng bệnh gì đó do khí hậu khắc 
nghiệt trong vùng gây ra; có thể, ông cũng dự tính đi về 
mạn Bắc đến với Galát là để tạo sức khoẻ tốt cho mình, 
hơn là đi với Barnaba về miền cực thấp quanh Địa Trung 
Hải. Thật khó biết.                    
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Chương VIII 
 

PHAOLÔ  
và sự nghiệp cầm bút viết cho người 

thị thành 
ở La Mã 

 
 

THƯ RÔMA 
 

“Thư Rôma là thư đặc trưng/đặc thù do thánh 
Phaolô viết. Là, thứ thư tín dũng mãnh, cuốn 
hút như bão táp, sóng dồn, hò reo mạnh bạo 
và hét rất to vì vui sướng cũng rất nhiều.” 
(Jacob Taubes) 

 
 

Tóm lược 
 
Có thể nói, thánh Phaolô hầu như đã bỏ rất nhiều tháng 
ngày quần quật lao động chống “La Mã”. Ông chống, không 
chỉ mỗi tinh thần đế quốc, mà thôi; nhưng, ông còn chống 
cả hệ thống cha/cố, khống chế hết mọi người. Tuy là thế, 
nhưng: vào những tháng ngày cuối đời mình, thánh-nhân 
những muốn về với Rôma cho hả lòng hả dạ, và ông được 



 

 

tiếp đón theo cung-cách dành cho người bị “quản thúc tại 
gia” khá hiền-từ, hầu đợi trông “những gì phải đến sẽ đến,” 
cũng bình thường. Tuy là thế, nhưng vụ xử án mà ông trông 
đợi rất nhiều ngày vẫn không xảy đến, nên vẫn chờ. Nhiều 
lúc, ông thấy mình như chết lặng trong đợi chờ, ở nơi đó. 
Đợi và chờ, cho đến ngày cận kề cõi chết cũng không thấy 
đến, nên nóng lòng, ông lại ghi thư gửi cộng đoàn nơi ông 
từng giao du mật thiết, rất lâu ngày. Thư ông viết, đích thực 
là một tuyên ngôn thần thánh rất chín mùi, cốt để dung hoà 
những chuyện ông từng đề cập một cách sôi nổi với mọi 
người, để rồi người đời sau sẽ coi đó như một luận-cứ 
chính thức của thần-học Hội thánh thời tiên khởi, từng làm 
nên tên tuổi của ông vào mọi lúc.  
 
Thánh Phaolô từng có ý định đi Tây-Ban-Nha một chuyến, 
lại những muốn được hậu thuẫn –cả về tài chánh cũng như 
mọi chuyện- bởi cộng đoàn nơi đây vốn tạo dịp để ông hoàn 
thành ước vọng nhỏ của mình trong vui mừng. Thư Rôma, 
là thư đặc biệt qua đó ông đề cập cũng khá nhiều về Đức 
Chúa. Về, những điều mà nhiều người thường vẫn hỏi: sao 
Chúa lại cứ hướng về Thiên-Chúa-là-Cha để rồi Ngài lại 
phải lo hành xử sao cho có lợi với thế giới nhân trần. Thánh 
Phaolô cũng viết về thế giới ngập tràn năng lượng của 
Chúa. Và ông bảo: tất cả những thứ ấy đều là quà tặng 
thuần khiết. Nên, ta hãy vui mừng mà đón nhận và ứng đáp 
bằng cung cách cởi mở cách trọn vẹn, thông thoáng. Để 
được thế, thánh-nhân nói: ta cần một thứ “cắt bì nội tâm”, 
tức: gỡ bỏ đi, những gì là rào cản gây ngăn trở cho việc 
nhận đón Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành, rất vẹn toàn. 
Thánh Phaolô gọi đó là tình thân thương “agapè”, tức lòng 
mến bao la theo cung cách rất khác hẳn. Thánh-nhân từng 
nói: tất cả chúng ta được gộp chung vào cùng ơn cứu rỗi 
nhờ lòng thương mến vô vàn của Chúa.  

 
Thiên Chúa là Đấng duy nhất sống theo phong cách trọn 
vẹn, toàn hảo. Ngài đến với ta như Đấng đã sử dụng ảnh 
hưởng của vũ trụ đầy những điều tốt đẹp gửi thẳng đến ta. 
Nay, Ngài sống trong ta và với ta. Đây không là chuyện viển 
vông, mơ hồ, mà là thực tại rất xác định. Chính vì thế, ta 
thực sự có khả năng sống với Ngài và trong Ngài như 
người phục sinh trỗi dậy, rất thích thú. Kết quả là, ta có 
quan hệ mật thiết với người chung quanh và chẳng cần gì 
lợi ích tư riêng/vị kỷ để có được động thái sẻ san với mọi 
người bằng vào những gì được Chúa san sẻ cho ta, và với 
ta.  
 
Đây không nhất thiết chỉ nói về mặt tư tưởng hoặc lý thuyết 
suông, thôi. Nhưng, vẫn là thực tại rất thật, và rất rõ. Đó, là 
chứng cứ cụ thể về việc “Thần Khí Chúa” tác động lên ta và 
mọi người, để mọi người và mọi sự lại sẽ nên đồng 
hình/đồng dạng với ta. 
      

“Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của 
Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khó, 
đói rách, hiểm nghèo, bắt bớ hoặc gươm 
giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài, mà mỗi 
ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để 
sát sinh… Nhưng trong thử thách ấy, ta toàn 
thắng nhờ Đấng đã yêu mến ta. 
 
Đúng là thế. Tôi tin chắc: cho dù sự chết hay 
sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, 
hiện tại hay tương lai, bất cứ sức mạnh nào, 
trời cao hay vực thẳm hoặc bất cứ loài thọ tạo 
nào, không có gì tách ta ra khỏi tình yêu của 



 

 

Thiên Chúa vẫn thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, 
Chúa chúng ta.” (Rm 8: 35-39) 

 
 

RÔMA           
 
Thật sai lầm, nếu có người lại cứ tưởng rằng La Mã thời ấy 
–bây giờ gọi là Rôma- vẫn tràn ngập toàn người Ý. Thật ra 
thì, người Ý khi ấy, chỉ đếm được không đầy 10% hoặc 
12% dân số ở đây thôi. Người xưa có nói: “Đám Orontes 
bao giờ cũng dồn về đồng bằng sông Tiber” hết. Đó là điều 
cũng dễ hiểu. Bởi, điều này có nghĩa: lúc ấy, đã có đợt di 
dân tràn đồng từ miền Đông kéo về tận xứ miền gọi là La 
Mã. Cũng có thể, một số người da mầu/đen đuốc đã từng 
về nơi đó để sinh sống. Nhưng, Rôma ngày ấy không đông 
lắm. Điều này, ai cũng thấy xảy đến rất thường tình từ thế 
hệ này qua thế hệ khác, như cung cách sống động của 
những người nhất quyết quay về đây mà sống cho tiện, thế 
thôi. 
 
Thật ra, chúng ta cũng không biết gì nhiều về giòng đời lịch 
sử vào lúc ban đầu. Ở thời điểm, mà hầu hết dân con Đạo 
Chúa sống ở Rôma, lại cứ hỏi: ai là người dám tra tay dựng 
xây một thành đô hồ đồ đến là thế? Thành đô này được xây 
dựng từ hồi nào mà sao chẳng có chứng cứ lịch sử rõ rệt 
khả dĩ cho thấy thánh Phêrô là đấng sáng lập ra chốn miền 
thần thánh linh thiêng ấy. Cũng chẳng ai lại cứ tin rằng có 
thánh tông đồ nào đó từng dấn thân theo Chúa lại đã tác 
tạo nên chốn phồn hoa đô hội tựa hồ là thế. Ngay đến thánh 
Phaolô ngài cũng đâu buộc phải đích thân đến những nơi 
hoặc những vùng do mình thành lập để kinh lý hay kinh 
lược đến chộn rộn. Tuy vậy, ông vẫn đến. Dù, có đến cũng 

chỉ để “thăm dân cho biết sự tình” một đôi ngày rồi thôi. 
Thời thánh Phaolô, cộng đồng dân Chúa gồm cả người Do 
thái lẫn người ngoài Đạo, nhưng hầu hết những người như 
họ đều thấy là các vị nào từng hồi hướng trở về với Đạo 
Chúa lại không chỉ xuất xứ từ gốc nguồn Do-thái-giáo, thôi. 
 

Ở đây, ta cũng hiều: số tín hữu có nguồn gốc 
Do-thái-giáo sống ở Rôma quả là khá đông. 
Tác giả Josephus ước định khá rộng lượng là: 
giả như ta tính việc ấy bắt đầu từ năm thứ tư 
trước Công nguyên, thì số người sống ở đây 
đếm được khoảng chừng trên dưới 8 ngàn 
người. Trong khi đó, tác giả Philô lại cho rằng: 
những người sống ở nơi này từng sinh hoạt 
bên sông Tiber mà người thời đó gọi là 
“Trastevere”; tức: một nơi có đến 13 hội 
đường thường có những sinh hoạt đình đám, 
không hề thiếu. Nhưng, khởi từ năm 41 sau 
Công nguyên, Hoàng Đế Claudius lại đã ra 
chiếu chỉ cấm mọi người không được la 
cà/bén mảng hoặc tụ tập gặp gỡ ở chốn công 
đường, hoặc cả nơi chính lộ cũng đều thế. Kịp 
đến năm 49, ông nhất định đòi tống xuất 
những người này ra khỏi Rôma, vì họ có ý đồ 
làm loạn ngay ở thành đô mà người Ý khi 
trước gọi là “vụ rối ở miền đồi Crestô.” Kịp đến 
năm 54, khi hoàng đế Claudius băng hà, mọi 
người mới quay về chốn “đường xưa lối cũ” 
để tái lập một số sinh hoạt cộng đồng, như 
thừa-tác-viên Priscilla và Aquila vẫn từng làm. 

 
Lại thêm một sai lầm nữa, nếu ta cứ nói đến “cộng đoàn 
dân Chúa” ở Rôma theo cung cách khách quan, lịch sử mà 



 

 

không có chứng-cứ. Bởi, đoàn/nhóm Kitô-hữu ở đây, là một 
hoà trộn gồm những vị trước kia từng theo Do-thái-giáo và 
cả những người kính sợ Chúa –tức dân con ngoài Đạo- đều 
do thánh Phaolô gom nhặt từ các hội đường ở đây đó, rất 
quanh quất. Và, thánh-nhân lại đã qui tụ các vị này cốt để 
thiết lập thành nhóm/hội cộng đoàn con dân biệt lập. Thánh-
nhân không gọi nhóm/hội của các vị này là hội thánh, ở số 
ít, gồm các thừa-tác-viên nữ như Priscilla, Aquila tức các 
nữ-lưu vị-vọng chuyên qui tụ và gom gộp bạn đạo từng 
sống ở đâu đó, rồi thu về một mối. Vị nào hồi hướng trở về 
Đạo Chúa từ Do-thái-giáo cùng các vị có gốc đạo Do-thái 
sống ở đó, cũng di dời khỏi Rôma từ năm 54, sau cái chết 
của hoàng đế Claudius. Dân ngoài Đạo, vốn hồi hướng trở 
về Đạo lại muốn các vị này nên sống bên ngoài để không 
dính dự gì với nhóm ở trong. Các vị, thậm chí còn muốn 
tống xuất cả những người ấy ra khỏi cộng đồng dân Chúa 
cho đỡ “rách việc”. Thế nên, chẳng ai có ý định lên đường 
rao giảng cho người Do thái giống như thế. Đồng thời, các 
vị lại muốn nêu lý lịch của tín hữu thuộc Đạo Chúa vốn cứ 
dùng ngôn ngữ không phải là tiếng Do thái. Thánh Phaolô 
không đồng ý chuyện này. Thế nên, người đọc thư Rôma 
sẽ thấy là tác giả thư này không đả động gì đến những 
chuyện đại loại như thế. 
 
Trong số các vị chuyên đặt vấn đề, lại thấy đưa ra một vài 
thắc mắc tràn lan nơi cộng đoàn, để các ngài lại sẽ hỏi: sao 
Chúa chỉ chọn mỗi đất nước và con người Israel là dân tộc 
có giòng lịch sử hào hùng vào buổi đầu như thế? Sao dân 
con nhà Đạo từng thiết lập giao ước với Chúa lại vẫn chỉ là 
dân Israel hoặc Hội thánh, mà không mang tinh thần đạo 
của cả một tổng thể rất gói gọn, để rồi tất cả sẽ biến hình 
đổi dạng ra như thế? Thắc mắc này, được coi như hậu 

thuẫn chống đỡ cho thư Rôma do thánh Phaolô viết rồi gửi 
cho các vị lâu nay sống ở đây. 
 
Thánh Phaolô viết thư, là viết cho cư-dân thị-thành ở nơi 
này bằng tiếng Hy Lạp, tức: thứ ngôn ngữ thực dụng vào 
thời đó, khi thánh-nhân đặt chân lên đây lần thứ ba, ở vùng 
này, vào thời gian khoảng từ năm 54 đến 58, tức 5 năm đầu 
triều đại Nêrô. Thánh-nhân viết, là viết từ A-kai-ya, nơi có 
thủ-phủ nổi tiếng rất bê bết, là Côrinthô. Bạn đạo nơi đây, 
như Gai-ô và Ê-ras-tô cũng đính kèm lời chào thăm hỏi ở 
thư này. Thêm vào đó, còn có bạn đạo từng dấn thân ra đi 
làm công tác mục vụ cùng với thánh Phaolô,là: Timôthê, 
Lucius, Jason, Sôsiphatê…và các vị sinh hoạt chung, tại 
Côrinthô nữa. Ter-siô là người ghi chép những gì thánh 
Phaolô đọc cho ông ghi. Chị Phêbê, người sống ở thủ phủ 
mang tên Kench-krê gần Côrinthô, là người đem thư này 
đến người nhận. 
 

Ở đây, tôi có nhận xét tương tự đề nghị của 
một số vị lâu nay thường hay cho rằng: vào 
năm 64, có vụ cháy lớn ở Rôma từng đốt sạch 
phân nửa thành đô nổi cộm, vì lúc đó bạo 
chúa Nêrô lên cơn làm chuyện tày trời, rồi đổ 
lỗi cho người Đạo Chúa ra tay phóng hoả đến 
như thế. Theo tôi, thì: sau khi đổ diệt cho 
người Đạo Chúa đốt trụi tài sản của chúng 
dân rồi, quan quân ở đó lại đã ra tay trả đũa 
cách tàn bạo. Theo chỗ tôi hiểu, thì: việc này 
càng làm cho tình thế căng thẳng đến cực độ, 
khiến quan quyền ở đó trở thành đám hỗn 
quân hỗn quan không thể dừng tay được nữa. 
Và, bạo chúa Nêrô lại vẫn tiếp tục bách hại 
thường dân vô tội khiến cộng đoàn tín hữu ở 



 

 

đây đành chọn giải pháp chết vì Chúa, và cho 
Chúa.  
 
Tôi cũng nghĩ: thay vì đem chôn hoặc bảo trì 
thánh tích của một Phaolô quyết sống chết vì 
Đạo ở nguyện đường hoặc mộ phần nào 
tương tự, thì họ lại quẫn bách/hãm hại ông 
tựa hồ như người vô danh tiểu tốt được quan 
viên vứt xác xuống huyệt mộ ở đâu đó chốn 
thành đô, xô bồ, loạn náo. Kết quả là: thánh 
Phaolô đã thực sự trở nên hư vô/trống rỗng 
đến tuyệt hảo. Riêng tôi không có bằng chứng 
cụ thể hoặc tài liệu nào khả dĩ xác minh được 
những chuyện như thế; nhưng, cũng không 
biết chừng: mai mốt sẽ có người làm được 
chuyện đó! Và, tôi cũng không có tư cách để 
khẳng định rằng: thánh-nhân đã qua đời tại 
“Tre Fontane”; rồi sau đó, bị bọn “đầu trộm 
đuôi cướp” kia chặt đầu rồi dùng đó làm thứ 
bóng đá mà tung/ném đến “3” lần. Câu chuyện 
như thế chỉ là giả tưởng, tuyệt nhiên không 
mang tính khách quan lịch sử, chút nào hết. 
 

 
Thánh Phaolô viết lên chỉ một phần của thư Rôma này thôi. 
Bởi, ông muốn hỗ trợ cho Rôma để còn đi Tây Ban Nha cho 
“thoả chí tang bồng”. Và, ông lấy làm thích thú khi có cơ hội 
giao dịch với cộng đồng ở nơi này. Và, đây là bức thư duy 
nhất được ghi chép trước khi ông có dịp trở lại với cộng 
đoàn nơi đó. 

 
Thư ông viết cho cộng đoàn ở đây cũng từ tốn, khiêm nhu, 
có cân nhắc cẩn thận như một tuyên ngôn đã chín mùi, nhẹ 

nhàng về những chuyện mang tính cảm xúc mà có lần ông 
từng bộc lộ vào thời trước. Bộc lộ, đường lối Chúa hoạch 
định một thế giới mang tính tích cực hơn. Bộc lộ, cả thắc 
mắc: sao Chúa lại mỗi hướng về với Cha bằng cả sự công 
chính để duy trì kế hoạch Ngài ban một cách tốt đẹp, tuyệt 
diệu; hoặc: sao công cuộc sáng tạo lại mang ý nghĩa của 
việc bộc lộ kế hoạch, vẫn tràn đầy việc Chúa biến hình/đổi 
dạng ra như thế. 

 
Để sự việc như thế có thể xảy ra, cũng cần đến thứ “cắt bì 
nội tâm” ngõ hầu dân con mọi người mới nhận được những 
thứ như quà tặng đơn thuần. Theo cung cách lịch sử, nhiều 
sự việc đã đi vào đường lối giống như thế. Tất cả, đều như 
vậy. Thành thử, Thiên Chúa chỉ chọn mỗi dân tộc đặc trưng 
là Israel qua đó mọi sự có thể xảy đến cách tích cực và như 
thế mới chứng tỏ cho mọi dân nước thấy được đâu là vấn 
đề. Và, kế hoạch này không đạt theo nghĩa thông thường 
của ngôn từ. Vì thế nên, có một người Do thái là Đức Giêsu 
Kitô đã đến từ Thiên Chúa để thực hiện ơn gọi của Israel. 
Từ ngày Ngài phục sinh/trỗi dậy, tất cả chúng ta mới có khả 
năng được sống tích cực như thế, và sống tự do trọn vẹn. 
Và có thế, ta mới yêu Chúa, thương Đức Kitô, Israel, 
thương mến mọi dân nước và mến thương mọi người. Và, 
thánh Phaolô đặt tên cho tình yêu thương này là lòng mến 
thương agapè, tức cung cách yêu đương như Thiên Chúa 
đương yêu mọi người. 

 
Thánh Phaolô hiểu rõ rằng thế giới quanh mình, đặc biệt tại 
La Mã, còn tăm tối, đầy bạo lực. Thánh-nhân lại cũng biết 
rằng nơi đây cần được cảnh cáo về tình trạng hiện thời. 
Ông không đưa ra thuyết lý nào đẹp như bánh vẽ. Ông 
cảnh báo sự việc xảy đến sẽ ở giữa hai tầm nhìn về thế giới 
không thể ăn khớp với nhau. Nhưng cuối cùng, qua thư 



 

 

Rôma, thánh-nhân nhấn mạnh rằng: tất cả phải tỏ ra tích 
cực. Tất cả phải yêu thương nhau, và một ngày nào đó tình 
trạng tăm tối và bạo lực sẽ không thể thắng thế. 
 
Thánh Phaolô không thiết lập nền thần học tu đức nào dành 
cho dân thánh trong hệ thống của người đi Đạo. Thánh 
nhân nói đến hệ thống La Mã và ông cũng cho họ biết về sự 
thể đã diễn ra rằng: hai hệ thống này không thể hoà hợp, ăn 
khớp nhau được. Quan hệ giữa hai hệ thống ấy, không thể 
nào có được sự hài hoà, chung sống. Và, ngôn từ về sự bất 
hoà này rồi cũng sẽ đến, rất sớm thôi. Ông từng nói: “Hỡi 
La Mã! Ngươi không thể nào chiến thắng được ai hết!” Quả 
thực, thì: đỉnh cao của những gì được thánh Phaolô diễn tả 
nơi văn bản này vẫn là thành phần của niềm xác tín mang 
tính chính trị. Đó không là những gì được thêm vào cho đủ 
nghĩa. 
 
Sự chết, Phục sinh, Đóng đinh vào thập giá, Trỗi dậy, Lời 
Nguyền/Chúc dữ, Tự do, Đau khổ, Yếu kém, Hành xử cách 
sầu não, Tính khí dễ chịu và Tình yêu vào cuối đời… đều là 
ngôn từ có đổi thay, nhưng ý nghĩa không thay đổi. Và, 
muốn lập thành danh bạ theo thứ tự nào đó cũng cần có 
hành trình dài đằng đẵng. Theo tôi thấy, thư Rôma chừng 
như bắt đầu vào lúc thư Galát đã được tác giả viết cùng lúc 
với phần cuối thư Côrinthô nữa. Tất cả là tình thương, 
nhưng tình thương phải nói ra ngoài càng nhiều càng tốt. 
Và, thư Rôma đã làm được việc này. 
 
Thời gian thánh Phaolô lưu lại ở Êphêsô là lúc ông viết lên 
bức thư Philípphê chính tại đây. Và, ông cũng viết thư gửi 
cho dân thành Côrinthô cũng từ Êphêsô và một vài nơi khác 
chính vào lúc thư Galát được hình thành. Ông đặt ý tưởng 
chính về tình thân thương agapè, và nay –từ 

Côrinthô/Kench-krê ông lại viết về những tư tưởng rất chín 
mùi chung quanh đề tài ấy. 
 
Cùng một lúc, lại có một thứ âm thanh kiểu “đứt khúc” trong 
thư ông viết cho dân thành Rôma. Ông sử dụng ngôn từ Hy 
Lạp được gọi là me genoito (tức: phụ thêm vào) đến 10 lần. 
Ông còn lập đi lập lại các đoạn thư trong đó không mang 
nhiều ý nghĩa và cũng không hoàn toàn mang tính gỡ múi 
thắt cho nó. Ông sử dụng từ dikaiosune tou theou (tức: sự 
công minh chính trực của Thiên Chúa) đến 60 lần. Ông 
cũng qui chiếu cơn giận dữ của Thiên Chúa mang ý nghĩa: 
Thiên Chúa có thể xử phạt, nhưng Ngài lại không vô-hiệu-
hoá một tuyệt đối nào hết. Mãi về sau, ta có thể sử dụng 
nền thần học này để phân biệt ý nghĩa đúng đắn của sự 
công chính/lòng Chúa xót thương từ ý nghĩa biểu trưng của 
sự nổi giận rồi gán hết cho Chúa. 
 
 

TRANH LUẬN VỀ THƯ RÔMA 
 
Xem ra, lại đã xảy đến nhiều sự việc quanh bức thư do 
thánh Phaolô viết gửi giáo đoàn Rôma, khá nổi tiếng. 
 
Thánh Phaolô biết rõ: có động lực thánh rất cứu độ đã tác 
động nơi con người. Ơn cứu độ, nay mặc khải cho ta theo 
cung cách nhè nhẹ, đi vào cuộc đối thoại với từng người. 
Nơi đó, có hai khía cạnh luôn đan xen nhau và tiếp cận 
nhau, đó là: lòng thủy chung và tình thương yêu mặn mà, ở 
trong ta. 
 

“Trước hết, Thiên Chúa đã tỏ lòng yêu thương 
chung thủy đối với ta vượt quá mức tuyệt vời. 



 

 

Đặc trưng này, dẫn ta trở về với lời hứa mà 
Ngài từng bộc lộ cho Abraham biết về mặc 
khải. Một mặc khải tuyệt vời hơn cả hợp đồng 
thoả thuận tay đôi vẫn thấy dẫy đầy ở trần thế. 
 
Thứ đến, lại có tình Thương Yêu khác, không 
giống thứ tình ái vẫn tồn tại nơi con người. Và 
tình Thương Yêu này, đã thể hiện nơi Đức Kitô 
lại là quà tặng chân tình xưa nay chưa từng 
thấy, do Chúa gửi đến với ta.” (Rm 1: 1-4, 1: 
17 và 3: 21-26) 

 
Xem thế thì, lòng yêu thương chung thủy, cùng danh tánh 
của tổ phụ Abraham và Đức Kitô, là ý nghĩa chủ lực trong 
thư thánh Phaolô viết gửi riêng cộng đoàn Rôma, rất thân 
mến. 
 
Thế giới trước thời Chúa hạ giáng làm người để sống cuộc 
đời ở nhân gian trần thế, tựa hồ chốn nhân gian thời khắc 
trong đó con người chẳng đoái hoài gì đến niềm tin-yêu 
sống động, nhưng lại vẫn sống với động thái kình chống lại 
tình Thương Yêu đích thực, Ngài chủ trương. Động thái mà 
họ xử sự theo cách khó có thể hoà nhập với thứ tình ái lớn 
rộng ở khắp chốn. Thế giới bị bỏ mặc một mình, lại xử sự 
theo ý tư riêng, nên cứ thế đi vào đường lối tệ hại mà đây 
lại không phải là lối-đường của tình Thương Yêu đích thực. 
 

Thiên Chúa đã và đang biểu lộ tình Thương 
yêu đích thực của Ngài với nhân gian trần thế 
bằng vào công cuộc tạo dựng; nhưng thế trần, 
lại đã khước từ Tình Thương Yêu ấy và cũng 
chẳng biết cảm tạ Ngài vì được như vậy. 
Ngược lại, nhân gian trần thế lại quá tự tin vào 

chính mình nên đã đầu tư vào lòng dục, chứ 
không phải vào lòng mến yêu chính trực. Đó, 
mới là tội. Là, lỗi phạm. Và, điều khó hiểu mà 
ta nhận ra nơi sự thể là Chúa vẫn một lòng 
trao ban Tình Thương của Ngài cho trần thế, 
cả với người phàm tội lỗi đến là thế. (Rm 1: 
18-32) 

 
Nơi Tình Thương của Chúa, nhờ Đức Kitô và qua Đức Kitô, 
ta nhận ra Thiên-Chúa-là-Cha nên đã cảm tạ Ngài. Từ đó, 
ta gia nhập vào ơn cứu độ Ngài phú ban. Thế còn, người 
ngoài Đạo thì sao? Họ có bị lọt sổ vuột khỏi ơn cứu độ 
không? Bởi, không ai được cứu vớt mà lại không ngang qua 
và không nhờ vào Đức Kitô; hoặc, gia dĩ lại ở ngoài Đức 
Kitô được. Vì, ơn cứu độ là ơn thần thánh dẫn ta đến với 
tình Thương Yêu rộng lớn của Thiên-Chúa, là nhờ Đức 
Kitô, thôi.  
 
Thế nên, sống với và sống trong Đức Kitô là việc ta làm 
được mà chẳng cần hỏi xem mình có ở với và ở trong Ngài 
không? Vì thế, vào thời điểm ấy, đã thấy nhiều tín hữu Đạo 
Chúa vẫn cứ hỏi: không biết mình có là Kitô-hữu đích thực 
không? Thật ra, thì câu trả lời là: muốn được thế, không cần 
nhận chân Đức Kitô, mà chỉ cần ý thức một cách liên tục 
những gì tốt lành và cần thiết cho cuộc sống nội tâm ngõ 
hầu ta có thể nhờ đó mà đón nhận tình Thuơng yêu tràn 
đầy ấy. Có như thế, mỗi người và mọi người mới thực sự là 
Do thái và là tín hữu Đức Kitô. Việc này, không thể xảy đến 
mà lại không có “cắt bì nội tâm” khiến ta dễ dàng mở rộng 
lòng mình với Tình Thương Yêu rộng lớn Chúa đem đến 
cho ta. Xem thế thì, điều chắc chắn khiến ta có thể thực thi 
lòng mến thương nơi người đồng loại. Bằng không, mỗi 
người và mọi người chỉ thực hiện được tình đồng loại thông 



 

 

thường chứ không thể thực hiện tình thương yêu độc đáo 
Chúa ban cho. (Rm 2: 12-16; 25-29) 
 
Vấn đề là, tình Thương Yêu ấy mang tính cách quà tặng 
nhưng-không, rộng khắp. Nhờ có thế, ta mới gạt bỏ được 
mọi mưu mô tính toán quyết đề cao chính mình và/hoặc tự 
vinh-danh con người mình, bởi mình cứ cậy vào những gì 
mình đã làm hầu dựa vào đó mà vênh vang, cao ngạo. Bởi 
vậy, ta cũng nên nghĩ lại xem mình đã trở thành người thế 
nào; hoặc, nói theo kiểu người Pháp vẫn cứ bảo: “Hãy luôn 
tư duy và tự kiểm chính con người mình”. Thế nên, lời 
nguyện cầu xứng đáng và tốt đẹp hơn cả, sẽ thế này: “Lạy 
Cha, xin đáp lại điều con xin tuỳ lượng từ bi hải hà của 
Ngài, chứ đừng xét theo tính vị kỷ của con.” 
 
Thánh Phaolô sử dụng nghi thức sám hối/đền tội của Do-
thái-giáo để thiết lập một thế song hành và tương phản với 
Đức Kitô. Sám hối/đền tội, là nghi thức thứ tha mọi lỗi tội. 
Nhưng chỉ trong Đức Kitô và ngang qua Đức Kitô ta mới có 
được sự tha thứ tuyệt đối, rất đích thực. Lý do, là vì tình 
thương yêu nhất mực của Ngài là nguồn cội của mọi thứ 
tha rất đích đáng. Đức Giêsu đã chết cho tình Thương Yêu 
này. Và Tình Thương của Ngài lại kình chống với sự chết 
lớn hơn bất cứ thứ tình ái cùng sự chết nào khác (Rm 3: 
19-24). Và như thế, tha thứ đã trở thành phục sinh/trỗi dậy, 
rất đích thực.    
 
Thánh Phaolô lại cũng dùng biểu tượng Abraham tế-hiến 
Isaac con trai độc nhất của mình hầu thiết lập tình Thương 
Yêu lớn rộng mà Chúa đã dùng để loại bỏ mọi sự chết 
chóc, vỡ đổ và sầu buồn. Thế nên, nơi tình Thương Yêu 
của Chúa, sự công chính luôn ngự trị và niềm tin vào Ngài 
vẫn ở với tình Thương Ngài ban cho con người. Chính vì 

Abraham tin vào Chúa, nên ông được gộp chung vào sự 
Công chính ấy. Thế nên, tin là tin vào tình Thương Yêu của 
Chúa mang chiều kích lớn rộng và trải dài đến muôn thuở, 
muôn đời. 
 
Nơi thư Rôma, thánh Phaolô còn đi xa hơn là chỉ tập trung 
vào mỗi “niềm tin” mà thôi. Thánh-nhân không diễn tả kinh 
nghiệm về ơn cứu độ nơi tín hữu Đạo Chúa như kinh 
nghiệm của niềm tin, nhưng là kinh nghiệm sống “an 
bình/hài hoà”. Bởi, nơi an bình/hài hoà, còn có sự tự do và 
lòng quả cảm dám hành động một cách tích cực. Thế nên, 
tình Thương Yêu ấy được cảm nghiệm bằng sự yếu kém 
vẫn làm nên cuộc sống hằng ngày của mỗi người và mọi 
người (Rm 5: 1-5).               
  
Thánh Phaolô rất thích nói đến điều kiện sống khả dĩ ông 
cảm nghiệm được sự “an bình/hài hoà” hầu trở thành khả-
thi. Thánh-nhân quan niệm rằng: ông vẫn đang sống trong 
lòng Hội thánh còn khiếm khuyết và điều này có ý nghĩa 
thực thụ trong tâm can đã được “cắt bì” của mỗi người và 
mọi nguời, tức “ở trong ta.” 
 
Để tạo điều kiện cho sự khả-thi này, thánh Phaolô còn sử 
dụng loại hình mâu thuẫn/đối chọi vẫn có vào thời đó. Thời 
này, nhiều người chấp nhận một cách rộng rãi ý tuởng của 
người Do thái về “Ađam” và ảnh hưởng của “Ađam” lên 
người đồng loại. Họ nghĩ nên bao gộp tất cả vào phần nội 
tâm bên trong của Ngài và kết hiệp mọi sự trong mình Ngài. 
Chính do việc dính dự cách sâu sắc của tất cả trong một 
“Ađam” mà ý niệm này lại đã có ảnh hưởng trên toàn thể 
nhân loại. Thánh Phaolô thấy không cần thiết phải đồng 
thuận với ảnh hình này, lại đã dựng nên thêm một yếu tố 
nhỏ để chứng tỏ rằng: Đức Kitô là Đấng Duy nhất từng thực 



 

 

hiện hoặc thực sự tạo ảnh hưởng mãi mãi trên toàn thể 
nhân loại và vũ trụ. Lý do được biết vẫn như trên, là bởi 
Ngài từng yêu thương gắn bó với Tình Thương Yêu rộng 
lớn ấy. Thế nên, trong tương quan với công cuộc tạo dựng 
đầu đời và với Ađam, con người lại được tái tạo để trở nên 
ngày càng tuyệt vời hơn. Và, chính Ngài là Ađam Mới, rất 
đích thực. Ý nghĩa khiến Ngài trở thành bản thể con người 
vì Ngài được tràn ngập bằng Tình Thương yêu lớn rộng thể 
hiện nơi bản thể Đức Kitô. Và, chính thánh-nhân đã sống 
thực ý nghĩa ấy. (Rm 5: 12-21) 
 
Nay, thì ý nghĩa trở thành người được sống trong Đức Kitô, 
hoặc hoà hợp với Tình Thương Yêu này, là thứ gì đó rất ổn 
định. Trên thực tế, tất cả chúng ta được ngập tràn –do bởi 
ơn thanh tẩy- trong động tác của tình Thương Yêu, qua đó 
Ngài chấp nhận cái chết hoặc nói đúng hơn, là kết quả để 
Ngài vượt quá nỗi chết bằng phục sinh/trỗi dậy. Tình 
Thương Yêu trong Ngài đối nghịch hẳn với nỗi chết và tất 
cả những gì sự chết kéo theo nó, để rồi tất cả những thứ đó 
được xoá bỏ khỏi hiện hữu, suốt miên trường. Đây chính là 
nền tảng tư tưởng bằng vào đó thánh Phaolô đã sử dụng 
các động từ mang tính đồng bộ hầu diễn tả cuộc sống và 
sinh hoạt của ta “với” Đức Kitô…(Rm 6: 1-11) 
 
Thế nhưng, tư tưởng của thánh Phaolô ít ra cũng là tư 
tưởng duy thực, một phần nào. Thánh-nhân biết mình tuổi 
già sức yếu, đang ở trong cơ thể rất dễ chết, với lập truờng 
tập trung vào chính mình vẫn còn đó nỗi buồn đối nghịch 
hoàn toàn với “con người mới” của Tình Thương yêu không 
dính bén vào với bất cứ thứ gì. Chính thánh-nhân nhấn 
mạnh rằng: Tình Thương Yêu rất mới đó, đã khắc sâu trong 
tâm khảm của mỗi người chúng ta. Tiếng Do thái, cụm từ 
“harit” có nghĩa khắc sâu và cụm từ “herit” mang ý nghĩa 

của sự “tự do”. Nhưng dù sao, thì người Do thái không mấy 
đặt nặng vào sự khác biệt giữa nguyên âm “a” hoặc “e” 
chẳng có giá trị bao nhiêu. (Rm 6: 12-14 và 7: 2-3) 
 
Sau đó, thánh Phaolô lại chơi chữ với cụm từ “lề luật” khi 
thánh-nhân nói đến cung cách, mà theo tôi, tất cả chúng ta 
đều không muốn như thế. Và câu hỏi, là: “Đức Kitô, hoặc sự 
sống trong Đức Kitô, có là sự thành-tựu của lề luật không? 
Chỉ khi nào lề luật ngưng không còn áp đặt lên bề ngoài của 
ai đó, thì khi ấy, việc đó mới trở thành đòi hỏi tự thâm căn 
gắn liền vào với nội tâm của người này, thôi. Và, khi lề luật 
đã trở thành thứ gì là nội tại rồi, có thể ta lại sẽ không còn 
muốn gọi nó là “lề luật” nữa. Và, cứ như thế, thánh Phaolô 
tiếp tục nói đến lề luật không phải ở số nhiều, mà chỉ một 
giới luật ở số ít, thôi. Giới luật duy nhất ấy chính là Tình 
Thương Yêu. Và, giới luật này xuất tự trong ta mà lại không 
do chính ta làm được, vào lúc đó. Thành-tựu “ở trong ta” 
chứ không do ta tuân giữ, nên đã thành đạt. Thế nên, 
những gì khiến ta cần phát triển chính là sự dễ dạy tự tại ở 
trong đó, và tự nó đã thành-tựu trong ta, một sự dễ dạy nội 
tại là một phần của an-nhàn tự tại. Ta cảm nghiệm nó 
nhưng chỉ như hoa quả đầu mùa của những thứ gì sẽ đến 
với ta, mãi đến sau này. (Rm 8: 4-13) 
 
Cho đến nay, ta đã và đang xét mọi khía cạnh về Tình 
Thương Yêu vô-vụ-lợi được quan-niệm do Chúa mà thành. 
Chính vì lý do đó, nó lại mang tính toàn cầu, rất vũ trụ. Cho 
mọi người. Thiên-Chúa-là-Cha, Ngài đã đả-thông ý định 
phân trần của Đức Giêsu Con Ngài với mức độ của tình 
Thương Yêu mà Ngài từng muốn cho ý định rất tự do của 
Ngài bằng vào trải nghiệm cuộc thống khổ để rồi tình 
Thương Yêu có thể đưa dẫn Ngài ngang qua nỗi chết mà 
vào với Phục Sinh quang vinh. Đây là thứ ân tình mà tình 



 

 

Thương Yêu của Cha hoạt động nơi Con của Ngài. Chính vì 
thế, mà Cha rất đỗi hài lòng và lấy làm thích thú nơi Con 
Ngài. Với ta, tình Thương Yêu trọn vẹn không nghi ngờ đã 
ràng buộc như sự tự do sống khi, mỗi ngày ta bắt gặp nơi 
những người có nhu cầu sống đang quanh quẩn bên ta, họ 
cũng đã biết tập trung vào tình Thương Yêu mới mẻ ấy. 
 
Và khi ấy, Đức Kitô đã thế chân vào chỗ đứng của lề luật. 
Quả thật, trong cuộc đời có chòm xóm sống an vui, Đức 
Kitô đã thế chân vào chỗ đứng của lề thói, với lệ làng. Bởi, 
điều cần thiết để đưa vào hiện tượng đó là sự khiêm hạ đối 
với chòm xóm láng giềng, nơi Đức Kitô. (Rm 12: 1-2) 
 
Ghi chú: 
 
Thánh Phaolô vốn dĩ sử dụng thành ngữ “Thân Mình Đức 
Kitô” là có dụng đích. Và như thế, trong thư Côrinthô, thánh-
nhân đưa ra sự phối kết đạo đức rất giản đơn, qua đó, cụm 
từ “Thân Mình” được sử dụng như một biểu tượng. Ở thư 
Galát, sự phối kết này đã xoá bỏ mọi khác biệt về đạo giáo 
và xã hội; và qua phối kết này, sẽ không còn ai là Do thái, ai 
Hy Lạp. Chẳng còn khác biệt nào nữa, về sắc tộc. Ở thư 
Rôma, thánh Phaolô còn đi xa hơn thế nữa qua việc ông 
diễn tả lý lịch “đồng hình đồng dạng” với Bản Thể duy nhất 
là Đức Kitô. Trong thư này, thánh-nhân không có ý nói một 
thân thể là Đức Kitô, cho bằng ngài nói “chỉ một Thân Mình 
duy nhất trong Đức Kitô; qua đó, chi thể của người này 
chính là cơ phận của người kia. (Rm 12: 3-5) 
 

Philip Esler, Conflict and Identity in Romans: 
the Social Setting of Paul’s Letter, Fortress 
Press 2003. 

 

Ở thư Rôma, cộng đồng tín hữu đi Đạo đã phân rẽ, do có 
xung đột về sắc tộc. Nhóm người ở đây là một hỗn hợp 
chủng tộc giữa người Do thái và dân ngoại. Thánh Phaolô 
vốn dĩ tìm cách giảng hoà tình trạng bất ổn giữa những 
người sống ở Galát. Thành ra, lập trường được thánh 
Phaolô tỏ bày ở thư Galát không giống như lập trường 
được thánh nhân tỏ lộ ở thư Rôma. Cả vào lúc trước khi 
viết cho người ở Rôma, thánh nhân đã quảng diễn rất nhiều 
về ngôn từ.  

 
Ở thư Galát, thánh Phaolô hối thúc triệt hạ mối khác biệt về 
sắc tộc. Đặc biệt ở thư Galát đoạn 3 câu 28, thánh-nhân có 
nói: Đức Kitô không còn phân biệt ai là người Giuđêa ai là 
Hy Lạp. 

 
Ở thư Rôma, thánh nhân lại không làm thế. Ông lại muốn 
sự khác biệt về chủng tộc cứ thế tồn tại. Ông muốn những 
ai có khác biệt về chủng tộc vẫn có được cung cách đồng 
đều theo đường lối khác nhau. Câu trích dẫn trên là điều 
cuối cùng ông gửi đến với người dân ở La Mã. 

 
Ở thư Galát, thanh tẩy tự nó đã xoá bỏ mọi lằn ranh sắc tộc.  
Ở thư Rôma, lại không thế. Thư này, cả hai sắc tộc Giuđêa 
và ngoại giáo đều thoát khỏi uy lực của tội lỗi. Nhưng lại 
theo cung cách khác biệt. Người Giuđêa chết cho luật lệ; 
còn người ngoại giáo chết cho những gì không mang tính 
chất thần thánh, tức: không lành sạch và thiếu vắng lề luật. 

 
Ở thư Galát, Abraham là tiên tổ của người đã cắt bì (Gl 3: 
6-9) và hạt giống của ông đã sản sinh ra Đức Kitô. 
Ở thư Rôma, Abraham là tổ tiên của những người đã cắt bì 
và cả những người không thông qua thủ tục cắt bì. Và, hạt 
giống nơi ông đã tồn tại ở cả hai. 



 

 

 
Ở thư Galát, sự chính đáng theo lý thuyết, chỉ xảy ra là nhờ 
vào việc tuân giữ lề luật;  
Ở thư Rôma, thật ra chẳng có ai tuân giữ lề luật cho đủ để 
có thể trở nên công chính nhờ vào động thái ấy. 

 
Ở thư Galát, tự do có nghĩa là giải phóng khỏi lề luật. 
Ở thư Rôma, tự do mang ý nghĩa giải thoát khỏi tội lỗi. 

 
Nơi thư Galát, Con-Thiên-Chúa đến từ việc giải phóng khỏi 
lề luật. 
Nơi thư Rôma, Con Một Thiên Chúa là lý do để ta sống nhờ 
vào Thần Khí Chúa. 

 
Ở thư Galát, Thần Khí đối chọi với xác thịt, lề luật và những 
ai đã cắt bì và giữ Luật.      
Ở thư Rôma, Thần Khí đối chọi với xác thịt mà thôi. Thần 
Khí nay như Lề luật. 

 
Nơi thư Galát, lời hứa với Israel bị giới hạn bởi thời gian và 
thời gian ấy nay mai một. 
Nơi thư Rôma, lời hứa ấy được thực hiện theo cách không 
ngờ trước. 

 
Ở thư Galát, Israel là nhóm người của Đức Kitô (và ngược 
lại) 
Ở thư Rôma, Israel là sắc tộc Do Thái chứ không là Israel 
được Thần Khí thánh hoá.  

 
Ở thư Galát, kẻ tin được thanh tẩy để tháp nhập vào với 
Đức Kitô, tức mặc lấy Đức Kitô như trong nghi thức khai 
tâm mang tính nhiệm tích. 

Ở thư Rôma, các kẻ tin đã được thanh tẩy nay đi vào nỗi 
chết của Đức Kitô (Rm 6) 

 
Ở thư Rôma, thánh Phaolô quan niệm Israel đã ra khỏi Giao 
ước để nhờ đó, toàn thể thế giới mới có thể đi vào với ơn 
cứu độ, tức ở trong Đức Kitô Giêsu. Israel ra khỏi Giao ước 
cứu độ không như một tai nạn nghề nghiệp, và không là 
tình trạng chệch hướng kéo dài đến muôn đời. 

 
Cả thư Galát lẫn thư Rôma, ta vẫn thấy các chủ đề như: 

 

 
Lề luật  
Tác giả James Dunn biện bạch rằng: thánh Phaolô không 
chống đối chức năng đạo đức nơi luật Torah. Sở dĩ có 
chuyện đó, là vì vũ trụ đòi phải có sự tiếp tay của văn hoá 
Do thái muốn rời bỏ tính chất thị thành, phố chợ. 

 
Tác giả Philip Esler lại minh chứng rằng: với thánh Phaolô, 
điều hay lẽ phải là những gì luật Torah có thể cung cấp –
bằng vào chức năng đạo đức của nó- nay lại có đường 
hướng khác, đó là Thần Khí Chúa. Đòi hỏi đạo đức nơi lề 
luật không có vai trò nào hết đối với Kitô-hữu. Như thánh 
Phaolô, khi ta nói đến “luật của Đức Kitô” hoặc “Luật của 
Thần Khí” là sử dụng biểu tượng nay chuyển đổi Lề luật đã 
được áp đặt lên đó chứ không phải là định nghĩa theo máy 
đo đạc nào khác. Bởi, đối với tín hữu Đức Kitô, luật đó đã 
hoàn toàn lỗi thời rồi. 

 

Giao ước 
 



 

 

Tác giả Tom Wright lại lý luận theo kiểu cách thật rất khác, 
khi ông nói: với thánh Phaolô, Đức Kitô là “Đỉnh cao của 
Giao ước”, tức mục tiêu của luật lệ chứ Ngài không phải là 
điểm tới của lề luật. Và, kết quả xảy ra cũng là chuyện 
đương nhiên thôi.  

 
Tác giả Philip Esler lại lý luận rằng: với thánh Phaolô, Đức 
Kitô đã giải thoát Israel khỏi mớ bòng bong hỗn độn mà Lề 
luật sản sinh ra. Nói chung, đã có sự đứt đoạn căn bản giữa 
luật Môsê và Đức Kitô, Luật của tình Thương Mến         

 
Tác giả Esler cũng đề nghị ta nên bỏ đi cụm từ “lịch sử cứu 
độ”. Ta có thời kỳ giữa Abraham và thánh Phaolô khi lời 
hứa không có ai hiện thực mà chỉ xảy đến ở thời vị lai, thôi. 
Các thế kỷ giữa thời Môsê và Đức Kitô gồm có thời kỳ ảm 
đạm không giải toả. Không ai trong lịch sử Do thái lại có 
được niềm tin trong lành như Abraham. Chỉ có Abraham là 
luật trừ khỏi qui định ở vào thời con người không có được 
niềm tin trong lành như thế. Và, thánh Phaolô suy tư như 
người về với Cánh chung, của Đạo Chúa. 

 
 

Tóm lược 
 

Thánh Phaolô không có cảm nghiệm nào khác ngoài niềm 
vui và sự lành thánh chiếu theo lề luật. Không ai trách 
thánh-nhân về chuyện ấy hết. Bằng vào tư duy, thánh 
Phaolô hiểu rằng đã có sự lành thánh giả hiệu. Thánh-nhân 
quan niệm thời của Giao ước như một thời kỳ đầy tăm tối. 
Ông coi Abraham như nhân vật đầy lòng tin đã đi bước 
trước còn tốt hơn và hay hơn chính lề luật đà diễn tiến. 

 

  

THƯ RÔMA 
 
Ở thư Rôma đoạn 3 câu 24 đến 26, thánh Phao lô lại đã 
viết:  
 
 “Nay họ được giải án tuyên công, một cách nhưng 
không,  

bởi ơn Người, nhờ việc cứu chuộc trong Đức Kitô 
Giêsu. 

Đấng Thiên Chúa đã bày ra trước mặt thiên hạ như 
phương xá tội.  

Nhờ bởi lòng tin trong máu Ngài,  
làm cách chứng tỏ sự Công Chính của Người.  
vì đã bất chấp các tội lỗi họ phạm trước kia, 
trong khi Thiên Chúa cầm mình nhẫn nại,  
hầu chứng tỏ sự công chính của Người vào thời bây 

giờ 
rằng Người thực công chính, và giải án tuyên công 
kẻ nại đến lòng tin vào Đức Giêsu.” 

 
“Trở nên công chính”, là: mọi người được tham gia vào sự 
công bằng thủy chung của Thiên Chúa một cách tự do, nhờ 
vào quà tặng Ngài ban cách “nhưng-không” thật khó giải 
thích theo thói thường. 
 
“Nhờ ơn cứu chuộc” (Apolutrosis), tiếng Hy Lạp có nghĩa: 
thực hiện việc tặng ban huệ lộc, ơn cứu rỗi và sứ mạng giải 
thoát nô lệ, để mọi người được tự do. Nhưng tất cả, là để 
dẫn vào ý niệm quản cai vĩ đại, ngõ hầu tẩy sạch mọi sự 
trong tế hiến. Ý niệm “Đền bù mọi lỗi tội” (Hilasterion, 
Kapporeth), là nói về lớp vàng dát nơi “khám giao ước” ở 



 

 

đền thờ, trên đó có cánh thiên thần, cốt nói về sự hiện diện 
của Đấng Thánh, tức Shekinah. Thánh Phaolô lại viết thêm: 
“Thiên Chúa đã bày Đức Giêsu Kitô ra trước mặt thiên hạ” 
và coi Ngài là Đấng hiến tế chứ không là hiện thân của 
động thái “đền bù mọi lỗi tội”. Với ngôn ngữ Hy Lạp và Do 
thái, việc tế hiến thú vật không là “đền bù mọi lỗi tội” 
(hilasterion); nhưng là cách diễn tả việc “trở nên một”. Một 
hiện diện, không tách rời. Cũng chẳng đánh bật được gốc 
rễ, để trừ khử. 
 
“Máu” đây có nghĩa là: sự sống, trong đó máu trở thành thứ 
“bột tẩy” gột sạch mọi vết nhơ, đặc biệt lôi cuốn việc đền bù 
cho lỗi phạm của con người. Máu ấy, vị thượng tế rắc vãi 
lên khắp chốn, nhân buổi tẩy sạch lỗi lầm được tổ chức mỗi 
năm gọi là “Yom Kippur” hầu trừ khử mọi uế-tạp, bẩn nhơ. 
 
“Công chính” (dikaiosume), có nghĩa: tham gia vào sự công 
bằng phải lẽ của Thiên Chúa. 
 
“Giải án truyên công” (aphesis), nghĩa tự vựng, là: xoá sạch 
hoặc gỡ bỏ mọi lỗi tội, coi đó như hậu quả của nhiều hành 
xử. Bởi, lỗi tội chống lại sự công bằng thủy chung của Thiên 
Chúa, luôn thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc.            
 
Ngôn ngữ ở đây, đưa ra ví dụ cụ thể như chất lỏng chảy 
suốt, rất nhào quyện. Thánh Phaolô không viết thêm chú 
thích nào mang tính cách chuyên nghiệp ở dưới mỗi trang 
thư. Thay vào đó, ông vẫn mải khâu/may các mẩu da thú 
làm bạt lều và đọc cho thư ký ghi chép theo kiểu “nhát 
gừng”, “từng chữ” rất nhanh. Thành thử, người đọc có thể 
sẽ phạm sai lầm không nhỏ, nếu cứ lo phân tách hoặc biện 
giải lời của thánh-nhân theo tinh-thần nhà phê-bình văn-học 
nghệ-thuật chi ly, khúc chiết. Những điều được thánh 

Phaolô đọc cho thư ký ghi, là giòng tư tưởng gây ấn tượng, 
chứ tuyệt nhiên không là hệ thống triết lý, tự bao giờ. 
 
Tựa hồ những gì thánh Phaolô sử dụng trong mạch-nguồn 
tư tưởng, duy chỉ một thành ngữ “Ngài chết cho ta”, là điều 
có ý nói: Ngài đã vượt khỏi cung cách chết cho đạo, như 
việc cho đi chính mình Ngài theo cung cách phụng thờ 
(kapporeth); tựa hồ mô-hình kinh-tế để trang trải cái giá của 
tự do; và, dựa vào kiểu cách của xã hội có luật pháp, nhờ 
đó Ngài cho phép ta gia nhập vào sự Công-minh chính-trực 
của Thiên Chúa. Đây, là đúc kết các ý niệm vào với nhau, 
để nên một. 
 
 
THỜI HẬU PHAOLÔ           
 
Trong các thư được thánh Phaolô đọc cho thư ký ghi về lề 
luật hoặc mục vụ, các ý trên đã giảm thành một nghĩa duy 
nhất, tức: sự thể khiến ta gọi đó là “ơn cứu chuộc”. 
 
 “Trong Ngài, ta được cứu chuộc nhờ máu của Ngài.” 
(Ep 1: 7) 
  

“Đức Kitô Giêsu, Đấng tự hiến mình làm giá chuộc 
mọi người.”(1Tim 1:6) 

 
“Vì chúng ta, Ngài đã tự hiến mình để cứu chuộc 
chúng ta khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện 
chúng ta, khiến chúng ta thành Dân riêng của Ngài, 
một dân hăng say làm việc thiện.”( Titô 2: 14) 
 
“Anh em hãy biết cho rằng, không phải nhờ vào 
những của chóng hư nát như vàng bạc mà anh em 



 

 

được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông 
anh em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc 
nhờ bửu huyết của Chiên Con vẹn toàn, vô tỳ tích, là 
Đức Kitô.” (1Ph 1: 18-19) 

 
Điều trên đây, đem lại sắc thái đặc trưng cho ta thấy phong 
cách tốt đẹp nhất trải rộng theo chiều ngang, mà nếu chúng 
không bị truyền-thống tiên-khởi phủ nhận hầu thanh trả thay 
cho cái giá về kinh tế. Đây còn là bước chân ban đầu của 
nhiều người từng dấn bước làm thành chữ viết, hầu đi vào 
học thuyết về “ơn cứu chuộc”/“toại nguyện”, hoặc “ảnh 
hưởng đạo đức” cùng các sự thể rất như thế. 
 

Loren Rosson có lần nhận xét: Tân Ước chỉ thấy một 
đoạn nói về việc bù thay cho lỗi tội của con người, là 
ở thư thứ nhất của thánh Phêrô đoạn 2 câu 24b. 
Đoạn này rút từ sách tiên tri Ysaya 53 có chi tiết đặc 
biệt nói rằng: “nhờ vào thương tích của Ngài mà ta 
được chữa lành.” 

 
Thêm vào đó, có thể người Do thái vẫn duy trì lập trường 
của nhiều vị từng đưa ra, vào thời trước. Tựa như nhà chú 
giải tên Ina Willi-Plein cũng có nhận xét về việc người Do 
thái có quan điểm rút từ các đoạn Cựu ước tương tự như 
tác giả G. Gelardini trong cuốn “Hebrews: Contemporary 
Methods – New Insights, Leiden, Brill, 2005” lại cứ coi sự 
kiện Đức Giêsu tế hiến chính Ngài theo cung cách Thượng 
tế, là để gột bỏ mọi nhiễm phiền do lỗi tội gây ra hơn là 
hành động mang tính đền bù thay cho lỗi tội, còn gọi là “đền 
tội”. Đoạn 6 câu 6 cũng nói: “Người lầm lỡ đối với cộng 
đoàn, vẫn được coi như “người đóng đinh Con Thiên Chúa 
vào thập giá, thêm lần nữa”. Đây là ví dụ cụ thể về hành xử 
có tính mỉa mai/châm biếm khá ác ý. Điều đó, bảo rằng: do 

lầm lỡ/lỗi phạm, họ biến ơn cứu chuộc thành sự việc khó 
mà hiện thực. Ở đây, tác giả diễn tả sự việc như có thể hiện 
thực được như thường, mà sự thật lại không thế. Điều này 
còn cho thấy: lần đầu tiên và duy nhất chỉ một lần, Đức 
Giêsu đã thí mạng sống cho Ngài cho con người, nhưng 
việc này không được mọi người hiểu thấu đáo… 
 

 

KHÁC BIỆT TRONG THƯ RÔMA 
VÀ CẢ NƠI THÁNH PHAOLÔ NỮA 
(Xem L. McRay, Paul in Recent Research) 

 
Một số nhà cải cách lại đã diễn giải vấn đề nóng bỏng xảy 
đến vào lúc thánh Phaolô dựa theo ánh sáng phấn đấu 
chống hệ thống pháp luật. Các vị này dựa theo khuôn 
những người có lòng sốt sắng mộ đạo có từ cuối thời Trung 
Cổ, coi đó như “mẫu mực” lề luật định ra cho người thường. 
Các ngài có được mẫu mực này là nhờ kinh nghiệm riêng 
tư, sâu sắc của mình về niềm tin. Thế nên, các ngài đọc thư 
thánh Phaolô thường theo nhãn giới phấn đấu cho huệ-lộc 
lành thánh chống báng lề luật.       
 
Làm như thế, các ngài lại tạo nên bức hiếm hoạ về Do-thái-
giáo, coi đó như Đạo của hệ thống pháp lý. Điều này còn 
thấy nơi bản văn kinh điển của các tác giả như: Ferdinand 
Weber, Emil Schurer, Wilhelm Bousset và cả Rudolf 
Bultmann nữa. Hiểu như thế, cũng là hiểu theo phong cách 
rất “Luther” và “Đức quốc”. Bằng vào chỉ trích hệ thống 
những luật và luật như thế, nhiều vị lại đã ngấm ngầm biện 
luận chống chủ thuyết Công giáo La Mã về hệ pháp lý và 
theo phe Thệ Phản khi đề cập đến huệ lộc.  
 



 

 

Một thách thức khác đến từ H. Montefiore (người Do thái), 
hoặc G.F. Moore (người Anh). Nhưng bản chất đích thực lại 
do lập trường của Ed Sanders trong “Paul and Palestinian 
Judaism”. Tác giả này lại đã chế ra thành ngữ “định hình 
giao ước” nói về tính dễ dạy của con người trong mọi việc; 
nhưng lại không coi đó như phương thế thực tế để đi vào 
Giao ước của Chúa. Đây, đúng ra là một ràng buộc do “tính 
cách quí tộc” khi ta được phép đi vào với tính chất ấy một 
cách tự do. Tự do vào đó, không là chuyện mình có thể tạo 
nên được điều gì cho mình. Bởi thế nên, giao ước mang 
tính tự do và là quà tặng trước hết và trên hết vẫn qui định 
về hậu quả đối với riêng ta, mà thôi. Bằng vào tuân giữ qui 
định, ta công khai chứng tỏ rằng ta được tặng ban giao ước 
ấy. 
 
Krister Standhal vốn dĩ là giáo sư đại học Harvard và sau đó 
trở thành Giám mục hệ phái Luther ở Thụy Điển, đã xác 
chứng rằng: thánh Phaolô không có kinh nghiệm về cái nhìn 
nội tâm gay gắt vốn đã trở thành người phương Tây đặc 
biệt sau thánh Âu Tinh. Thánh-nhân cũng chưa từng có đặc 
tính tâm lý sâu sắc của lối chú giải Tin Mừng hoặc theo kiểu 
thánh Âu Tinh hoặc kiểu của hệ phái Luther. Nhưng, thánh 
Phaolô lại có lương tâm rất rõ ràng. Chẳng bao giờ vãn than 
về tội lỗi. Thánh-nhân không chê trách “cái tôi” của một ai, 
mà chỉ phiền vì tội lỗi vẫn cứ rào cản của nhiều thứ. Ông 
không phản đối chống lại những cố gắng trở nên công 
bằng/phải lẽ ngõ hầu được hưởng ơn huệ của Thiên Chúa. 
Một khi tác giả nêu ra điều đó, đã kéo theo một vấn nạn: 
vậy thì thánh Phaolô chống đối những gì?  
 

Trong khi đó, tác giả Ed Sanders lại hiểu rằng: thánh 
Phaolô đã có kinh nghiệm để giải quyết trước cả khi 
vấn đề được đặt ra. Giải pháp định đoạt, là tư thế 

duy nhất của Đức Kitô trong lịch sử và là quà cứu 
chuộc vũ trụ ở nơi Đức Kitô. Nếu điều này là có thật, 
thì ơn cứu chuộc hẳn sẽ không ngang qua lề luật của 
người Do thái hoặc luật lệ nào khác. Tác giả Ed 
Sanders còn minh xác rằng: luận điểm đích thực nơi 
thánh Phaolô là: thánh nhân đã bác bỏ nhu cầu cần 
phải đích thực trở thành người Do thái mới được ở 
trong giao ước với Chúa. Thật ra thì, mọi người đều 
có nhu cầu ở với và ở trong Đức Kitô, rất phải lẽ.  

 
Tác giả James Dunn lại sáng chế ra ý tưởng về “viễn tượng 
mới của thánh Phaolô” (1982). Đó không là chính lề luật mà 
thánh Phaolô từng chỉ trích người khác, mà là sử dụng lề 
luật một cách sai trái để rồi biến nó thành thứ rào cản xuất 
từ xã hội bên ngoài. Việc sai trái được thánh Phaolô định 
danh coi như “động tác của luật lệ”. Đằng khác, gọi đó là 
việc sử dụng luật lệ một cách sai trái, vì nhiều người lại cứ 
coi đó như phù-hiệu đặc trưng để chứng tỏ mình là hội viên 
có chân trong giao ước được tặng ban theo cách rất tự do. 
Cũng tương tự như việc bắt buộc người hồi hướng trở về 
Đạo Chúa phải chấp nhận để được cắt bì hoặc giữ luật 
kiêng khem đồ đã cúng. 
 
Tom Right trong sách do ông viết có tựa đề là “Những Điều 
Được Thánh Phaolô Thực Sự Nói Ra”, đã nhấn mạnh đến 
cốt tủy của sứ điệp thần-học do thánh Phaolô chủ trương, 
không là sự “công chính” do niềm tin mình đã có, mà do cái 
chết và sự sống lại của Đức Giêsu Ngài đem đến mà thôi. 
“Công chính”, không là phần cốt tủy nằm trong tư tưởng của 
thánh Phaolô, mà là một khẳng định rõ nét về những 
chuyện đại để như thế. Lập trường của Saolô ở giai đoạn 
trước khi trở thành Phaolô-tín-hữu-Đạo-Chúa không mang 
tính cách của một nhà luân lý mộ-đạo luôn phản chống 



 

 

cung cách của Pelagius đi vào với giao ước hoặc đạt chốn 
Thiên đàng bằng vào công lênh của riêng mình. Ngay từ 
đầu, thánh Phaolô không thiết tha gì đến chuyện “đạt chốn 
Thiên đàng, sau khi chết”. Thánh nhân là kiều bào gốc Do 
thái rất sùng đạo luôn ưu tư/quan ngại về việc gột rửa Israel 
khỏi tầm tay của người ngoài Do thái nay hồi hướng về với 
Đạo, tức những người từng có thái độ thiếu nghiêm túc với 
luật Torah, của Do thái. Khi thánh Phaolô hồi hướng về với 
Đạo Chúa và trở thành tín hữu rất chuyên chăm, thánh-
nhân quyết duy trì lập trường mang dáng-dấp rất Do thái, 
nhưng vẫn đầy ắp tư tưởng mang nội dung rất mới. Thánh 
Phaolô khám phá ra được niềm tin nơi Giao ước với Chúa 
lâu nay được biểu hiện bằng việc tặng ban nhờ vào cái chết 
và sự sống lại của Đức Giêsu. Và, điều đó đã xảy ra cho 
cộng đoàn hội thánh sống rất khác, vốn là kết quả của một 
chuyển đổi, cải tân. 
 
Nay, bằng vào việc nhấn mạnh lên tương quan thần học về 
Đế quốc La Mã mà tác giả Crossan và Reed cùng những 
người cộng tác với hai ông mang đến cho ta, khiến ta có thể 
đặt lớp vỏ chính trị bọc lên xương cốt, lẫn thịt da. 
 
 

SỰ CÔNG CHÍNH 
 
Tuyên ngôn Augsburg ban hành ngày 31/10/1999 được ký 
kết giữa Đức Gioan Phaolô II đại diện cho Hội thánh Công 
giáo và phía bên kia là Hiệp hội hệ phái Luther thế giới, có 
viết: 
 

“Cùng nhau, chúng tôi tuyên xưng: chỉ mỗi ơn 
thánh, trong niềm tin vào ơn cứu chuộc của 

Đức Kitô chứ không do công nghiệp của con 
người, mà ta được Chúa chấp nhận cho 
hưởng ơn lành từ Thần Khí đã canh cải tâm 
can bằng việc trang bị cho ta và kêu mời ta 
vào với công trình lành thánh này. 
 
Ơn lành rất thánh, là bạn đồng hành của 
người công chính có Chúa ở với niềm tin, ở sự 
thương yêu, hy vọng ngõ hầu lãnh nhận công 
trình tạo dựng và ơn cứu chuộc của Thiên 
Chúa. Tuy nhiên, bổn phận của người công 
chính là không được phí phạm ơn lành thánh 
này, mà phải sống đích thực ơn lành ấy. Ta 
được khích lệ làm việc lành phúc đức, là để 
sống thực hiện niềm tin ta có được.” 
 

Trên nguyên tắc, việc này chấm dứt mọi tranh luận về ơn 
thánh. Và, thánh Phaolô vẫn ở giữa sự cải cách và hội 
thánh La Mã kể từ khi có sự canh cải. 

 
 

DIỄN GIẢI CỦA GIỚI CÔNG GIÁO VÀ ANH GIÁO  
VỀ CẢI CÁCH 
 
Thế nào là sự công bằng/phải lẽ vốn là nền tảng cho công 
cuộc đại kết? 
 
Thế đứng của Hội thánh Công giáo là muốn xoay quanh 
toàn bộ cuộc tranh luận về sự “công chính” dựa vào sự 
công bằng/phải lẽ ở nơi Chúa, trước nhất không hiện diện ở 
“thế giới” thọ tạo. Khi nói sự “công bằng/phải lẽ ở nơi 
Chúa”, tôi muốn nói đến đường lối qua đó Thiên Chúa 



 

 

hướng về những người được Ngài đoái nhìn, bằng vào việc 
vinh danh tính nội tại của Ngài. Đây là ý nghĩa sự việc mà 
người Hy Lạp thường gọi đó là “dikaiosume tou theou”, tức 
điểm nhấn qui về tính nội tại ở một trật tự khác bất kỳ thọ 
tạo nào. Tôi đồng ý có cái gì đó nói về đặc tính công 
bằng/phải lẽ của Thiên Chúa (mà người Hy Lạp gọi là 
dik.tou theou) đã không đi vào thế giới thọ tạo một cách 
chừng mực, nhưng đó chỉ là sự tham gia nối tiếp theo sau, 
chứ không trực tiếp qui về sự “công bằng/phải lẽ” ngay từ 
đầu. Không phải là nó có mặt ngay từ lúc đầu, mà là phát 
sinh từ trật tự hiện đang có hoặc từ vũ trụ thọ tạo của chúng 
ta; hoặc thể hiện ở không gian và thời gian, hoặc ở chuỗi lý 
luận có sự hiện hữu của vũ trụ trong hiện tại hoặc tương lai 
mai ngày. Lề lối suy tư của giới Công giáo tùy thuộc nền 
thần học tiên khởi về Đấng Tạo Dựng và vào triết lý về việc 
tham gia vào những gì mang tính chừng mực có từ Đấng 
Tạo Dựng Không Hạn Chế. Tham gia công cuộc tạo dựng 
là quà tặng thuần túy và bản chất tặng trao như thọ tạo tốt 
lành vốn hàm ẩn trong quan hệ giữa thọ tạo và Thiên Chúa, 
Đấng Tạo Dựng, mãi mãi vẫn là thế. Công cuộc tạo dựng 
đã là và mãi là “công bằng/phải lẽ” ở bên trong và ngang 
qua hiện hữu sống động của Đấng Tạo Dựng rất Công 
Chính.       
 
Theo kinh điển, thì nền thần học Cải cách và, theo nghĩa 
rộng rãi hơn, thần học của Anh Giáo không tiếp cận vấn đề 
từ góc cạnh này. Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng, Ngài 
không hề là nguồn mạch sống tham gia một chút nào đó 
nhưng Ngài là Đấng Trọn Hảo hơi xa cách, theo tính siêu 
việt, thì Ngài ở bên trên mọi thọ tạo. Khi nền thần học nhìn 
vào thế giới và nhân loại như đang hiện hữu, thì thần học 
này coi thế giới như mớ bòng bong, hỗn độn. Thiên Chúa là 
Đấng lướt thắng mọi hỗn độn, ngài từng bộc lộ rằng Ngài sẽ 

gột rửa hỗn độn ấy, vào lúc nào đó cũng rất chóng. Điểm 
nhấn ở sự việc này, là tính chữa lành của Thiên Chúa vẫn 
có mặt với thọ tạo, chứ không phải khía cạnh tạo dựng thế 
giới. Thế nên, thần học này cũng “thực tiễn” khi nhìn vào 
hiện tại, như việc chữa lành/gột rửa đang xảy đến. Và từ 
đó, nó đặt động thái của Thiên Chúa vào tương lai, thời 
Cánh Chung. 
 
Điểm nhấn về sự công chính phải có trong thế giới của ta, 
sau sa ngã. Bởi, sự công chính ấy không thể như thế (ít 
nhất theo nghĩa trọn vẹn) ở thế giới hiện tại của ta, nên nó 
sẽ xảy đến trong tương lai, mai ngày (tiếng Hy Lạp gọi là 
eschaton). Nhưng, hiện có những bước đi trước của sự 
việc sẽ xảy ra như thế –tức: thời khắc trong đó ta thấy được 
sự có mặt rất tích cực của Thiên Chúa, Đấng chữa lành mọi 
sự. Niềm tin, là tin tưởng vào sự “công chính” ở vào thời 
hiện tại không đầy đặn của hôm nay, nơi hiện hữu trọn vẹn 
ở lai thời, và cả ở sự việc xảy ra như bước đi trước, của 
hiện tại. Điều này khiến cho các nhà thần học nói trên có 
được lập trường về “công chính và lỗi phạm” cùng một lúc. 
Do tự tư thế này, nay đã có điểm nhấn về ơn cứu chuộc 
không theo chiều kích của sự công chính lẽ đáng ra phải 
như thế, nhưng như một kết cuộc theo kiểu cánh chung, 
thời vị lai. Thành thử, bây giờ đây, ta đang ở vào tình huống 
có được cả hai thứ, tức: chưa-được-cứu-chuộc và đã-
được-cứu-chuộc-trong-lai-thời, tức ơn cứu chuộc ta hằng 
tin tưởng và hy vọng, kể từ đây. 
 
Một số vị, đặc biệt là các vị bên Anh giáo, lại cũng nói: tạo 
dựng nguyên thủy đã có và xứng đáng để có được tính 
“công chính” của nó. Đó là lý do cho thấy: tại sao các vị ấy 
đã coi việc Đức Giêsu sống lại như một bước tiến rất lớn 
trong việc tái hồi tạo dựng từ nguyên thủy. Sở dĩ như thế, là 



 

 

do các vị này nhìn vào sự công chính nơi tạo dựng nguyên 
thủy ngay tận bên trong, chứ không chỉ như động thái tham 
gia tùy thuộc Đấng Tạo Dựng ở phần nội tại, nên các ngài 
lại nghĩ: sự công chính như thế hẳn sẽ mang tính chất rất 
thể lý. Và từ đó, các vị lại nhấn mạnh lên tính chất xác thể 
của Đức-Giêsu-Phục-sinh. Đây cũng là điểm khởi đầu cho 
một khẳng định về sự trỗi dậy của thế giới nhân trần, rất vũ 
trụ. 
 
Xem như thế, có tầm mức ở bên dưới, lại đã nói về thể loại 
nào đó có sự công chính rất chức năng mang phong cách 
rất Anh quốc trong đó một số vị bên Anh-giáo lại cũng đề 
cập đến sự công chính này. 
 
Riêng tôi, tôi lại nghĩ: đúng hơn, ta được Chúa ban cho khả 
năng tiếp cận những gì khác lạ nhưng vẫn là thể-chế trọn 
vẹn có trật tự thời hiện tại và tương lai của vũ trụ này. Từ 
cái nhìn có tính khoa học, tôi nghiêng về lập trường coi toàn 
bộ trật tự hiện tại và tương lai ở tạo dựng như việc tiến dần 
vào “sự thể khác” và thấy nó đầy đặn ở nội tâm. 
 
Nhiều lúc, ta cảm nghiệm được sự thăng hoa của hiện tại 
và tương lai (tức: mở ra với lập trường lưỡng nguyên rất 
hữu lý) và có như thế, ta mới được nâng nhấc dẫn vào thế 
“chạc ba/vòng kiềng”. Thánh Phaolô cũng có nhiều thời 
khắc tựa như thế, chí ít là khi thánh-nhân thăng hoa lập 
trường đối lập về lưỡng-nguyên, như: Do thái/dân ngoại, tự 
do/nô lệ, nam nhân/tự do, vv.. trong điều mà người Hy Lạp 
gọi là “koimonia” cũng rất thực. Theo tôi, kinh nghiệm không 
hẳn là đã mang tính cách “tin tưởng”, dù ta có gọi đó là như 
thế. Bởi, tin là xác nhận trong tin tưởng rằng: sự thể đầy 
tính cách ngoại lệ có thể không thấy nơi và qua Đức Giêsu 

Kitô, Đấng đi vào phần nội tại của điều mà ta gọi là “Phục 
Sinh” quang vinh.  
 
Chọn lựa nền thần học nào đó, ắt sẽ ảnh hưởng lên cung 
cách của người đọc thư do thánh Phaolô ghi, đặc biệt là thư 
Rôma. Trình bày của tôi, ở đây, chỉ mang tính động lực dẫn 
ta đi vào với Tình Thương Yêu để rồi sẽ nhận ra rằng: cuối 
cùng thì, ta cũng nhận ra được thuốc giải từ thánh Phaolô 
đế chống lại tình hình của Đế quốc, trong đó thánh-nhân 
sinh sống. Đó cũng là lý do khiến tôi đề nghị: ta nên tìm về 
với Lyonnet cùng tác giả Crossan, khi đọc thư Rôma, để 
nắm rõ bối cảnh và tình tiết này. 
 
 
Thư tịch đọc thêm: 
 
-Helmut Koester, Paul’s proclamation of God’s Justice for 
the nations, chương 1 trong Paul and his World, Interpreting 
the New Testament in its context, Fortress Press, 
Minneapolis, 2007, t. 3-14 
 
-John Dominic Crossan and Jonathan L. Reed, In Search of 
Paul, how Jesus’s Apostle opposed Rome’s Empire with 
God’s Kingdom, 2004 
 
-Aloysius Pieris, Jon Sobrino and the Theology of 
Liberation, East Asian Pastoral Quaterly, 2007.  
 
  

    
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chương IX 
 

PHAOLÔ và các thư Philêmôn, 
Côlôssê và Êphêsô 

 
 

Tóm lược 
 

 
THƯ PHILÊMÔN 
 
Đây là thư ngắn gọn, không mấy tình tiết nhưng vẫn có thể 
do thánh Phaolô viết vào cùng lúc với thư Philípphê, từ 
Êphêsô. Ôsênimô là tay nô lệ thuộc quyền sở hữu của 
Philêmôn. Thánh Phaolô đề nghị Philêmôn trả tự do cho 
anh và yêu cầu cộng đoàn nhận anh làm thành viên chính 
thức. Yêu cầu này, không do nhu cầu sinh hoạt hàng ngày 
của dân con Đạo Chúa thường làm thế. Bởi, trước thời 
Chúa Quang Lâm đến lại cũng không lâu, các tín hữu theo 
chân Chúa vẫn sống năng nổ và không đòi mọi người phải 
đổi thay tương quan mình đang có với xã hội ở bên ngoài. 
Thế nên, thánh Phaolô đã nhân danh tự do không hạn định 
Chúa ban cho những người đi theo Ngài, mới yêu cầu 
Philêmôn trả tự do cho nô lệ của Philêmôn. 
 
 

THƯ CÔLÔSÊ VÀ ÊPHÊSÔ 
 
Hai thư đây, có thể không do thánh Phaolô đích thân đọc 
cho thư ký ghi, nhưng có lẽ do người  học trò nào đó thuộc 
cộng đoàn Phaolô đã viết lên, vào thời sau. Có thể nói, đây 
là thư viết theo tinh thần được thánh Phaolô khởi xướng, 
xuất hiện vào thời “Hậu-Phaolô” nghĩa là: người viết thư đã 



 

 

thêm vào đó nhiều lý thuyết cũng như linh-đạo ở trong thư. 
Nói cách khác, hai thư đây không nhất thiết do tự tay thánh 
Phaolô ghi ra, nhưng vẫn hàm ngụ tư tưởng do thánh-nhân 
chủ trương một cách rất khôn ngoan.  
 
Sự thực thì, Đức Khôn ngoan sáng láng của Thiên Chúa là 
trọng tâm ý nghĩa và mạch lạc nơi thọ tạo. Bởi, ở nơi thọ 
tạo, đã thấy xuất hiện sự đầy đặn/trọn vẹn (tiếng Hy Lạp gọi 
là Pleroma) tức: đặc trưng hiển hiện nơi Đức Kitô. Xem như 
thế, thì Đức Kitô đã hiện hữu vào giai đoạn trước cả khi mọi 
sự được tạo dựng. Ngài là mấu chốt cho thọ tạo hiện hữu vì 
Ngài và cho Ngài. Và, Đức Khôn ngoan sáng láng đã hiện 
diện nơi Ngài, vào lúc sớm. Bởi, Ngài là “đầu não” cho thọ 
tạo được như thế. Với con người, Ngài là “Ađam” thứ hai, 
nhưng lại là “Ađam” rất thực hữu. Với nỗi chết, Ngài đi đầu 
trong Phục sinh, trỗi dậy rất tự do. Nơi nhân loại, xác thể vật 
chất là ảnh hình của “Thân mình” Ngài. Loài người có được 
“Thân Mình” Ngài để rồi sẽ biến đổi nhờ “Thân Mình” ấy, ở 
Tiệc Thánh. Công việc của loài người, ở cõi thế này, là phải 
nâng nhấc mọi người và mọi sự lên với Đức Kitô, Đấng duy 
nhất Tạo dựng nên con người mà tiếng Hy Lạp gọi là 
anakephalaisasthai. Thư Êphêsô gọi sự việc này là sự “trọn 
vẹn/tràn đầy” Thiên Chúa đã tỏ bày ra bên ngoài. Sự việc 
ấy, hợp cùng với con người để ngợi ca tôn vinh sự cao cả 
Chúa thắng vượt mọi sự, bởi Ngài là Đấng Tạo dựng nên 
mọi sự và Ngài sẽ còn làm thế, trong mai ngày. 
 

“Trong số 27 tín hữu dấn bước theo Chúa 
được liệt kê trong danh sách, có 10 vị là bậc 
nữ lưu, như: chị Phôêbê, Priscilla, Maria, Giu-
ni-a, Triphêna, Triphôsa, Persis và một vị bảo 
mẫu ẩn danh. Ngoài ra, còn có cả Giu-li-a và 
một chị khác không rõ tên tuổi, vẫn sinh hoạt 

đều đặn. Còn lại, là 17 vị kia rặt nam giới…” 
(Xem Crossan & Reed, In Search of Paul) 
 
              
 

CHI TIẾT LỊCH SỬ     
 
Thư Philêmôn, Êphêsô và Côlôsê được coi như “thánh thư 
của người viết khi bị giam giữ” và mọi người cứ nghĩ rằng 
thánh Phaolô viết lên các thư này vào lúc ông bị tống ngục 
ở La Mã. Đành rằng, nội dung các thư trên đều kể thánh 
Phaolô bị cầm chân/giam giữ vào buổi sớm. Kể từ lúc ông 
lưu lại ít ngày sống ở Xêdarê hoặc Êphêsô. Hẳn ai cũng 
biết: ngay khi chào đời, thánh Phaolô đã là công dân thành 
La Mã –ông không chỉ là người thuộc Đế quốc này mà thôi, 
nhưng ông còn là người từng sinh sống ở Rôma nữa. Điều 
đó khiến ông trở thành nhân vật chủ chốt, hơi na ná giống 
kiểu mà người Ấn Độ gọi là KBE. Thánh Phaolô sống ở 
Rôma suốt hai năm trời quần quật, kiếm sống bằng ngành 
nghề mình đã chọn. 
 

Ở đây, tưởng cũng nên mở một dấu ngoặc để 
hỏi: không biết tại chốn thành đô chộn rộn 
này, ông có được phép hành nghề khâu/may 
bạt/lều như khi trước không? Thật ra, thì sách 
Công Vụ, chả có chỗ nào nói những chuyện 
đại để như thế, và sách này không đả động gì 
đến chuyện thánh-nhân đích thân phải ra toà, 
bị kết án hoặc là phạm nhân từng đứng trước 
pháp đình chịu xử án. Về thời gian xảy ra các 
vụ việc như thế, có thể cũng qua nhanh trước 
khi ông bị truy tố, trên thực tế. Thật sự, thì 



 

 

chẳng ai biết rõ tháng ngày nào thánh-nhân đã 
bỏ mình tại Rôma không một lời từ biệt. 

 
     

 
THƯ PHILÊMÔN   
 
Diễn giải thư Philêmôn cách riêng, tác giả Murphy O’Connor 
đã có lần từng viết:  
 

“Yêu tố chủ chốt trong công cuộc mục vụ của 
thánh Phaolô, là niềm xác tín ông vẫn có, tuy 
ông không áp đặt quyết định nào mang tính 
đạo đức với dự tòng bằng lệnh truyền trực tiếp 
gửi cho họ. Nhưng, thánh Phaolô vẫn ưa thích 
kêu gọi lòng trắc ẩn của Philêmôn, nên mới 
thêm: “Không có sự ưng thuận của ông, tôi đã 
không định làm gì cả, kẻo việc nghĩa ông làm, 
lại ra như việc cưỡng bức, chứ không bởi tự ý 
mình làm.” (Phil 1: 14). 

 
Muốn ép buộc ai làm gì, dù họ có ưa có thích hay không, 
chỉ một cách hay nhất là biến người ấy thành phạm nhân, 
nhốt giam trong tù. Có làm thế, mới loại trừ được tự do khỏi 
nơi họ. Ép buộc một ai dù có để họ làm việc nghĩa đi nữa, 
cũng phản chống lại bản chất tự do của người đó và của 
Đạo Chúa nữa. Chỉ hành xử nào mang tính tự do chọn lựa 
mới có giá trị đạo đức, thôi. Chả thế mà, thánh Phaolô lại đã 
kêu gọi hết mọi người, rằng:  
 

“Anh em hãy cho đi tùy tâm trạng của mình, không 
cau có, cũng chẳng miễn cưỡng, vì có hớn hở mà 
trao ban/hiến tặng, thì Thiên Chúa mới ưa chuộng.”     

 
Một khi con người không còn được ban cho mình ơn cứu 
chuộc cách tự do, thì con người sẽ chỉ biến thành nô lệ cho 
tội lỗi hoặc Lề luật, thôi. Người ngoài Đạo, thường được 
khích lệ làm việc gì để mọi người vui lòng cách chung 
chung, nên mới bị lôi cuốn vào với giá trị tạm bợ, chóng 
qua, tức những thứ tầm thường, dễ phạm lỗi. Và, người Do 
thái lại cứ như người mù chỉ biết tuân theo lệnh truyền của 
Lề luật, rất Torah mà thôi. Những người như thế đều bị gộp 
vào kế hoạch định sẵn, để rồi họ sẽ bị guồng máy luật lệ 
khống chế, khuynh loát. Trong khi đó, thánh Phaolô lại 
khẳng định với họ rằng: “Chính vì muốn cho ta được tự do 
mà Đức Kitô đã giải phóng ta! (Gal 5:1) Với thánh Phaolô, 
cũng như với mọi người trong cộng đồng dân Chúa, việc 
đưa ra mệnh lệnh có liên quan đến các hành xử mang tính 
luân lý/đạo đức là tạo cớ để tín hữu Đạo Chúa quay trở về 
với tình trạng chưa có hoặc không có ơn cứu chuộc.  
 
Đây cũng là lý do khiến thánh Phaolô đã không đích thân 
chọn lựa cá nhân người nào để trao cho người ấy phần vụ 
nắm quyền lãnh đạo giáo hội ấy. Làm như thế, khác nào áp 
đặt lệnh truyền nào đó đối với họ. Thay vì thế, thánh Phaolô 
lại vẫn muốn các vị biết “trân trọng những người đã và đang 
sinh hoạt vất vả/cật lực trong cộng đoàn, hầu dẫn đưa họ về 
với Chúa. Nên thánh-nhân đã khuyên nhủ bằng những lời 
rất xác thực:  
 

“Hỡi anh em, chúng tôi xin anh em tỏ lòng tri 
ngộ những người có công lao khó nhọc nơi 
anh em, những người chủ sự anh em trong 



 

 

Chúa và sửa bảo anh em. Đối với họ, hãy hết 
lòng kính trọng, mến yêu, vì công việc của họ. 
Hãy ở hoà thuận cùng nhau.” (1Th 5: 12-13) 

 
Xem thế thì, các vị không là người được lựa lọc/bầu chọn 
hoặc chỉ định/mời gọi, nhưng rõ ràng chỉ do công việc mà 
các vị đã làm thôi. Chẳng hạn như, ở Côrinthô, chính gia 
nhân của Stêphana là những người thuộc vùng A-Kai-a, tức 
những người đi tiên phong trong số các người hồi hướng về 
với Đạo. Hệt như thế, thánh Phaolô đã nhận Gaius ở 
Côrinthô, Phôêbê ở Cenchrae và vợ chồng Prisca, Aquila 
và những vị có chân trong ủy ban thành lập cộng đoàn gồm 
có Philêmôn, Ápphia và Akhipô (Plm 1-2). Cũng chẳng 
thành vấn đề nếu các vị này làm việc cách riêng rẽ hay hợp 
lực, là đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ.  
 
Quan hệ với Philêmôn rõ ràng được coi như ví dụ cụ thể về 
thái độ của thánh Phaolô. Thánh-nhân không ra lệnh cho 
Philêmôn làm bất cứ điều gì. Nhưng, bằng giọng điệu êm 
đềm, từ tốn thánh-nhân muốn thuyết phục Philêmôn để ông 
tự ý làm công việc lành/thánh ấy. Thư ở đây, là lề lối sinh 
hoạt rất sắc bén của Hội thánh thời sau này. 
 
 

THƯ CÔLÔSÊ  
 
Côlôsê là thủ phủ toạ lạc tại Phrygia, nơi vùng thung lũng 
Lycus gần Laođixê và Hiêrapôlis. Cộng đoàn ở đây không 
do thánh Phaolô sáng lập, nhưng do Êpápphra tạo nên. Nội 
dung thư, là về sức mạnh tinh tú có quyền phép trên con 
người, từ đó có nhu cầu khắc khổ dẫn đến đức Khôn ngoan 
sáng láng. Điểm nhấn đây, là đặt nặng vai trò hàng đầu của 

Đức Kitô. Và, Hội thánh là như vũ trụ nhân trần nay đã có 
Đức Kitô Đấng làm đầu. Hội thánh, là chốn không gian trong 
đó các kẻ tin được bảo bọc khỏi uy lực của vũ trụ; thế nên, 
Hội thánh là chốn “Thiên đường” dành cho những kẻ nhận 
thanh tẩy được trỗi dậy từ cõi chết và sống đạo đức, chức 
năng vẫn rất mới. Thánh Phaolô được coi là nhân vật trung 
gian giữa vũ trụ và những người sống ở đây. 
 
Phần lớn các nhà chú giải đều thấy khó mà gán thư Côlôsê 
cho tác giả các thánh thư rất tốt lành là thánh Phaolô. 
Thông thường thì, các vị vẫn coi thư này là do học trò của 
thánh nhân là tác giả viết vào thời Hậu-Phaolô. Bởi: 
 

* Lời lẽ cũng như âm giọng rất khác với thủ thuật bút 
chiến thánh Phaolô vẫn sử dụng; 
* “Đối phương” đây, mang sắc thái lờ mờ chứ không 
như thư do thánh-nhân viết; 
* Các câu trong thư được rút từ thư Phillípphê và 
Philêmôn, tức: thư sao chép nhái lại. 

 
Theo tôi thì, chủ đề kết hiệp với Đức Kitô trong thư Colôsê 
và Êphêsô mang tính chất linh đạo/thần bí hơn các thư do 
thánh Phaolô đọc cho thư ký viết. Thư thánh Phaolô đượm 
tính chất “chính trị” nhiều hơn các thư này. Nói thế nghĩa là: 
người viết thư đây có quan điểm/lập trường phản chống 
tính độc tài cách công khai như Đức Kitô từng làm. Ở thư 
Côlôsê, đó là sự kết hợp linh đạo nhiều hơn chứ không hề 
kết nối với lập trường nói ở trên. 
 
  
 
Thư Côlôsê mở đầu bằng bài vịnh ca mang tính chất Kitô 
luận (Côl 1: 15-20). Có lẽ đây là bài vịnh vẫn được hát vào 



 

 

thời tiên khởi, gồm hai tiểu khúc. LỜI đã xâm nhập thế giới 
vũ trụ. Và, Đức Kitô chính là LỜI thấy ở đây. 
 
15. Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình      18. Ngài là 
đầu, 
      là trưởng tử giữa mọi thụ sinh.                             là 
trưởng tử giữa các vong nhân, 
                                                                                   ngõ hầu 
trong muôn sự, 
               Ngài là 
đệ nhất vô song.  
 
16. Vì trong Ngài vạn vật đã được tạo thành 
     chốn trời cao và nơi dương thế 
     vật hữu hình, vật vô hình, 
19. Vì chưng Thiên Chúa đã quyết ý cho tất cả        
      Viên mãn đậu lại trong Ngài                            20. Và đã 
giảng hoà cả vạn vật 
                                                                                     Nhờ 
Ngài và cho Ngài 
                                                                                     đã ban 
lại bình an  
             
nhờ bửu huyết đổ ra 
           nơi 
Thập giá của Ngài 
           cho 
mọi vật ở dưới đất hay trên trời; 
17. Ngài có ưu thắng trên mọi sự                                 
     và mọi sự tồn tại trong Ngài.” (Côl 1: 15-20) 
 
 

Tiểu khúc đầu, phù hợp những điều mà người Hy Lạp và 
Do thái nói về “LỜI”. LỜI đã biến giải Đức Khôn ngoan sáng 
láng của người Do thái thành tư tưởng của người Hy Lạp. 
Các bản văn sách Khôn ngoan đã gọi Đức Khôn ngoan là 
sự Sáng láng của Thiên Chúa. Xem như thế, ta hiện hữu 
trước cả thời Địa Đàng. Và theo đây, thì Đức Kitô, có trước 
cả mọi sự và Ngài là tác nhân của tạo dựng. Thọ tạo được 
dựng nên cho Ngài. Ở đây, Đức Kitô đích thực hiện hữu 
trước khi có tạo dựng và sinh hoạt của Đức Kitô lại có trước 
cả vào lúc thọ tạo thoạt hiện hữu. Đức Giêsu hiện hữu ngay 
trong địa hạt Thần Thiêng Thánh Ái. 
 
Đức Kitô là Trưởng Tử trỗi dậy từ cõi chết, là Ađam Thứ 
Hai và nơi Ngài muôn vật được tạo thành, rất ổn định. Việc 
này lại đã xảy ra ở thập tự. Tính chất “đầu hết” của Đức Kitô 
được hạn chế là để cho con người và sau đó là cho Hội 
thánh, tiếp đến là cho người nhận thư. 
 
Ở đây cũng có tình trạng dao động về ý nghĩa của Thân 
Mình Chúa. Chính thánh Phaolô cũng từng nói: “Thân xác 
của ta là Thân Mình Đức Kitô”. Thánh-nhân lại cũng bảo: 
bánh ta ăn vào người ở Tiệc Thánh đó chính là Thân Mình 
Đức Kitô. Thánh Phaolô còn khẳng định: cùng nhau, ta trở 
thành cùng một Thân Mình Đức Giêsu, và mỗi thành phần 
trong cơ thể có trọng trách và phần vụ riêng rẽ. Xem ra, khi 
thư Êphêsô nói đến Thân Mình Đức Kitô tức Hội thánh, thì 
ở thư Côlôsê đây, Đức Kitô bao choàng cả thể xác như ta 
đã từng nghe biết. Thật không rõ, Đức Kitô là Đầu của Thân 
mình này thôi hoặc của toàn thể vũ trụ nhân trần. Tóm lại, 
Anakephalaiosasthai là nâng nhấc ta vào với Ngài. Và như 
thế, Thân Mình Chúa còn lớn rộng hơn Hội thánh nữa. 
 
            



 

 

THƯ ÊPHÊSÔ      
 
Về thư này, xem ra nhiều người vẫn cho rằng: thánh Phaolô 
không phải là tác giả, dù thánh-nhân đã sống rất nhiều ngày 
ở nơi đây. Đúng ra, thư Êphêsô đây mang tính cách của 
một thư luân lưu/mục vụ về qui cách. Thư Êphêsô rút tỉa 
được khá nhiều điều lấy từ thư Côlôsê. Đọc thư, ta không 
thấy dấu có ám chỉ nào về sự Công chính như thánh Phaolô 
từng đề cập, nhưng lại nói nhiều hơn về cứu chuộc và sự 
thứ tha mọi lỗi tội, tức ngôn từ mà thánh Phaolô đặc biệt 
không sử dụng. Ơn cứu chuộc đã thành toàn và bao gộp 
hết mọi người. Hội thánh, vốn là thân mình Chúa gồm 
những người từng nhận được ơn lành cứu chuộc ấy. Và, 
Hội thánh được thiết lập không ở trên Đức Kitô nhưng trên 
các tông đồ và ngôn sứ. Ơn cứu chuộc, là xuất từ quyền uy 
sức mạnh lạ lùng ở bầu trời và nơi khí quyển. Và, ơn cứu 
chuộc đã như thể vượt quá khỏi tầm tay do con người họ 
kiểm soát. Người được ơn này vẫn thuộc về Đức Kitô Đấng 
từ trời đến, nhưng lại không sử dụng chủ đề bè rối như 
phần chính yếu của Thiên Chúa xuống với gian trần. 
 
Phần đông các nhà phê bình đều xem xét thật kỹ thư 
Êphêsô trước khi xem ai là tác giả thực thụ của thư này. 
Các đặc trưng ở trong thư, gồm có:  
 

 Văn bản xưa cũ nhất không đề tên người nhận; 

 Cụm từ “bí nhiệm” được sử dụng thường xuyên 
hơn các thư đích thực do chính thánh Phaolô đọc 
cho viết lại có ý nghĩa khác hẳn. Ở thư Êphêsô, 
cụm từ “bí nhiệm” lại có nghĩa là kết hợp mọi 
người và mọi sự vào với Đức Kitô; 

 Điểm nhấn ở thư Êphêsô là về Phục Sinh, nhưng 
lại ít nói về thập giá;  

 Tác giả thư, có cái nhìn tự mãn nguyện về vai trò 
tông đồ mục vụ của mình, còn thánh Phaolô lại 
chả bao giờ muốn làm như thế; 

 Trong thư, không thấy chỗ nào nói về giai đoạn 
khó khăn mà thánh Phaolô gặp; 

 Israel là chuyện đã qua trong quá khứ và lề luật 
nay bị Đức Kitô loại trừ; 

 Hội thánh toàn cầu vẫn chỉ là một và không mang 
ý nghĩa một giáo hội sở tại; 

 Cung cách phụng vụ ở thư có vẻ hơi khoa trương 
–nhịp điệu thì như thể đang tiến dần về phía 
thung lũng lấn chiếm từng gang tấc; 

 Thánh Phaolô quan niệm hôn nhân như hành 
động để xoa dịu kẻ yếu hèn, trong khi tác giả đây 
lại tôn vinh nó như tương quan mật thiết giữa 
Đức Kitô và Hội thánh; 

 Đức Kitô được coi như viễn tượng về vũ trụ, bởi 
Ngài ngự trị chốn Thiên đường; 

 Thư đây có nhiều câu lấy từ thư Côlôsê, theo kiểu 
lù mù bạ đâu lấy đó. 

 
 
Vậy thì, ai mới thực là tác giả thư Êphêsô? 
 
Theo Holtmann, tác giả thư Côlôsê và Êphêsô vẫn chỉ là 
một. 
Còn Goodspeed lại cho rằng: thư Êphêsô là lời nói đầu viết 
cho tuyển tập gồm các thư được  thánh Phaolô gửi đi các 
nơi. 



 

 

Goguel lại nghĩ: thư Êphêsô là phần diễn giải các thư thực 
sự do thánh Phaolô viết; 
Boismard vẫn cho rằng: thư Êphêsô do thánh Phaolô viết từ 
Rôma, sau đó được một vị nào đó quen thuộc với thư 
Colôsê phát tán rộng thêm ra. Tác giả Boismard lại vẫn bảo: 
thư Colôsê là phần diễn đạt nhằm gửi cho các đồng đạo 
sống ở Laođixê như có nói trong thư Côlôsê đoạn 5 câu 16. 
Muddiman có nói: thư Êphêsô lúc đầu là do thánh Phaolô 
viết nhưng không phải ở Êphêsô, như một thư mục vụ gửi 
giáo đoàn theo truyền thống Phaolô như đã được phổ biến 
rộng rãi. 
Tác giả Wansborough lại vẫn suy rằng: các vị trong cộng 
đoàn Phaolô đã sử dụng giáo huấn nói trong thư như khuôn 
vàng thước ngọc, hầu mừng kính thiết lập cộng đoàn. Tác 
giả chuyển đạt lối diễn giải truyền thống Phaolô theo 
phương án giáo huấn người đọc. Tác giả đây trở thành loại 
hình của một Phaolô vào thời Hậu-Phaolô, thế cũng nên. 
 
 

CHÚC LÀNH Ở THƯ ÊPHÊSÔ   
 
Lời lẽ trong thư Êphêsô ở đoạn 1 câu 3-14 và các đoạn sau 
xem như lời cầu mà tác giả James Dunn gọi đó là “Kitô-luận 
làm nổ tung đầu óc người đọc.” 
 
Chúc lành trải rộng cả vào lúc trước khi thế giới được tạo 
dựng, kéo dài mãi mãi động thái của nó. Lời cầu, thấy ở thư 
Êphêsô mô tả Đức Giêsu trụ trì chốn thiên đường. Điểm 
nhấn của thư đặt nơi quyền uy lướt vượt mọi sự để tôn 
Ngài lên trên đó.  
 
Trọn vẹn  

 
Theo từ vựng, điều này mang ý nghĩa của khoang chứa trên 
tầu, hoặc chỉ về dân số sống tại thị trấn nào đó, hoặc nêu rõ 
nội dung trong sách hoặc trong thư. Thư Galata sử dụng lời 
này vào nhiều lúc. Còn với thư Côlôsê và Êphêsô, thì ý 
tưởng đề ra là Thiên Chúa đã lấp đầy trái đất cách trọn vẹn, 
có Đức Khôn ngoan hiện diện ở khắp chốn. 
 
Triết lý của nhóm Khắc Kỷ, cho thấy nguyên lý thần linh 
thánh ái ngập tràn vào tất cả và tất cả được lấp cho đầy. 
Thư Côlôsê mang ý nghĩa khá thụ động ở chỗ: Thiên Chúa 
muốn mọi sự tràn đầy vẫn thấy có nơi Người. Thư Êphêsô, 
có nghĩa chủ động hơn, khi bảo rằng: Đức Kitô chủ động 
trong tâm can ta và nhờ đó ta được lấp đầy bằng sự trọn 
vẹn của Thiên Chúa, bằng LỜi. Từ đó, tất cả chúng ta sẽ 
nên toàn hảo, có sự tràn đầy trọn vẹn của Đức Kitô. 
 
Ơn cứu thuộc ở thư do thánh Phaolô viết, chỉ xảy đến vào 
lai thời; nhưng thư này, ơn Chúa đã thắng vượt cả thời 
gian. Thư Rôma do thánh Phaolô đích thân đọc cho thư ký 
viết, thì người ngoại giáo được ghép vào cây ô-liu của 
Israel. Còn thư này, việc tháp ghép sẽ xảy ra trong tương 
lai, mai ngày thôi. Hình ảnh chính được thánh-nhân sử 
dụng là bức tường thành. Tường chống đối/đố kỵ đã vỡ 
đổ… 
 
 

TƯ-DUY DO-THÁI VÀ HY-LẠP   
 
Thật dễ thấy trong thư Côlôsê và Êphêsô, người đọc có 
được chủ đề gần gũi với tư-duy Hy Lạp. Có người bảo: chủ 
đề đây, cũng xa vời tư tưởng Do thái. Theo tôi, thì chủ đề 



 

 

trong cả hai thư được nối kết với Đức Khôn ngoan và LỜI. 
Chủ đề, tác giả muốn nói, là: đặc trưng của triết thuyết 
Platô, khá trung hoà. 
 
Tôi xin được gợi ý ở đây, là: nếu quả như thế, thì tác giả 
hẳn cũng nói đến thần học về Đức Khôn ngoan và LỜI xuất 
hiện vào cuối thế kỷ thứ nhất, sau Công nguyên. Và chủ đề 
này cứ ẩn hiện dưới lớp mặt của bản văn. Có vị, như D. 
Boyarin lại cho rằng: Lời nói đầu của thánh Gioan mang tính 
gợi nhớ như thế. Có lẽ ta cũng nên nghiên cứu xem lời nói 
đầu này có phù hợp với ý trong thư Côlôsê và Êphêsô 
không. (Xem Daniel Boyarin, The Gospel of Memra: Jewish 
Binitarianism and the Prologue to John, Harvard Theological 
Review, 2001, 243-284) 
 
Thông thường ta lại vẫn nghĩ rằng Đạo Chúa và Do-thái-
giáo tách rời nhau rất sớm; và nền thần học về Đức Khôn 
ngoan và LỜI trong Đạo Chúa không nói gì nhiều về Do-
thái-giáo ở Palestin. Một số sử gia nay bác bỏ lối biện luận 
này. 
 
Thần học về Đức Khôn ngoan và LỜI nhập chung làm một 
với thế giới của người Do thái ở thế kỷ đầu. Đây là lẽ 
thường tình theo lối tư-duy Do thái. Bởi, ít nhất cũng có một 
hoặc nhiều nhóm/phái Do-thái-giáo có trước khi Đạo Chúa 
được lập ra; thế nên, chẳng lạ gì khi thấy các vị đều chủ 
trương sử dụng cụm từ Thiên Chúa (theos) khi đề cấp đến 
Đức Khôn ngoan và LỜI. 
 
Với truyền thống ngoài Đạo thời đó, các vị đã bắt đầu suy 
tưởng về Thiên Chúa lưỡng-vị nếu không muốn nói Ba Ngôi 
thì ta chỉ nói Thiên Chúa Ngôi thứ hai vô hình vô dạng có 

danh xưng là LỜI, là Memra; là, Đức Khôn Ngoan, Con 
Chúa. 
 
Mãi về sau, Do-thái-giáo của các thày tư tế mới có phản 
ứng đối chọi lại chủ thuyết Hy Lạp. 
 
    

CÁC CHỦ ĐỀ TRONG VĂN CHƯƠNG DO THÁI        
 
 
Thần học Do thái và Hy Lạp nói về Đức Khôn ngoan và LỜI 
thấy rõ trong tiếng Hy Lạp Philo Judaios. Theo thuyết này, 
Đức Khôn ngoan/LỜI được nối kết với Sự Sáng. Đức Khôn 
ngoan/LỜI, là Thiên Chúa nên có Chúa ở đó. 
 
Bằng chứng thấy được ở các văn bản dịch từ tiếng Aram 
của các dịch giả hấu hết là tư tế, thì Đức Chúa có danh 
xưng: Memra/Shekinah/Kabod đích thực là Thiên Chúa, 
Đấng Bản Vị. 
 
 

LỜI TRONG TIN MỪNG THÁNH GIOAN      
 
Dẫn nhập Tin Mừng, thánh Gioan giảng giải và diễn nghĩa, 
chứ không chủ ý ca tụng, thờ lạy. LỜI, là những điều được 
kể về thời khởi thủy của nhân loại ở sách Sáng Thế. Là, 
diễn giải kể truyện chứ không là bài vịnh ở phụng vụ. Là, 
bài chia sẻ ở hội đường tựa như lời nói đầu thôi. Là, văn 
chương tư tế chứ không là vịnh ca, khúc hát rất thăng trầm. 
Không là bài thơ, nhưng là truyện kể “có đầu có đũa” theo 
thứ tự thời gian xảy đến. Đó cũng là bài giảng dựa vào kinh 



 

 

sách rút từ Ngũ thư có trích thơ văn từ các sách tiên tri và lề 
luật, đặc biệt là Văn Chương ở sách Cách ngôn. 
 
Văn bản về Sáng Thế là sách Khởi nguyên Chương 1 câu 
1-5. Còn, văn bản về Đức Khôn ngoan là đoạn sách Cách 
ngôn chương 8 câu 22-31. Vịnh ca Khôn ngoan không là 
khuôn mẫu qua đó thánh Gioan dùng để viết Tin Mừng nối 
kết với văn chương tư tế. Ở văn bản này, người viết đã sử 
dụng thoải mái các nhân vật, từ ngữ và chất lượng của thần 
linh khác. Điều này bao gồm nhận thức về Đức Khôn ngoan 
được nhân-cách-hoá như LỜI ở phần dẫn nhập Tin Mừng 
thánh Gioan. Đây là những gì xảy đến cả vào lúc có trước 
thời Đạo Chúa ra đời, và rút từ thế giới tư tưởng bình 
thường của Do-thái, tức thần học về LỜi như hiện trạng. 
 

“Từ khởi thủy Thiên Chúa đã dựng nên trời và đất, và 
đất thời trống không mông quạnh”. “Và rồi Thiên 
Chúa ở bên con người.” “Ở với Thiên Chúa là Đức 
Khôn ngoan.” “Và sau đó, Đức Khôn ngoan xuất hiện 
ở dướt đất và sống với con người.” 

 
Tin Mừng thánh Gioan, dẫn con người biết sử dụng tất cả 
các thứ này. Chính thần thoại về sự bất mãn của Đức Khôn 
ngoan trong đó, nên ý định của Thiên Chúa quyết tìm chốn 
cơ ngơi cho Đức Khôn ngoan ở trái đất. Và, để chữa cho 
khó khăn này là việc Nhập thể. Tính độc đáo nơi Tin Mừng 
thánh Gioan tuyệt nhiên không nằm ở nền thần học về LỜI 
nhưng là Kitô-luận về nhập thể: thánh Gioan không chế ra 
LỜI, nhưng thánh-nhân diễn tả cách độc đáo về LỜI đã 
mặc xác phàm. 
 

“Đức Khôn ngoan không tìm ra nơi nào để cư ngụ; 
nhưng chỉ một chỗ dành cho Đức Khôn ngoan là 

thiên quốc. Sau đó, Đức Khôn ngoan ra ngoài ở với 
con cái loài người, nhưng vẫn không tìm ra được chỗ 
nào. Thành thử, Đức Khôn ngoan trở về lại nơi cũ, 
sống với thiên thần.” (1 Enoch 42: 1-2)           

 
Đức Khôn ngoan từng đến với thế gian trước cả Đức Giêsu 
Kitô, nhưng không được đón nhận dù là Sự Sáng. Israel từ 
đó mới đưa Đức Khôn ngoan về lại Thiên đường, sống với 
thiên thần. Và lúc đó, một số người mới nhận Đức Khôn 
ngoan. Một số người Do thái lại cũng đón nhận LỜI. Người 
đó trước nhất là Abraham. Và những người như thế đã trở 
thành con Thiên Chúa, qua LỜI. 
 
Ở đây, đã thấy rõ sự khởi đầu lời rao giảng đặc biệt nơi 
Đạo: thánh Gioan nói: chính Đức Khôn ngoan/LỜI đã trở về 
từ thiên quốc và nhập thể vào với Đức Giêsu và nhờ đó trở 
thành ánh sáng và là thày dạy tốt hơn về tuổi thơ ấu của 
Đấng nhập thể vào với con người… 
 
Toàn bộ bài giảng giải ở lời tựa Tin Mừng thánh Gioan đã 
trở thành cây cầu bắc ngang nối liền khoảng cách giữa thời 
mà LỜI chưa hiện hữu và lúc LỜI nhập thể và từ đó cắt 
nghĩa được thời gian tạo động lực cho nhập thể. 
 
Đức Giêsu hoàn thành sứ vụ Môsê nhận được và Ngài 
không đổi dời sứ vụ ấy. Thế nên, chỉ cần giải thích Luật 
Torah cho tốt, và LỜI nhập thể là Thày dạy thích hợp nhất 
cho việc mặc xác phàm. Dạy bằng LỜI vẫn trong sáng, xác 
thực hơn văn viết (Derrida). Thiên Chúa đã thử bằng văn 
bản, nhưng sau đó Ngài gửi LỜI nhập vào xác thể của Đức 
Giêsu. 
 



 

 

LỜI nhập xác phàm là Thày dạy tốt và nhà chú giải tốt nhất 
nên Ngài mới nhập thể. 
 
Thế nên, sự khác biệt đích thực giữa người Do thái đi Đạo 
và ngoài Đạo không mang tính thần học. Khác biệt thực thụ 
giữa hai bên là sự kết hợp giữa thần-học và thần-thoại-học 
Do thái lúc trước, và Đức Giêsu thành Nadarét là người Do 
thái rất đặc biệt. 
 
Tin Mừng thánh Gioan đoạn 18:  
 
Tư tế Eliezer là con trai của Tư tế Yose người Galilê có nói: 
Chín trăm bảy mươi bốn thế hệ đã xảy đến trước khi thế 
gian được tạo dựng, Luật Torah cũng được viết ra và đặt 
dưới gót chân của Đấng Chúc Phúc và người con đã cùng 
với thiên thần hát mừng rằng: 
 
  “Ta ở bên Người như đứa trẻ được quý mến, 
  và ngày ngày ta là nguồn vui sướng của 
Người, 
  chơi giỡn trước mặt Người mọi thời.”  
  (Cách ngôn 8; 30) 
 
Ở đoạn khác, tư tế lại cũng viết: 
 
  “Ta đã cưu mang hết những người này 
  Và ta đã cho chúng được sinh ra   
  và rồi các ngươi lại sẽ bảo: 
  Hãy mang Người trong bụng   
  như bà mụ đỡ mang đứa trẻ” 
 
Bởi lẽ, các tư tế và trẻ thân yêu ấy được Cha mang Con 
của Thiên Chúa, tức Luật Torah ở trong bụng. Văn chương 

tư tế vào thời trước khi có Tin Mừng thánh Gioan, Người là 
LỜI. Là Con Chúa, rất rõ ràng. 
 
 
     --------------------- 
 
 
 

KHÁC BIỆT GIỮA LỜI VÀ THUYẾT NGỘ ĐẠO  
 
Nhiều lối mòn đi vào Đạo Chúa, thời mới sớm. Nơi họ, có 
người bị gọi là Bè ngộ đạo, tức những người sùng đạo 
được dưỡng nuôi vào cùng thời. Cụm từ “ngộ đạo” theo 
nghĩa từ vựng lại là “tự biết mình”. Bởi, bè nhóm này tự cho 
mình biết rõ về chính mình. Rồi, họ còn nghĩ: hồn người có 
linh có gốc từ trời cao, do Đấng Quyền Uy Thánh Ái sơ xuất 
bước hụt lầm lỡ nên ra thế. Theo nhóm bè này, thì: ở nơi 
mình, linh hồn bị nhốt hãm vào thân xác chất thể. Vì thế 
nên, ta quên mất đường đất gốc nguồn rất thánh thiêng của 
chính mình. Đấng Cứu Chuộc -mà nhjóm bè này quan niệm 
là Đấng được Đạo Chúa gọi là Đức Giêsu- đã kêu gọi con 
người hãy thức tỉnh, đừng ngủ mê.  
 
Từ đó, vấn đề đặt ra cho ta, là: trước kia, ta là người thế 
nào? Từng thúc thủ, dồn ép vào những đâu? Sao vội vã đi 
về đâu thế? Ta được cứu vớt khỏi nơi nào? Sản sinh có 
nghĩa gì? Tái sinh là gì thế? Nghĩ thế rồi, bè nhóm Ngộ đạo 
bèn triển khai sử liệu của chính con người, như tia sáng 
chớp đều soi bóng tối. Họ đưa ra nhiều huyền thoại kể lể 
bằng ảnh hình rất uy lực. Nhưng, trong giòng chảy nhận 
thức về đạo như thế lại có nhiều giòng nước vẫn song 
hành. Nói chung, thì bè Ngộ đạo lại đã cách ly Thiên Chúa 



 

 

Đấng Tạo dựng ở Kinh sách của người Do thái khỏi Đức 
Chúa cứu chuộc mà họ đạt được nhận thức và đã định 
danh Ngài vào với Đức Giêsu. Nhóm bè này không nhấn 
mạnh  -và một số vị trong đám người này lại cũng chẳng 
chấp nhận được-  đến cái chết của D(ức Giêsu trên thập 
giá. Họ cũng chẳng bận tâm quan niệm rằng Đức Chúa 
Cứu Chuộc thực sự đã chết. Họ cứ nghĩ Ngài là Đấng linh 
thiêng vẫn dẫn dắt họ có nhiều nhận thức, ngày càng nhiều 
hơn nữa.         
 
Thánh Phaolô lịch sử tuyễt nhiên không thuộc nhóm ngộ 
đạo nào cả. Thánh-nhân có lẽ cũng không tư-duy về Đức 
Giêsu Phục sinh ngoại trừ Ngài là Đức Chúa chịu-nạn-chịu-
chết-trên-thập-giá đã trỗi dậy từ nơi đó. Thánh nhân vẫn cứ 
neo chặt vào với thực tại của con người, thực tại của nỗi 
chết, cả đến thực tại của thứ chính trị bẩn nhơ, và thực tại 
khủng khiếp gắn liền với thực tại của hành xử đóng đinh 
Ngài vào thập giá. Thánh-nhân, cuối cùng cũng đạt đến ý 
niệm để hiểu rằng tình thân thương, yêu mến chính là tên 
gọi của trò chơi; và không bè nhóm ngộ đạo nào lại trụ 
vững nơi cung cách của tình thương mến vẫn có giữa Thiên 
Chúa của Đức Giêsu và cong người của ta. Thánh nhân 
chẳng bao giờ công khai nhân nhượng hiệp thương với bè 
nhóm Ngộ đạo nào như thế; nhưng, thánh-nhân vẫn luôn 
giảng rao thực trạng về tình thương mến ấy trước muôn 
muôn người ở Athens, nhưng quan điểm lập trường của 
ông đã bắt rễ thật kiên cố trong các nhận định khác nhau. 
 
Thật tình thì, thư Côlôsê và Êphêsô không thể là nhận định 
thần học mang tính Ngộ đạp nào hết. Cả đến lời tựa của Tin 
Mừng do thánh Gioan viết cũng không là ý tưởng ngộ đạo 
nào cả. Tất cả chỉ là giòng chảy thần học trầm mình trong 

Đức Khôn ngoan rất Do thái cả ở Do-thái-giáo lẫn Đạo 
Chúa. 
 
 
 

NGỤY THƯ PHAOLÔ            
 
Xem ra, phần lớn ở Êphêsô, đã thấy xuất hiện một loại hình 
gọi được là “trường phái Phaolô” gồm những vị đưa ra các 
bài viết hoặc thừ từ lấy tên vị sáng lập nhóm này.  
 

Nhiều tác giả cũng đã dàn dựng một số vụ 
việc liên quan đến tác quyền thực thụ mang 
danh Phaolô ở các thư được viết tiếp theo sau 
thời buổi đó, ngoại trừ thư gửi giáo đoàn Do 
thái đồng loạt được coi như không phải là thư 
thánh Phaolô đích thân đọc cho thư ký mình 
viết. Bức thư mang danh là “thư gửi cộng 
đoàn Do thái” được cho rằng không trực tiếp 
xuất từ thánh Phaolô hoặc trường phái của 
thánh-nhân. Thực sự đó không là thư viết và 
có viết cũng không để gửi cho người Do thái 
nào hết! Tuy nhiên, có sự nhất loạt đồn ý bảo 
rằng chỉ 7 thư nói ở trên mới thực sự và không 
còn nghi ngại gì nữa, là do chính thánh Phaolô 
chủ xướng.      

    
 

THƯ THỨ HAI THESSALÔNIKÊ  
 
Nhiều ý kiến cho rằng thư này là do chính thánh Phaolô, 
Silas và đồ đệ của thánh-nhân là Timothê gửi đi, tức cùng 



 

 

một người gửi như trước đầu. Nhưng, địa chỉ người nhận 
có thể là giả tưởng. Bởi, mục đích của thư thứ hai này, trái 
nghịch hẳn thư thứ nhất, tức chỉ nói về những ngày sau hết, 
của con người. Tư tưởng nền tảng trong thư này lại đối 
nghịch với quan niệm về thời Quang Lâm Chúa Đến Lại đã 
rõ ràng. Điều này xảy đến là do có nhiều dấu chỉ được nghĩ 
là sẽ đi kèm với thời này, vẫn chưa thấy. Có vị nghĩ là thời 
ấy được dời lại, mãi về sau. Kết cuộc thì, Hội thánh cần có 
như cầu của một trật tự trong cộng đoàn, với tổ chức sẽ 
phải thế. 
 

Trong các dấu chỉ mà mọi người kỳ vọng sẽ 
xảy đến, có sự kiện bội giáo, tức tình trạng rã 
rữa nói chung về luân lý/đạo đức, và hiện 
tượng đấng bậc được mệnh danh là “người 
của tình trạng bất cần luật” đã xuất hiện tương 
đương với hiện tượng xảy ra ở một vài nơi 
khác vẫn được gọi là Phản-Kitô hay Giả danh 
Đức Kitô. Ngược giòng lịch sử, người đọc hẳn 
sẽ nhận ra một số truyền thống được mệnh 
danh như: phong trào có liên quan đến phong 
trào Linh Hiển kiểu Antiochus IV, như: Pôm-
pê, Ca-li-gu-la, vv… 
 

 

THƯ MỤC VỤ:  
THƯ THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI GỬI TIMÔTHÊ & 
TITÔ 
 
Các thư này được gửi cho cá nhân từng người như đấng 
làm đầu hội thánh sở tại để đưa ra các đường hướng mục 
vụ, mà tuân theo. Từ vựng của thừ gần với thần học Hy 

Lạp, nói chung chứ không mang tính chất rất Phaolô, như 
thư khác.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Chương X 

 

PHAOLÔ và giòng chảy tâm tư 
những triết lý  

chính trị đã diễn giải 
 
 

“Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của 
Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định 
của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của 
Người, ai theo dõi được! Thật vậy, ai đã biết tư 
tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho 
Người? Ai đã cho Người trước, để Người phải 
trả lại sau? Vì muôn vật đều do Người mà có, 
nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. 
Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời! A-
men.” (Rm 11: 33-36) 

 

 
 
VIỄN CẢNH XƯA CŨ 
 
Giòng chảy tâm tư diễn giải về thánh Phaolô luôn còn đó ở 
nơi ta. Giòng chảy ấy, nay để lại khá nhiều điều khiến ta 
cần suy nghĩ. Lại có đường hướng chú giải tư tưởng của 
thánh-nhân theo cung cách “Thệ Phản”, rất kinh điển. Hôm 
nay đây, có lẽ ta cũng nên để mắt nhìn vào đó xem nó có 
khác phong thái nói chung thuộc giòng tư tưởng ta thường 

có hay không. Bởi, cho đến nay, điều này vẫn hàm ẩn nơi 
chiều hướng chú giải của hầu hết các nhà chú giải Kinh 
thánh.  
 
Riêng tôi, thì thấy: phần đông các thừa-tác-viên người Thệ-
Phản hiểu biết nhiều về thánh Phaolô hơn anh em Công 
giáo mình. Bởi, phía Thệ Phản các anh em bên ấy thích 
nghiên cứu về thánh Phaolô nhiều hơn ta. Trong số các nhà 
cải cách phía bên ấy, đặc biệt là Martin Luther, lại thấy bà 
con Công giáo mình từng có vấn đề về lề lối giữ Đạo và 
sùng đạo cuối thời Trung Cổ; và phần đông dân con Đạo 
Chúa bị liệt vào nhóm người “thường thường bậc trung”, 
không có gì nổi bật. Và khi ấy, anh em Công giáo nói chung 
đã có động thái chuyên chăm giữ Đạo nặng về hình thức, 
rất vụ luật. Anh em bên Công giáo thường rao giảng về ơn 
cứu chuộc qua đường lối giữ đạo và “hành đạo” cách đơn 
giản như thể bảo: chỉ mỗi phương cách mang tính “gọi dạ 
bảo vâng”, chuyên thực thi qui định của Hội thánh, thế mới 
phải. Trái lại, các nhà cải cách phía tôn giáo bạn lại tập 
trung cảm nghiệm niềm tin sâu sắc mang tính nội tại hơn 
việc sùng bái nặng về nghi thức, hoặc bề ngoài. Các vị này 
vẫn chủ trương: ơn cứu chuộc chỉ là quà tặng ân huệ, mỗi 
thế thôi. Chính vì thế, nên các vị chỉ tìm đọc tư tưởng của 
thánh Phaolô để chứng tỏ rằng: thánh-nhân lại có cảm tình 
với phe nhóm Thệ Phản ở thế kỷ đầu và rồi các vị lại đã 
quyết tâm phấn đấu sao cho mọi người để tâm xem xét 
nhiều về ân huệ, hầu chống đối lập trường rất vụ luật.  
 
Chính vì thế, các vị thuộc phe cải cách lại đã lập ra một thứ 
nghệ thuật mà ngày nay ta gọi là “biếm hoạ kép”: qua đó 
các vị trình bày Do-thái-giáo như thứ đạo vụ luật, và các vị 
lại cứ coi thánh Phaolô như nhân vật hàng đầu trong cuộc 
chiến chống lại động-thái quá vụ luật. Ở đây, xin mở một 



 

 

dấu ngoặc nhỏ để nói thêm là: theo tôi, lối nhìn này ngấm 
ngầm ủng hộ phe Thệ Phản để cũng nghịch chống lại Công 
giáo mình! Xem thế thì, Thiên Chúa là Chúa của những xác 
minh/biện luận rất tự do, ai cũng có thể hành xử như mình 
quan niệm. 
 
Với truyền thống đặc biệt mang tinh thần rao truyền đạo 
giáo theo chiều hướng của Phong trào Cải cách Tôn giáo 
lâu nay vẫn có hai luồng xác tín rất khác biệt. Thứ nhất là: 
niềm tin chuyên chú vào chủ thuyết coi cái chết của Đức 
Chúa Kitô luôn kéo theo nhiều hình phạt, đáng hãi sợ. Xác 
tín kia, lại đặt nặng vào lập trường chủ trương rằng: chỉ mỗi 
niềm tin mới có thể hoá giải/biện hộ cho lối nhìn này. Và, đó 
là trọng tâm của lập trường hiểu “Phúc Âm”, theo tinh thần 
mà ta gọi là Tin Vui An Bình, rất đúng hướng. Việc này còn 
đưa ta về với nhà cải cách nổi tiếng vào thời trước là Martin 
Luther, người từng đưa ra vấn đề như thể: làm sao những 
người phạm đầy lỗi lầm lại được biện minh/bào chữa trước 
mặt Chúa, như thế? Đối đáp vấn nạn này, lại có ý kiến cho 
rằng: lỗi phạm là vì ta, mà sao ta lại qui vào Đức Chúa chịu 
nạn chịu chết trên thập giá, để chuộc mọi lỗi lầm? Và đặc 
tính thánh thiêng của Chúa, sao cứ đến với ta như kết quả 
của ân huệ đặc biệt? Sự kiện qui về Chúa những hai lần có 
là trọng tâm của Phúc Âm không? Martin Luther gọi đó là 
thế đứng và lập trường rất dễ đổ của Hội thánh! Và đây 
cũng là xác tín tư riêng của Calvin khi ông quay về với 
thánh Âu Tinh để có nguồn hứng khởi mà mà phản bác, 
nhiều hơn nữa.  
 
Nói chung, thì chủ thuyết của phe nhóm Thệ Phản vẫn 
quyết tâm như thế, kể từ ngày anh em bên ấy đề ra cuộc 
cải-tân giáo hội ngõ hầu bào chữa cho điều mà tác giả 
Stendahl coi đó như “lương tâm hướng nội của trời Tây”. 

Bởi, người sống ở phương trời này chú trọng nhiều vào lỗi 
phạm của người phạm lỗi, cũng như sự bất toàn của hối 
nhân tự mình thật khó tách rời khỏi lỗi tội của người phàm. 
Và, duy nhất chỉ mình Chúa là Đấng làm được việc đó cho 
họ, mà thôi. 
 
Thần học theo đường hướng đó, vẫn tìm cách phẩm bình 
các giáo phái khác với Đạo mình -đặc biệt là hội thánh 
Công giáo chỉ sử dụng ngôn ngữ ân huệ chứ không đi vào 
kinh nghiệm sống đích thực ơn lành Chúa ban. Như thế có 
nghĩa là ta chưa thông suốt những điều mình cần sống thực 
là hơn hết. Công giáo mình, mãi cuối thời Trung Cổ mới qui 
về ân huệ như cung cách của người bị ám ảnh rất dài lâu, 
nhưng vẫn không nắm bắt được điểm trọng yếu nơi ân huệ. 
Những lúc như thế, phía Công giáo mình lại cứ hiểu ân huệ 
như một phần thưởng chỉ dành riêng cho đấng bậc nào tốt 
lành/hạnh đạo nhờ lĩnh nhận các phép bí tích, thôi.  
 
Mãi cho đến giữa thế kỷ vừa rồi, đường hướng rao truyền 
Phúc Âm mới tìm ra được thần học tương đối mới mẻ, 
nhưng phần lớn chỉ là việc tái xuất bản những gì mình từng 
đề cập. Mới đây, thần học Tin Mừng dựa vào tình huống rất 
khó xử. Thần học của ta luôn đặt nặng vào luận-cứ của 
riêng mình cùng kinh nghiệm chủ quan hơn là tính khách-
quan của tiến trình cứu chuộc nơi cái chết của Đức Kitô. 
Thật ra, thì nền thần học ấy qui vào bộ môn tâm-lý-học và 
nhân-chủng-học cũng quá nhiều nhất là vẫn xa rời nguồn 
Thánh Kinh. Thế nên, ngày hôm nay đang có thứ gì đó như 
thể một hồi sinh thấy rất rõ. Mãi đến nay, đang như thể có 
giòng chảy văn chương tràn ngập thần-học Kinh thánh 
mang tính truyền thống trong gân mạch vào suốt thập niên 
’80, thế kỷ rồi. Về phía dân chúng, đây quả là một chiều 
hướng đang trên đà phát triển. 



 

 

 
Thần học nay quay về với thánh Phaolô như mô hình kinh 
nghiệm hữu thực về cả lỗi phạm lẫn ân huệ. Đó là thần học 
chuyên chú vào cái chết của Đức Chúa và sự lành thánh 
của Ngài. Thánh Phaolô được coi như mẫu mực rất cao 
khiến anh em Thệ Phản sống hạnh đạo trong cung cách rất 
hiện thực. 
 
Như thế thì, “Viễn cảnh mới về thánh Phaolô” lâu nay được 
triển khai rộng rãi vào các thập niên mới gần đây nhờ các 
nhà chú giải Kinh thánh đã chọn tư thế ngang qua đường lối 
giải trừ mọi lỗi phạm. Điều này, khác hẳn ảnh hình về một 
thánh Phaolô của thời buổi trước. Kết quả là, hiện đang có 
nhiều phản ứng khá dữ dội với luồng viễn cảnh những 
muốn tách bạch khỏi các nhà thần học Kinh thánh theo 
truyền thống cũ xưa. 
 
Một số các nhà chú giải Kinh thánh theo chiều hướng của 
trường Thần học Westminster ở Philadelphia lại đã cho ra 
cuốn sách đối đáp lại viễn cảnh của nhóm mang tên là “Viễn 
Cảnh mới về thánh Phaolô” (xem Justified in Christ: God’s 
Plan for Us in Justification, ed. K.Scott Oliphint, Chiristian 
Focus Publications, 2007) 
 
Với lý do và quyết tâm như thế, các nhà chú giải Kinh thánh 
theo truyền thống cũ xưa lại không ưa gì đường hướng chú 
giải của nhóm “Viễn Cảnh Mới về thánh Phaolô” này. Họ đòi 
buộc ta phải nói nhiều về kinh nghiệm thánh Phaolô từng 
gặp trên đường Đamát hơn việc xác nhận Đức Giêsu là 
Đấng Mêsia đã trỗi dậy thật sự. Các vị buộc ta phải nói 
nhiều về “sự trở lại” của thánh Phaolô theo cùng đường lối 
truyền thống của bè nhóm Thệ Phản. Các vị lại cũng rút tỉa 
được một số yếu tố có ở đó, như phương án kể truyện Kinh 

thánh, có tầm kích lịch sử cứu chuộc, kể về chất Kinh thánh 
nơi thần học và tính khách quan nơi tính chất rất phải lẽ 
ngang qua thập giá hơn chủ trương thông hiểu sự việc này 
cách chủ quan nhờ tâm lý học. Điều này giúp họ đặt nặng 
lên tính cộng đoàn Hội thánh cùng nhiệm tích mà Hội thánh 
của ta vẫn chủ trương: đó là cộng đoàn niềm tin gồm những 
người nhận ra rằng chỉ có Đức Giêsu-chịu-chết-trên-thập-
giá là Đấng cứu chuộc hết mọi người. 
 
 

Phần đọc thêm 
                             
Lề lối diễn giải tư tưởng thánh Phaolô mà phía Công giáo 
mình có được là từ nền thần học khác biệt về ân huệ và 
cứu chuộc, nhưng lại chú trọng quá nhiều về các văn bản 
do thánh Phaolô đề ra. Trong các văn bản đề cập chuyện 
này, cũng nên kể đến công trình của Stanislas Lyonnet sj 
viết từ Học viện Kinh thánh ở Rôma và Jerome Murphy-
O’Connor, op thuộc trường Kinh thánh Giêrusalem. 
 
 

 
VIỄN CẢNH MỚI VỀ THÁNH PHAOLÔ  
 
Viễn cảnh này, tuy trực chỉ phần mũi của đầu tầu nhưng 
vẫn hơi chậm. Chậm bắt đầu. Chậm diễn tiến. Bởi, nó chỉ 
khởi đầu từ công đoạn nói về niềm tin và đạo của người Do 
thái vào thời Chúa sống cũng như giai đoạn Saul quay 
hướng trở thành một Phaolô năng nổ, hoặc “Do-thái-giáo 
thuộc đền thờ thứ hai”. Sự việc này được khám phá như 
đạo của ân-huệ chứ không phải là tôn giáo do công lênh 
chính đáng rất phải lẽ của riêng ai. Luật Sabát, nghi thức 



 

 

cắt bì, luật ăn đồ cúng vẫn không theo cung cách khả dĩ lĩnh 
nhận được ân huệ. Tuy thế, họ vẫn là người vẽ ra “lề 
phải/lề trái” có đường ranh vạch rõ ân huệ cho cộng đoàn 
hạnh đạo, thế thôi.  
 
Các nhà chú giải Tin Mừng theo truyền thống cũ xưa trong 
Đạo vẫn hiểu Do-thái-giáo theo kiểu am tường về Đạo Chúa 
thời Trung Cổ. Đạo Chúa vẫn được coi là đạo của ân huệ 
theo điều kiện người đi Đạo phải giữ luật Torah Do thái. 
Phần đông mọi người đều như thế. 
 
Montefiore va Moore là tác giả có mặt trong số những người 
đầu quan niệm Do-thái-giáo một cách khác hẳn, vẫn tựa hồ 
như đạo giáo nhiệm mầu của ân huệ. Và sau đó, có bốn tác 
giả khác lại quảng diễn lập trường của các vị, như: 
Stendahl, Sanders, Dunn và Wright. Tất cả đều làm thế để 
nối kết với “thánh Phaolô đích thực”. 
 
Tác giả Stendahl lại công nhận rằng ý tưởng về mặc cảm 
tội lỗi đã tạo nên Đạo Chúa ở trời Tây rồi áp đặt cho thánh 
Phaolô. Có vị lại coi tư tưởng của thánh Phaolô như thiên 
kiến cốt chứng minh rằng thánh-nhân chưa từng có lòng 
đạo mang tính lỗi phạm. Phải nói thật, là với tư cách làm 
thành luật, thì thánh-nhân không có gì để ta phiền trách hết. 
Thánh-nhân chưa từng có bước hồi hướng nào quay về 
chốn miền đầy những lỗi phạm ngõ hầu về với ân huệ. Thay 
vì thế, thánh-nhân lại đã nhận ra Đức Giêsu phải là Đấng 
Mêsia, thật trọn nghĩa. Từ đó, thánh-nhân biết mình từng 
lầm lẫn bách hại Hội thánh Chúa mà không biết rằng chính 
đó là cộng đoàn của Đấng lành thánh, hạnh đạo. Theo 
Stendahl, trọng tâm thư Rôma nằm ở chương 9 đến 11. 
 

Tác giả Sanders lại thêm vào ý tưởng này bằng cách bảo: 
thánh Phaolô đã khám phá ra Đức Giêsu là Đấng Mêsia cho 
mọi người chứ không chỉ mỗi người Do thái, mà thôi. Điều 
sai lầm mà thánh-nhân thấy được nơi Do-thái-giáo là sự 
kiện cho rằng đạo này không tin hoặc không sống thực ơn 
gọi của mình ngõ hầu diễn tả sự việc đó cho rõ ràng. Tác 
giả Sanders lại bảo: có lẽ cũng hơi quá nếu ta cứ nhấn 
mạnh việc giữ đường ranh truyền thống xưa cũ mà các vị 
ấy chỉ muốn bảo vệ luật lệ nên mới bày vẽ như thế mỗi khi 
đề cập đến Do-thái-giáo, tỉ như như: luật Sabát, qui định cắt 
bì và luật ăn đồ cúng vốn dĩ đề ra cho người ngoài Đạo 
muốn gia nhập cộng đoàn của Đấng Cứu Chuộc mọi người. 
Thánh Phaolô lại quan niệm Đạo Chúa là đạo diễn tả quà 
tặng Chúa ban cho toàn thể vũ trụ chứ không duy nhất chỉ 
một dân tộc. 
 
Tác giả Dunn lại đi xa hơn khi ông nhận định rằng: thánh 
Phaolô chưa từng hồi hướng trở về theo kiểu thánh Âu 
Tinh, hoặc Luther, Bunyan, bao giờ hết. Thánh-nhân là 
người nhận thức rõ ơn cứu chuộc toàn thể vũ trụ do từ Đức 
Giêsu Kitô không chỉ hạn chế cho Do-thái-giáo mà thôi. Giả 
như các nhà thần học Công giáo La Mã và các nhà Cải 
cách tôn giáo hiểu được điều này, thì việc cải cách tôn giáo 
có lẽ cũng sẽ không xảy đến.  
 
Tác giả Wright lại nhấn mạnh: Tin Mừng đích thực là sự 
việc Đức Chúa của vũ trụ nhân trần rao báo cho mọi người 
theo nghĩa này.  
 
Toàn bộ “Viễn cảnh mới về thánh Phaolô” nay lan rộng 
trong khuôn khổ kinh thánh lại không qui chiếu gì đến việc 
đền bù mọi lỗi tội. Chẳng ai dám nói lên rằng: Chúa có chết 
trên thập giá cũng là do Ngài bị trừng phạt và Ngài có làm 



 

 

thế cũng chỉ để đền thay cho kẻ phạm lỗi, mà thôi. “Viễn 
cảnh mới về thánh Phaolô” đề ra việc diễn giải bảo rằng: sự 
việc Chúa chết trên thập giá phải được xem như Ngài đã 
toàn thắng vua quan lãnh chúa và mọi quyền uy mãnh lực 
rặt một lòng theo đường lối Aulen. Viễn cảnh này, lại chối 
bỏ việc tháp đặt sự ngay lành chính đáng của Chúa vào với 
kẻ tin. 
 
Sở dĩ các vị lại đã quả quyết như thế, cũng có lý do chính 
đáng. Trước nhất, “Viễn Cảnh mới về thánh Phaolô” không 
chủ trương duy trì lập trường sai trái khi chú giải Tin Mừng 
về sự việc xảy đến với Chúa trên thập giá là để Ngài gánh 
vác mọi tội của ta và đền thay cho các hành xử ra như thế. 
Nói cách khác, ý tưởng này còn sai lạc khi cho rằng: chỉ có 
Ngài và nhờ Ngài mới đạt tính chất “chính đáng và phải lẽ” 
mà không một ai làm thế được. Thứ đến, “Viễn Cảnh Mới 
về thánh Phaolô” còn nhấn mạnh: tội của ta không thể tháp 
ghép vào Chúa được. Bởi, sự việc ấy chỉ có thể áp đặt vào 
cho mình ta, mà thôi. Tuyệt nhiên không thể áp đặt chuyện 
ấy cho bất cứ người nào khác. Thêm điều nữa, là: “Viễn 
Cảnh Mới về thánh Phaolô” lại coi sự công chính/phải lẽ là 
đặc trưng duy nhất chỉ mình Thiên Chúa chứ không ai khác 
có được, ngoại trừ Đức Kitô Đấng-đã-chấp-nhận-đóng-đinh-
vào-thập-giá và đã Phục sinh, thôi. 
 

      
VIỄN CẢNH TƯƠI MÁT 
 
Mới đây, có người nhận ra được thần học Đế Quốc nên đã 
bảo: tác giả Horsley, Crossan và Reed cùng với Wright và 
một số tác giả khác đã cho thấy rằng ta có thể lấy lớp thịt da 

đang có đem ra mà bao bọc khúc xương trồi sụt, vừa đề 
cập. 
 
Cung cách tìm hiểu giòng tư tưởng của các tác giả theo 
hướng chính trị như thế, nếu dùng ngôn từ của tác giả 
Wright, ta có thể gọi đó là “Viễn Cảnh Rất Mới về thánh 
Phaolô” như thần học mới, rất khác biệt. Đây cũng là ý 
tưởng chính mà tôi sẽ nói nhiều, ở bài này. 
 
Tác giả Crossan xem ra những muốn đặt thánh Phaolô ở 
vào tư thế kình chống với Xê-da, ngay từ đầu. Crossan lại 
cứ nghĩ: thánh Phaolô những muốn phá đổ đường lối sống 
khá ư là bết bát của Đế quốc La Mã cũng như đế quốc nào 
khác giống như thế. 
 
 
     

VIỄN CẢNH TƯƠI MÁT CỦA NỀN CHÍNH TRỊ 
HIỆN TẠI     
 
 
Thánh Phaolô và thế giới của ta, hôm nay 
 
Hôm nay, tôi chỉ muốn nhắc các bạn thêm một điều nữa, là: 
ta nên làm việc gì đó ngõ hầu tư tưởng chủ lực của thánh 
Phaolô khả dĩ đến được với mọi người. Nếu đồng ý, thì việc 
này sẽ đưa ta về với các vấn đề chính như sau: 
 

1. Chính trị hiện thời; 
2. Giáo-hội-học buổi hiện tại; 
3. Chính trị Hoa kỳ hôm nay; 
4. Chính trị Châu Âu thời buổi này. 



 

 

 
 

1. Chính trị hiện thời  
 
Hầu hết các khuynh hướng chính trị thời buổi này, vẫn phải 
đối đầu với một thứ như sợi giây căng thẳng giữa thái độ 
thuận theo bá-quyền và thái-độ kình chống bá-quyền. Bá-
quyền, là ngôn từ thuộc địa hạt pháp-lý. Và, kình-chống bá-
quyền là ngôn ngữ đề cập đến động thái chống đối nghịch 
ngạo, đòi tự do. Đã là giây căng thẳng rồi, thì cũng chẳng 
làm sao giải quyết được chỉ một lần là xong. Bởi lẽ chính trị, 
trên nguyên tắc, là những gì chưa được hoặc không được 
giải quyết một lần là xong ngay. 
 
Có nằm mơ hoặc có lập ra nhiều lý-thuyết mới lạ đến thế 
nào đi nữa, ta cũng không thể nào hoàn thành được những 
việc đại loại như thế. Nói cách khác, các công việc khả dĩ 
giúp ta giải quyết được căng thẳng, phải là thứ gì đó tựa hồ 
sự việc có thực, tức sự kiện tuy đã xảy ra nhưng lại không 
là kết cuộc của học thuyết nào đó, đã đưa ra. Đó là sự việc 
rất thực, nếu ta được phép gọi đó là như thế, tức: những 
khoảnh khắc từng xảy đến với lịch sử. Kể từ đó, giải pháp 
đặt ra cho các “căng thẳng” cứ thế tăng dần đến độ nó hiện 
đến như sự kiện có thực. Và sự kiện ấy, có mang tính tách 
bạch khỏi sự kiện ấy hay không, vẫn là câu hỏi tồn đọng cứ 
lôi cuốn con người vào tình huống muốn giải quyết một lần 
rồi thôi, những bức bách xuất hiện trong người mình. Đó là 
lý thuyết được nhiều người viện dẫn, vẫn đưa ra, ở lúc này. 
Và có thể, ta cũng như những người can dự vào sự việc, 
vẫn cứ gọi đó là sự kiện Chúa trỗi dậy. Thánh Phaolô, là 
nhà khoa-học chính-trị hàng đầu đã nhận ra được điều ấy. 
Và, thánh-nhân cho thấy đó chính là chìa khoá khả dĩ giúp 

ta giải quyết được mọi sự. Đồng thời, thánh-nhân lại muốn 
bảo: niềm tin ta có nơi Đức Giêsu và tính trung kiên với 
niềm tin ta có, mới là điều cần thiết, vẫn rất thực. Giả như ta 
xác tín và sống đích thực điều mình tin tưởng, bằng kinh 
nghiệm từng trải, thì quyền năng hoặc quà tặng thiêng liêng 
của Chúa lại sẽ tuôn đổ trên ta, để rồi ngang qua ta, quà 
tặng Chúa ban tặng lại sẽ đến với người khác.      
 
Chính vì lý do đó, nhiều người trong ta thường dễ bị lôi 
cuốn vào giòng đời lịch sử của Đạo Chúa để rồi họ sẽ nhận 
ra được là đã có và đã qua giao-thời chuyển-tiếp mình từng 
trải, và có thể, lại sẽ phải trải qua một giao-thời, rồi sẽ đến. 
 
Có thứ giao-thời chuyển-tiếp mà nhiều người nhận ra như 
thời-gian giao-chuyển có từ giai đoạn mọi người nhấn mạnh 
vào giá trị cuộc sống của nam nhân đến độ nhiều năm sau 
đó, mới nhấn mạnh lên giá trị cuộc sống của nữ giới. Cũng 
có thể, theo cách nào đó, sự việc nói ở đây lại là giao-thời 
chuyển-tiếp có từ khía cạnh luật-lệ Do thái chuyển về khía 
cạnh cởi mở của thánh Phaolô mà ta thường thấy nơi cộng 
đoàn tình thương do thánh-nhân thiết lập. 
 
Giao-thời chuyển-tiếp đến về sau, là thứ giao-thời chuyển 
từ quan điểm của thánh Phaolô vốn nhấn mạnh lên giá trị 
cuộc sống của nữ giới, hơn là chỉ tập trung vào giá trị sự 
sống của nam nhân như giao-thời chuyển vào Đạo Chúa có 
từ thời Côngstăngtin và giáo hội theo ông chủ trương. Đây 
là chuyển-tiếp-kép theo cách này, hay cách khác. 
 
Con người ngày nay vẫn thường hỏi: không biết mình có 
nằm ở bờ rìa của giai-đoạn chuyển-tiếp thứ ba khá độc đáo, 
không? Nhiều người lại cũng thắc mắc: không biết Hội 
thánh của ta có bao giờ chán ngấy kiểu tập-trung đặt nặng 



 

 

vai trò của nam giới như thời Côngstăngtin nữa không? Ta 
có khám phá ra giá trị, mà theo tôi, nó mang nhiều nữ-tính 
hơn ý nghĩa gốc nguồn của nó, và nó có mang nhiều tính 
chất rất Phaolô hay không? Vấn đề là, lớp vải bọc bên 
ngoài thể-chế giáo-hội mà ta thừa hưởng, có thực sự mang 
tính nhận thức như ta khám phá ra không? Hoặc, làm thế 
khác nào như thể ta đang đổ rượu mới vào bình cũ không? 
Và điều đó, có là đường hướng giúp ta đọc ra toàn bộ lịch-
sử Đạo Chúa, đồng thời định-vị được đặc-trưng của Giáo 
hội qua việc, một lần nữa, duyệt xét lại tư tưởng của thánh 
Phaolô, trong lịch sử, hiểu theo tính chính trị không? 
 
Một số các nhà tư-tưởng chính trị theo nghĩa triết học lại đã 
rơi vào khuynh hướng này. Tác giả Terry Eagleton chẳng 
hạn, ông đã khám phá ra rằng: ở nơi đó, có giá trị toàn-cầu 
dựa vào sự hỗ trợ rút từ tư-tưởng của thánh Tôma Akinô, 
thời buổi trước. Nhiều vị lại đã khám phá ra điểm nhấn cao 
vời xuất hiện đằng sau lối sống thực tiễn, có hậu thuẫn rút 
từ tư tưởng của thánh Âu Tinh, thấy rất nhiều. Một số các vị 
thức giả người Do thái lại sử dụng tư tưởng của thánh 
Phaolô vào cuộc diện này, như: tác giả Alain Badiou và 
Daniel Boyarin. Badiou sử dụng thành ngữ “ân huệ dân dã” 
hiểu theo quan-niệm mà ông vẫn có, tức: thứ ân-huệ không 
chỉ hiện-hữu nơi giáo-đường hoặc nguyện đường Do thái, 
tức không-gian hạn hẹp của cung thánh. Trái lại, ân-huệ 
vẫn bao quát, lớn rộng như vũ trụ gian trần, rất xưa cũ.  
 
Thông thường, ta vẫn bảo: ân-huệ Chúa ban phải bao gồm, 
theo cách nào đó, tính dân-dã dành để cho mọi người. 
Thánh Phaolô khi xưa vẫn dùng ý niệm dân-dã mỗi khi nói 
về ân-huệ rộng lớn, rất bao quát vẫn mang tính dân-gian 
toàn-cầu như vũ trụ hạ giới. Nhiều người lại cứ trông vào 
sự thể xưa nay bảo rằng: việc gì cũng phải được Giáo hội 

chuẩn chi trước đã, mới được phép nhận lãnh ân huệ Chúa 
ban, đơn giản chỉ như thế. Dù sao, thì: quan niệm này, ngày 
nay, đã vượt quá khuôn khổ của sự việc mà lâu nay ta 
thường suy tưởng. Ngày nay, ta không cần đến thứ khoá-ổ 
điện-tử để bóp nghẹt ân-huệ để thu về một mối ngõ hầu 
giúp nó độc quyền chiếm ngự chốn không-gian lành thánh, 
là vũ trụ. Bởi, có làm thế lại sẽ khiến cho môi trường tin 
yêu/lành thánh càng trở nên trầm kha hơn cả việc bó buộc 
người ngoại giáo muốn hồi hướng về với Đạo, phải qua thủ 
tục cắt-bì, ngõ hầu tất cả mọi người đều đi vào chính lộ để 
đến với Giao ước. Ngày nay, người người đều thấy rõ: đã 
có đổi thay toàn-bộ ý-niệm về nơi chốn Chúa ngự trị, cũng 
như loại-hình diễn-tả sự-kiện Chúa thể hiện tình thương ở 
trong ta, và giữa ta. Thật ra, thì: quan niệm dân-dã cũng 
như tầm kích “dân con” đi Đạo đều mang nặng tính thực-
tiễn hơn nhà Đạo ta vẫn tưởng. Nhiều tác giả, và các vị này 
có lúc đã thực sự trở về nguồn, lại khám phá ra rằng: ân 
huệ có mặt cả trong mọi cơ-cấu người phàm tục nữa. Riêng 
tôi, tôi chưa từng nghe nói đến việc phàm-tục-hoá ân-huệ. 
Và tôi nghĩ: đó cũng chỉ là bước đầu giúp ta tư-duy, thôi. Và 
theo ý tôi, tôi cho rằng: việc đó thật hữu ích. Có lẽ, ta nên 
gọi sự việc như thế, bằng cụm từ sự “thánh-hoá-không-độc-
quyền” về ân huệ, cũng được. Có lẽ điều tốt nhất ta nên nói, 
là như thế. Nhưng, “ân huệ dân dã” là thành ngữ rất đẹp để 
nói lên sự việc này.                     
 
Lại có tư-duy hiểu ngấm ngầm, khiến nhiều người trong 
chúng ta thấy không tiện nói ra: nhưng tất cả như để bảo: 
nếu ta chuyển về địa hạt dân-dã hay giáo-dân hơi nhiều, 
tức là ta đang làm điều gì đó không được tốt cho lắm. Và 
làm thế, tức là: ta để mất đi chính ân-huệ mình từng được 
nhận lãnh. Nói thế, tôi không có ý bảo rằng: ta phải chuyển 
dịch vào địa hạt dân-dã (hay đơn giản là giáo dân, thôi) mới 



 

 

có thể khám phá ra được ân-huệ Chúa tặng ban. Nhưng 
theo tôi, ta cũng nên làm thế. Bởi, đó là ân-huệ theo thể-loại 
tư riêng, đích thực. Đó còn là ân-huệ cũng rất thực như bất 
cứ ân-huệ theo thể-dạng nào khác. Bản thân tôi, tôi vẫn có 
khuynh hướng quay về với từ-vựng của riêng mình, để rồi 
trong tương lai mai ngày, ta sẽ không còn sử-dụng cụm-từ 
“ân-huệ” bao giờ nữa. Tôi muốn nói nhiều về “động-lực 
Chúa ban” tức sự việc mang ý nghĩa giống hệt như thế.     
 
 
 

2. Giáo-hội-học hoặc ta có nên dùng từ 
nào khác để thay thế? 
 
Điều mà thánh Phaolô từng khám phá ra trên đường trực 
chỉ Đamát, mà ta có thể gọi, đó là: “Tiến trình Vượt qua”. 
Bởi, sự việc này gồm cả việc bao gộp thập-giá vào với Đức 
Chúa đã Phục sinh/trỗi dậy và vào sự việc nào tựa hồ như 
thế. Tiến trình Vượt qua rồi ra cũng hoàn tất sự việc như 
ngôn từ tự nó diễn tả. Thánh Phaolô lại khám phá ra điều 
này nơi Đức Chúa đã trỗi dậy từ cõi chết.  
 
Nhiều lúc, tôi vẫn thường tự hỏi chính mình xem hôm nay 
có khám phá ra được tiến-trình Vượt-qua giống như thế, nơi 
người bình thường mình gặp ở phố chợ hay không? Có khi, 
tôi lại nghĩ: tiến trình đó có thực sự là một, giống hệt như 
đúc không? Hỏi và nghĩ thế rồi, tôi chợt thấy: thực sự thì đó 
không là tiến-trình “trỗi dậy” bình thường ngày ba bữa, 
nhưng theo tôi hiểu, thì: một trong các khổ đau mà người 
thường cam chịu, là vẫn bị luột ra ngoài mối bận tâm chăm 
nom săn sóc mọi người khác; tức: những người đến với ta 
theo cung cách “vượt qua” rất tích cực mà ít có người nhận 

ra được từ dạo trước. Và mọi người rồi cũng sẽ trải nghiệm 
sự việc để luột mất cơ hội rất “vuợt qua” như thế. Và rồi ra, 
họ cũng sẽ hiểu được rằng: sự việc “vượt qua” trong đời 
thường là có thật, không vì mình hiểu là nó có thật, nhưng 
do bạn bè/người thân mình cho biết là có thật, như thế.  
 
Vì thế nên, tôi thường tự bảo với lòng mình rằng: với những 
ai từng khám phá ra rằng người nào cũng đều mang tính 
cách nhân vị; và rất nhiều người từng khám phá ra rằng: họ 
cũng có thứ gì đó đang hoạt động giống như Đức Chúa 
Phục sinh đã làm cho thánh Phaolô, đấy! Nói như thế có 
cường điệu quá chăng? Có thể lắm. Bởi, đó cũng là mặc 
khải gửi đến những người như thế. Mặc khải về sự sống 
gồm những gì? Rồi, cũng từ mặc khải này, ta sẽ thấy được 
lời mời gọi sống theo cung cách giống như thế. Và, ta được 
mời gọi để nhận ra rằng: đó là chìa khoá dành cho cuộc 
sống. Và, lời mời gọi này còn mang ý nghĩa của sứ mạng tỏ 
lộ cho người khác biết rằng: đây mới là tên gọi của trò chơi, 
dù trò chơi ấy có mặt ở trong hay ngoài Hội thánh. Tôi 
không muốn tự ý thức cho mình là người chống lại Hội 
thánh, nhưng tôi lại cứ nghĩ rằng: ngày nay, ân huệ Chúa 
ban đã và đang đổ tràn cho thế-gian nhiều hơn cho Hội 
thánh. Rất nhiều người trong đời, vẫn sống rất tốt lành dù 
họ không thuộc “ràn chiên” Hội thánh của ta; nhưng lại đã 
trải qua nhiều kinh nghiệm Vượt Qua, khá sâu sắc. Và, họ 
là những người từng chịu-nạn-chịu-chết-trên-khổ-giá-và-đã-
sống-lại, rất đích thực. Cũng có thể, họ từng bị phát giác 
trước ánh sáng của sự thật đến như thế. Và khi bị phát 
hiện, họ lại cũng nghĩ mình đang có thứ gì đó tựa hồ như 
kinh nghiệm mà thánh Phaolô từng trải trên đường trực chỉ 
Đamát, cũng như thế. 
 



 

 

Những người đi vào tiến trình trải nghiệm như thế, kết cuộc 
cũng có được sự thể mà thánh Phaolô gọi là “cắt bì nội 
tâm”; và họ cũng đã hiểu tại sao thánh Phaolô khi xưa gọi 
đó là uy lực Phục sinh thay vì kể lể nhiều chi tiết về sự trỗi 
dậy, mình từng trải. Như thế có nghĩa: đã có sự đổi thay nơi 
ý-niệm về tính cách của con người. Như thế tức là, đã có 
thay đổi nơi ý niệm về tính chất thánh hội, nguyện đường 
nữa đấy. Thế tức là, đang có sự thể nhóm hội của Chúa 
đang quây quần ở ngoài đó nhưng lại không mang tên gọi 
nào chính thức và cũng không ở dưới trướng có ô dù/lọng 
quan của nhiều thể chế mang ít tính “Vượt Qua”, ít tính chất 
phục sinh/trỗi dậy. 
 
Điều này cũng rất mới như chính con người thánh Phaolô. 
Và thánh-nhân vẫn tư-duy về điều đó, giống như thế. Riêng 
tôi, tôi vẫn nghĩ rằng: điều mới mẻ, là: con số những người 
có kinh nghiệm như thế, nay xuất hiện nhiều hơn trước. 
Trong quá khứ, có thể cũng có một số người sống hệt như 
thế, nhưng xem ra họ ít nói về chuyện này hoặc nếu có, lại 
chỉ diễn tả bằng ngôn từ “thể chế”, trừu tượng. Tôi cũng 
nghĩ: ngày nay, nhiều người không còn giữ kín những 
chuyện như thế nữa, nhưng họ đã diễn lộ ra ngoài bằng 
ngôn từ mang tính giáo dân, hơn. Nói thế có nghĩa là: bên 
ngoài Hội thánh, nay thấy xuất hiện một thế giới lớn rộng 
hơn. 
 
Tôi thường tự hỏi: không biết thánh Phaolô có tạo ra được 
các giáo dân, như những người mà tôi vừa đề cập, thời 
buổi hôm nay hay không? Và, thánh-nhân có tập hợp được 
những người giáo dân như thế vẫn quanh quẩn bên cửa 
hàng “cá mòi” như dạo trước, để rồi ông sẽ nói với họ rằng: 
“Đức Giêsu cũng quan tâm những điều như thế; và anh chị 
em có làm thế cũng như thể mình đang làm để nhớ đến 

Đức Giêsu, thôi.” Và có thể, thánh Phaolô lại sẽ khích lệ và 
củng cố mấy người này để họ sống theo khuôn khổ của một 
thứ chính trị không mang tính cưỡng chế/độc tài, nhưng 
sống cởi mở, tử tế và tự hạ, để rồi lại sẽ nghiêng về tình 
thương hơn. Và, vì thánh-nhân, họ cũng sẽ sống với dân 
Do thái cũng như thánh hội của Chúa theo cách đó. 
 
Tôi thiển nghĩ: Hội thánh mình có lẽ cũng đang bị “trầy da”, 
“tróc vảy” hay sao đó theo nghĩa này. Và ít ra, đó cũng là 
tình trạng hiểu theo nghĩa bóng, rất văn vẻ. Và có thể, đây 
cũng là tình huống xảy đến ở mặt ngoài, mà thôi. Tôi lại vẫn 
nghĩ, ta cũng nên thu thập các truyện bên lề hoặc hiện 
tượng nào đó vẫn xảy ra. Hẳn chuyện này cũng chẳng có gì 
là khó làm. Bởi, thực tại còn đó nỗi buồn, nếu ta thật sự tìm 
cách thu thập dữ kiện theo cung cách khách quan, thật lòng 
của người viết sử hạnh, cũng rất thánh. 
 
Tuy nhiên, đây là việc cũng mang tính cấm đoán, doạ nạt 
đối với các cơ cấu và thể chế hôm nay. Và tôi lại cũng 
mường tượng về tình cảnh mà thánh Phaolô từng gặp khi 
thánh-nhân sinh hoạt tại cửa hàng “cá mòi” nhiều đố kỵ, 
cấm đoán và đe nẹt đối với thể chế đang vượt trội. Và, đây 
cũng là phong cách diễn giải về thánh Phaolô theo kịch-bản 
của người sống vào thời hôm nay, nhưng dù sao đó vẫn là 
chuyện khó nói và khó kể lể trong các bài chia sẻ ở nhà thờ, 
ngày Chúa nhật. Bởi, dù có vị nào dám làm thế, cũng sẽ 
thấy hậu quả ngay ngày hôm sau, vì sẽ chẳng có ma nào 
dám lân la chốn thánh đường nữa. Bởi, tất cả đều tùy thuộc 
vào chuyện ta có được thuê mướn hoặc trả tiền để làm 
chuyện gì, việc gì thôi. Thế nên, có những điều buộc tôi 
phải làm cho bằng được, là: tạo chiếc “cầu  bắc ngang” nối 
liền thánh Phaolô với thế giới hôm nay. 
 



 

 

 
 

3. Chính trị Hoa Kỳ hôm nay  
 
 
Không biết tôi có nên thêm điều gì vào đây không? 
 
Các nghiên cứu về thánh Phaolô thường bao gồm công 
việc vạch trần những đối chọi giữa hệ thống của Đế quốc 
với phương thức trút sạch đến hư vô, trống rỗng. Rõ ràng 
là, ta thấy được mối giây nối kết giữa thực tại của hệ thống 
Đế Quốc với thực tại xã hội Mỹ, ngày hôm nay. Đọc sách 
của tác giả Richard Horseley, ta thấy tác giả này rất thành 
thật về những chuyện như thế. Và cả tác giả Tom Wright 
cũng làm thế. 
 
Bản thân tôi, từng sinh sống khá dài ngày ở Mỹ cũng đủ để 
có được một cảm nghiệm sâu sắc về cuộc sống chân 
phương của người Mỹ. Đúng ra, tôi chỉ muốn phê bình đôi 
chút về thực tại chính quyền Hoa Thịnh Đốn và chính sách 
ngoại giao của nước này, mà thôi. 
 
Theo tôi, những gì tạo nên thực chất của đất nước nào đó 
đều dựa trên nhận thức cho rằng: vẫn còn đó những điều 
tốt đẹp về đạo đức, trên thế giới. Thật ra thì, tự bản chất, 
đây là một nhận thức cũng rất tốt. Nhưng sau đó, cũng nên 
tách bạch những khác biệt giữa điều tốt/điểm xấu theo luân 
lý/đạo đức, thôi. Cho đến giờ, tôi không thấy có vấn đề gì về 
chuyện ấy. Thực tế, tôi hỗ trợ điều này. 
 
Nhưng theo sau, là bước kế tiếp bảo rằng: việc xấu/tốt về 
luân lý/đạo đức vẫn dính liền với lối sống theo kiểu Mỹ và 

cũng chẳng nối kết với lối kiểu sống của bất cứ một ai, ở bất 
cứ nơi nào. Thế nên, tính dân-chủ của cuộc sống mà có 
người gọi là “trần tục” theo kiểu Mỹ, lâu nay, được coi như 
phương sách tốt lành về luân lý/đạo đức theo nghĩa quần 
chúng, chính trị,. Chính trị của Mỹ, với tôi, xem ra không chỉ 
là phương cách độc nhất để ta sống đời luân lý theo đường 
lối chính trị. Bởi, với chính quyền dưới thời tổng thống 
George W. Bush, nhiều người cho rằng thực ra là như thế. 
Nhiều sinh hoạt được coi như sứ mạng để thực thi theo 
nghĩa quân sự trên trường quốc tế, ngõ hầu xua dồn mọi 
nước thuộc địa vào hàng ngũ rất chính mạch. Dưới tầm 
nhìn của chính quyền Hoa Thịnh Đốn hiện nay, thì điều xấu 
theo nghĩa luân lý/đạo đức hoặc những gì là bẩn nhơ theo 
tính chính trị ngang bằng mọi chính thể chuyên chế/độc 
đoán trên thế giới, đặc biệt là thế giới Hồi giáo. Và vì thế, 
mới thấy rằng: ta cần phải lướt thắng bằng quân sự, để rồi 
tôn giáo đích thực, nếu ta gọi được như thế, mới lan qua 
mọi ngõ ngách đi vào lãnh vực trần gian. 
 
Điều này xuất phát từ lập trường triết học của Nietzsche. Nó 
đã và đang dần dà đi vào với chính quyền Hoa Thịnh Đốn 
thời hiện tại, do hai học giả thuộc khuynh hướng triết học 
Nietzsche. Một vị mang tên Leo Strauss còn vị kia là Alan 
Wohlstetter. Ở đây, ta cũng có thể thêm vào đó tên tuổi của 
Alan Bloom nữa. 
 
Ngay đến tổng thống George Bush cũng chưa bao giờ có 
được thế đứng triết-học được gọi là nhất quán, “trước sau 
như một” cả. Chính ông là sự phối hợp giữa phe tân-bảo-
thủ trung-hữu và giới Thệ-phản ở miền Nam. Thế nhưng, 
đám người vây quanh ông, lại chịu ảnh hưởng của nền triết 
học theo kiểu Nietzsche. Như thế có nghĩa: đối địch với 
đường lối của thánh Phaolô. Khuynh hướng này biện hộ 



 

 

cho tính tuyệt đối của nam-nhân trên mọi người và cho sự 
chiến thắng độc đoán bằng bất cứ giá nào, cả bằng phương 
tiện quân sự. Triết lý này, rất gần với cung cách của 
Augustus và rất xa lập trường của thánh Phaolô. Và như 
bạn bè nguời Mỹ của tôi cho biết, thì điều này tạo nhiều sầu 
buồn trong tâm can người Công giáo Hoa Kỳ vốn am hiểu 
thánh Phaolô, đặc biệt hơn cả là: với đường hướng nhận 
thức về thánh Phaolô ở thời mới, và người ở đây đều thấy 
lúng túng với nền chính trị của đất nước mình, trong giai 
đoạn hiện tại. 
 
Vậy thì, hỏi rằng: ta có thế nhận ra rằng: thánh Phaolô và 
tầm nhìn của cộng đoàn do thánh-nhân dẫn dắt sống đích 
thực tư cách của con dân Đức Chúa có hàm ngụ nền chính 
trị cách thẳm sâu vào lúc này không? Và rồi, dĩ nhiên, nếu 
ta chấp nhận đưa Hồi giáo vào với nước này, thì theo tôi 
(và hy vọng là quý vị cũng sẽ không thôi thúc tôi làm chuyện 
ấy lúc này), có nhiều điều do chính họ điều nghiên khám 
phá ra, chắc chắn đạo Hồi không hoàn toàn vô tội về một 
ước vọng dựa vào sức mạnh quân sự. Rất thường tình, khi 
ta can dự vào cuộc xung đột nào đó, thì cả hai bên đều thực 
sự giống nhau hoặc ta cũng chẳng thực hiện được trò chơi 
hợp khuôn phép. Đó là những gì đang thực sự diễn ra. Vậy 
thì, làm sao để ta ra khỏi tình huống giống như thế? Tôi thật 
không có ý kiến nào về chuyện này, nhưng sẽ thích thú 
không ít nếu ta suy về chuyện này dưới ánh sáng của 
những gì ta bàn về thánh Phaolô, lâu nay.  
 
Tôi lại cũng nghĩ rằng: nếu thánh Phaolô còn sống đến hôm 
nay, và ông lại thấy có những điều đang xảy đến với thế 
giới, thì chắc chắn là ông cũng thực sự buồn đau không chỉ 
với tình trạng hiện thời của Hội thánh thôi, mà còn đau buồn 
cả về cảnh tình của thế giới hiện tại nữa. Thánh Phaolô lúc 

nào cũng quan tâm đến thế giới nhiều hơn với Giáo hội, ở 
khắp nơi. Cuối cùng ra, thì thế giới của thánh-nhân tự nó đã 
đạo hạnh. Và đây cũng là điều đáng để ta quan tâm, suy 
nghĩ. 

 
4. Chính trị Châu Âu thời buổi này 
 

Tin tức từ Châu Âu cho thấy châu này ngày càng tốt đẹp 
đến độ khó có thể tin nổi. Hiện đang có bước ngoặt lớn tiếp 
tục diễn tiến trong giòng đời lịch sử của châu này. Việc 
thành lập Liên Hiệp Châu Âu chắc chắn là một sự kiện quan 
trọng trong giòng sử của nền văn minh thế giới ít ai dám 
nghĩ nó lại xảy ra, sau nhiều thế kỷ dài đằng đẵng với chiến 
tranh và bạo lực. Người ở châu này đã cẩn thận cân nhắc 
rất kỹ, khi họ chọn một nền hoà bình không dựa trên chiến 
thắng, nhưng vẫn muốn đặt nặng lên sự cảm thông, hoà 
hoãn. Nay, thì đó lại là khía cạnh mang tính chất rất Phaolô 
trong cuộc bàn luận/tranh cãi, lại rất cũ. Phương châm của 
cộng đồng Châu Âu, nay thấy có ghi bên tiếng Pháp là: 
“L’unité dans la diversité” tức: “Hợp nhất trong đa dạng”. 
Còn, đối với Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, thì phương châm 
này lại viết bằng tiếng La-tinh trong đó có chữ: “e pluribus 
unum”, tức: “hợp nhất đến từ nhiều thứ”, những thứ và 
những sự từ một quá trình trổi bật biến thành tổng thể đa 
dạng. Bởi lẽ, ngay từ đầu, châu miền này lại vẫn chưa có 
được sự hiệp nhất liên minh, như mình từng ao ước. Nói 
khác đi, đó là góc cạnh và đường ranh khá đối nghịch, thế 
nên Liên Hiệp Châu Âu nay đang tìm cách tạo thành đặc 
trưng cho riêng mình bằng một hiệp ước giản đơn bao gồm 
một hiến pháp ghi nhận quyền căn bản của con người làm 
bản sắc pháp lý tư riêng rất chí lý. Cho đến nay, việc này 
chưa thực sự xảy đến nhưng đã thấy diễn ra nhiều đối 



 

 

kháng rất đáng kể. Tuy thế, thời gian sẽ cho thấy chung 
cuộc rồi ra mọi việc cũng sẽ theo chiều hướng đáng phục. 
 
Nay, trong những thứ và những sự như thế, nếu ta để qua 
một bên các chi tiết rất hiện thực, thì vấn đề thật sự là Giá 
Trị chứ không phải Kinh tế. Lại càng không là thị trường tự 
do, mà là hệ-thống giá trị linh thiêng, đạo đức của một Châu 
miền khá trổi vượt; và toàn bộ châu này sẽ kết hợp mọi 
người thành một mối. Xem như thế, lại đã thấy nơi đó gồm 
mọi phe phái chính trị mà thời trước từng đứng trụ rất vững 
vàng, như: hệ thống quốc gia, đoàn nhóm sắc tộc, phe phái 
giáo hội lại cứ coi mình như có cung cách đặc trưng, khác 
biệt. Và hôm nay, người ta ra như không còn dùng chủ từ 
“nó” để chỉ về hệ thống tổng thể này nữa, mà tất cả đã trở 
thành “một chút” thực tế Châu Âu khá lớn mạnh. Bản thân 
tôi, lại đã nghĩ: sự việc này từng làm vữa chảy tính tuyệt đối 
của châu miền này và từng đưa mọi người vào chốn hư 
không/trống rỗng như thánh Phaolô trước kia vẫn gọi đó 
bằng cụm từ tương  tự. Và theo tôi, điều đó thật tuyệt vời 
khiến ta cũng nên để tâm mà xem xét cho thật kỹ. 
 
Dĩ nhiên, điều này từng đánh động Hội thánh cũng khá 
mạnh, và tôi có thể nói: còn mạnh hơn nhiều thứ khác; bởi 
Hội thánh từng coi đây là chuyện của giáo dân/trần thế, 
trong khi ta là con dân nhà Đạo có chỗ đứng bề thế, thánh 
thiêng, vững chãi. Tôi không nghĩ: Hội thánh lại có thể vứt 
bỏ đi yếu tố quan trọng ấy mà lại còn đưa vào chân trời mới 
cũng không chừng. 
 
Như có nói ở trên, tôi đề cập cũng khá nhiều đến cái-gọi-là 
“ân huệ dân dã”, tức một thực-thể mà người Pháp từng diễn 
tả bằng cụm từ “laicité” dịch cho sát sẽ có nghĩa là “giáo 
dân”, tức sự việc khá đặc trưng/đặc thù của họ. Lại nữa, 

nếu nhìn vào địa hạt sự sống rất sinh lợi của nhiều người, 
ta sẽ thấy điều đó không do nhà nước tạo ra và cũng chẳng 
thuộc nhóm hội tôn giáo nào sở hữu hoặc điều động. Theo 
tôi, ta có thể nói nôm na mà không sợ quá lời rằng: sự việc 
như thế càng sáng tỏ để ta thấy rõ tính chất rất “người”, mà 
thôi. Và, sự việc ta đặt tên cho địa hạt vữa chảy này lại 
càng nổi bật nhờ tính chất “người” vốn được coi là điều khá 
mới. Và khi ta khởi sự định danh cho sự việc như thế thì 
danh tánh sẽ mang ý nghĩa của một hiện hữu rất có thực. 
Như thế, nó mang ý nghĩa một giá trị cũng rất chung; và 
như thế, là ta đã xác tín về đạo đức/chức năng tức là các 
địa hạt mà cả nhà nước lẫn tôn giáo đều không có quyền 
hoặc có khả năng đưa ra quyết định chung cuộc, hay dứt 
đoạn. Rồi cứ thế, sự việc lại tiến về hướng của đa số quần 
chúng đầy chất “người” để rồi ta lại sẽ chấp nhận nó một 
cách rộng lượng như chính con người mình, tôi xin được 
phép nói như vậy. Như vậy, đây còn là thứ luân thường đạo 
lý rất chung chưa bị đứt khúc, dứt đoạn. Nói như thế, tức 
như thể đó là tiến trình “mở ngỏ” rất dân chủ đầy nhượng 
bộ, lúc nào cũng kiếm tìm sự chuẩn thuận từ quần chúng và 
chẳng bao giờ nghĩ rằng mình được thế, là nhờ đã trình bày 
tính chất “người” một cách rất rộng, hơn là dựa vào quyền 
lợi của phe nhóm có mặt ở thế trần hoặc vẫn mang chất tôn 
giáo, thôi. Nói tóm lại, thế đó là những thứ và những chuyện 
đầy giá trị mà lâu nay tôi vẫn tìm cách đạt cùng đích.                   
 
Đành rằng, các giáo hội và đôi khi cả đến chức sắc trong 
đạo vẫn phản đối việc này. Hiện có nhóm hội rất lớn, trong 
đó một số giám mục người châu Âu vẫn thường bảo: ta 
phải viết những câu như “thuộc về Đức Chúa” khi ta nói đến 
thể chế. Kịp khi đó, đã có phản ứng từ nhiều nơi như cố 
tình muốn đáp trả: Vâng. Như thế cũng tốt! Nhưng, với 
người không tin vào Chúa hoặc những vị tự cho mình 



 

 

chẳng tin vào Chúa/Mẹ gì hết, thì sao? Có vị còn bảo: bọn 
tôi há không là người sống loanh quanh những chuyện lẩn 
quẩn thế sao? Nếu thế, sao không bảo: cộng đoàn ta vẫn 
tin vào Chúa và cũng tôn trọng các vị nào không cùng niềm 
tin, đấy cả thôi. Phải chăng ở đây có điều gì mâu thuẫn 
không? Nếu thế thì, sao ta lại bỏ qua một bên những 
chuyện tương tự rồi ngồi yên không nói gì có tốt hơn 
không? Hẳn ta cũng biết đường ranh ngăn cách rất nhiều 
thứ nay vẫn cứ mở ra nhiều hướng để tạo chỗ đứng, thấy 
rất rõ. 
 
Dù sao thì, châu Âu mai ngày rồi cũng sẽ là châu miền 
không còn cung cách định danh nhau để xem mình có là kẻ 
còn tin Chúa hay không và có khám phá ra sự cởi mở khi 
đối xử với nhau và với Chúa mà không cần đặt tên nhau 
như thế không? Việc này cũng đâu xa vời cung cách thánh 
Phaolô từng làm vào thời mình? Có sự thể được gọi là “sự 
kiện đứng ngoài cuộc” khá mới mẻ cho thấy một số khá 
đông người của Giáo hội nay không ở trong cuộc nữa. 
Đứng ngoài cuộc, là tách khỏi và rời xa tính chất sinh động 
nơi cuộc sống Giáo hội, đúng định nghĩa. Và những người 
tuy buộc mình có lối sống như Giáo hội đã định nghĩa, 
nhưng vẫn không là người ở trong cuộc đối với những gì 
đang tiến triển bên ngoài. Thế nhưng, hiện đang có thứ gì 
đó cứ diễn tiến ở bên ngoài. Và, “thứ gì đó” ấy nay thấy 
cũng không đến nỗi tệ.  
 
Quả là, một số những sự thể đó thật rất tốt. Tốt một cách 
đáng kể. Nhiều trường hợp cho thấy chúng dân ở nơi đó 
đang quyết sống theo cung cách rất “Phaolô” hoặc cũng 
đang sống theo lời Chúa dạy cùng một kiểu cách rất Kitô, 
nhưng lại không sử dụng ngôn từ dành cho sự việc này. Và, 
phải chăng tốt nhất là ta hãy cứ làm những chuyện như thế, 

còn hơn là chỉ coi mặt đặt tên cho lối sống khác người? 
Nhiều vị vẫn công nhận rằng Kitô-giáo là nguồn gốc giá trị 
chính yếu ở châu Âu. Vâng. Đó cũng là một trong nhiều yếu 
tố tôn giáo từng tạo như thế. Thế còn, Do-thái-giáo thì sao? 
Và, người Hồi giáo nữa? Và, cả người Hy Lạp cũng như La 
Mã, Tô Cách Lan, Nhật Nhĩ Mãn cũng thế chứ? Còn, sự 
kiện tự mình rực sáng thì sao? Phải chăng sự kiện này 
không là nguồn cội sự sống đích thực ở châu Âu sao? Thế, 
hôm nay thì thế nào, khi người người đang vượt trội lên tất 
cả những điều như thế? Và, người châu Âu nay còn khám 
phá ra những sự việc tích cực bằng động thái vượt quá mọi 
khuôn khổ ấy nữa. Nếu thế thì, vẫn còn nhiều vấn nạn đang 
lởn vởn ở đâu đó, trong đầu người.  
 
Theo tôi, thánh Phaolô luôn khám phá thêm về chính con 
người của ông trong bối cảnh và tên gọi rất khác biệt. Phải 
chăng có thể là toàn bộ tính trần thế đã trổi vượt và đang có 
sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước? Phải chăng hiện 
đang thấy xảy ra nhiều động thái phòng vệ một cách máy 
móc chống đối bạo lực do Giáo hội tạo ra? Có thể là như 
thế!. Ít ra, thì chuyện này cũng xuất hiện ở một số địa hạt. 
Theo tôi, ta không chỉ nói như thế mà thôi. Bởi, xem ra 
nhiều người như thể như đang bảo: “Vâng. Chuyện này 
cũng có phần đúng.” Và, hiện nay nhiều người lại cũng 
đang mở to con mắt để nhìn vào thứ gì đó lớn rộng hơn một 
chút; và chắc chắn đó là điều mà thánh Phaolô đã khiến 
nhiều người tìm cách thấy được chuyện ấy. 
 
Nhiều vị lại cứ bảo: châu Âu cần phát hiện ra thần tính rất 
riêng của mình. Theo tôi thì, tính chất thần thiêng nơi con 
người mới là thứ gì đó đang dấy động thân xác lớn rộng, 
tức khuôn khổ của một hiện hữu lớn lao hơn, tựa hồ cung 
cách mà thánh Phaolô thường cứ bảo: cộng đoàn của ông 



 

 

cần khám phá ra tính chất rất thật của một Israel thực. 
Israel thực là đất miền gồm toàn đấng bậc cao cả hơn một 
số người chỉ mỗi mang tên Do-thái, thôi. Chắc chắn còn 
nhiều sự thể rất song song đang quanh quẩn ở đâu đó. 
 
Đức Giáo Hoàng Bênêđíchtô 16 là người châu Âu, lâu nay 
cũng như thế. Ngài lấy danh hiệu Bênêđíchtô, quan thày 
của toàn châu miền này, không phải là không có mục đích. 
Thế nhưng, mẫu mực sống rất “tràn đồng” của dân con thế 
giới thứ nhất ở khắp nơi là, chủ nghĩa duy vật chất. Đây là 
thế giới chú trọng nhiều vào sự an toàn thoải mái. Thoải mái 
một cách rất phóng khoáng đến độ trở thành chủ nghĩa v.v.. 
Hội thánh phải nói đôi điều về chuyện này và đó cũng là triết 
lý của nhân vị. Toàn bộ đạo đức của sự sống thường do 
chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa ngoài đời theo nghĩa dậy bảo 
cho biết để mà sống và theo tôi, Giáo hội phải nói lên thứ 
triết lý về quan hệ đề cập đến các vấn đề tiềm năng có thật 
trong lối sống dân dã của con người sống ở ngoài. 
 
Tuy nhiên, triết học cổ điển ta thừa hưởng ở đây không đặt 
trọng tâm đến khả năng lớn rộng trong quan hệ trao đổi 
đang có sẵn, thời buổi này. Thế giới này càng lớn rộng lại 
càng cần đến tâm thân rộng lớn. 
 
Thời buổi này, ta vẫn thấy xảy đến nhiều vấn đề về môi 
trường. Hội thánh lâu nay vẫn có truyền thống tôn trọng bất 
cứ công cuộc tạo dựng nào khiến cho nguồn đất sống của 
ta có thể sinh sống được ngõ hầu dành để cho tương lai 
mai ngày và toàn bộ khu vực sinh vật kỹ thuật nữa. Tôi 
không nghĩ Hội thánh phản chống mọi cuộc thử nghiệm này 
khác; bởi Hội thánh vẫn tôn trọng mọi giá trị chân phương, 
có thật, nhưng vẫn nói lên điều ấy; và nói, là nói lên tiếng 
nói của mình giữa muôn vàn tiếng giọng. Nói, để khám phá 

ra một tương lai rộng lớn hơn, thay vì vùi dập tiếng nói ấy 
như thể mình đang sống ở chốn miền nào đó như ta biết. 
Tôi vẫn nghĩ là: thánh Phaolô có lẽ sẽ hài lòng không ít về 
chuyện ấy và thánh-nhân từng cố gắng làm như thế theo 
cung cách hư không/trống rỗng còn hơn theo kiểu cha ông, 
cha chú. 
 
Tôi cũng nghĩ, là: thánh Phaolo cũng sẽ nói về chuyện này 
nếu ông còn sống đến hôm nay, ngõ hầu biến đổi tính nhân 
loại khả dĩ đến với thế giới ngang qua nỗi niềm cởi mở ta có 
với nhau một cách chân phương, đơn giản như kết quả của 
động thái ít mang tính vị kỷ. Đó là chuyện “cắt bì nội tâm” và 
cởi mở với quà tặng cũng như xếp lớp khổ đau vào với yêu 
thương và ân huệ, vv. Và, tôi lại nghĩ: thánh Phaolô cũng sẽ 
vui lòng khi thấy mỗi khi lướt nhìn vào đó, thôi. 
 
Một trong những điều khiến tôi lấy làm thích thú khi nghĩ 
đến tương lai mai ngày là cung cách Hoa Kỳ phản ứng với 
Liên Hiệp Châu Âu. Phần lớn chương trình nghị sự có thể 
từ đó được ra sẽ có thật theo cung cách cũng rất thần học 
bởi lẽ tôi vẫn nghĩ điều này hiện đòi ta phải để tâm đến nó 
nữa. 
 
Những điều khiến tôi muốn đề xuất là: nếu ta đào sâu tính 
cách chính trị nơi tầm nhìn của thánh Phaolô, ta sẽ thấy có 
sự nối kết cách nào đó đúng hơn là cách biệt. Điều quan 
trọng là hố sâu chia cách Hội thánh và thế giới gian trần mới 
này cũng không mở rộng là bao. Tôi còn nghĩ điều quan 
trọng khủng khiếp hơn nữa là ở chỗ nó lại khép đóng một 
số sự việc chứ không còn mở ngỏ cho mai hậu. Để làm thế, 
tôi hy vọng là Hội thánh Chúa sẽ bớt có động thái tập trung, 
tín điều và độc đoán, nhưng lại sẽ cởi mở nhiều hơn với 
tinh thần tập thể, lệ thuộc hoặc bất cứ ngôn từ nào có thể 



 

 

dùng để chỉ sự cởi mở hướng vào bên trong cộng đoàn 
mình. Nhưng, muốn thực hiện điều này, ta chỉ có thể cài đặt 
và tái lập tinh thần của Vatican 2, cũng rất phải. Hội thánh 
của ta cũng nói nhiều về chuyện này, nhưng lại không hề 
tháp đặt chuyện ấy một cách trọn vẹn cho phải phép. 
 
Tôi không nghĩ là chương trình nghị-sự có được sự trọn vẹn 
ở trong Hội thánh chút nào nữa. Tôi cũng không nghĩ Hội 
thánh ta lại có thể làm như thế nữa. Dù gì nữa, ta cũng phải 
có tầm nhìn lớn hơn những gì ta có trước đó về Giáo hội 
như thể phòng giam nhỏ bé, hạn hẹp thôi. Giả như ta thật 
sự tháp đặt tinh thần của Vatican 2 vào trong đó, thì như thế 
tức là ta đã gửi thông điệp thật rõ nghĩa cho thế giới rộng 
lớn hơn. Thế đó, đúng là nhân vật Phaolô như tôi bắt chụp. 
Theo tôi, thánh Phaolô không chỉ viết lên thông điệp nào đó 
cho cộng đoàn nhỏ của ông. Trái lại, ông đã gửi đi một 
thông điệp rất lớn lao cho Đế Quốc La Mã. Và cuối cùng, tôi 
hy vọng rằng điều này cũng sẽ hàn gắn được nhiều thứ, dù 
kết quả chưa thật rõ nét. Giả như quý vị là những người 
ủng hộ tổng thống Hoa Kỳ, thì tôi không nghĩ là quý vị sẽ 
đồng ý với những gì tôi đề cập mấy lâu nay.                                
 
Phải chăng có những địa hạt nào đó khó có thể thực hiện 
được khi ta nói “có” hoặc “không” về cùng một chuyện mà 
lại không có góc nhìn khác nhau. Vâng. Nhưng cũng có thể 
là không. Theo tôi thì, nếu ta lý sự kiểu biện chứng pháp 
hay sao đó, vẫn còn đó sự mâu thuẫn giữa các quan 
điểm/lập trường khác biệt. Nhưng, tôi lại không tin rằng lối 
lý sự theo biện chứng pháp là lối lý luận độc nhất có trên 
thế giới này. Có thể có kiểu lý luận nào đó có thể xảy đến 
không theo kiểu trắng/đen rất biện chứng. Cũng có thể là ta 
đang ở ngưỡng cửa của sự thể như thế, tức sự thể không 
hoàn toàn cới mở hoặc khép kín, nào ai biết! Tôi nghĩ, đó 

cũng là những gì được thánh Phaolô tìm cách nói lên vào 
mọi lúc, cả vào lúc ông bảo: sự việc đóng đinh thập giá và 
cái chết được xếp gộp vào với sự sống có phục sinh mà 
thánh-nhân nói rằng vẫn thấy nổi trôi ở trên mặt mọi sự việc 
là một tuyên ngôn về sự nghịch ngạo mang tính biện chứng. 
Về mặt trắng đen rất thật tình, thì điều này không đúng sự 
thật. Nhưng, theo lý sự của Chúa mà thánh Phaolô từng tin 
tưởng, ông đã khám phá ra sự thật ở nơi đó. Và, đó cũng là 
ý nghĩa của khám phá này. 
 
Những ai hoàn toàn quyết tâm có động thái khác biệt rất rõ 
rệt trong cuộc sống , lại không thể hiểu được những gì 
thánh Phaolô nói ra. Giả như những người này nói là mình 
hiểu được điều ấy, cũng rất tốt trước mặt quần chúng, 
nhưng những người như thế không biết ta đang nói về 
chuyện gì. Thế đó là chủ thuyết duy tin tưởng chứ không 
phải niềm tin. 
 
Có niềm tin vào những chuyện như thế là tin rằng Thiên 
Chúa có thể làm nhiều điều xem ra nghịch ngạo đối với thế 
gian. Và, có được niềm tin Kitô-giáo là tin rằng Thiên Chúa 
thực sự làm điều đó với Đức Ghiêsu. Và, điều đó thực sự 
đánh động thánh Phaolô. Còn lại, là lịch sử. 
 
Thành thử, hiện có rất nhiều điểm để ta nghiên cứu một 
cách nghiêm chỉnh về thánh Phaolô như chính con người 
của ông cho thấy và cái nhìn đứng đắn về tư thế ta đang có, 
thời buổi này. Nối kết này không có nghĩa là ngẫu nhiên 
hoặc hời hợt bên ngoài. Nghị trình rất giống nhau, và trực 
giác cũng giống thế. Thế nhưng, vấn đề là làm sao ta có thể 
kết nối chuyện này với chuyện khác. Đó cũng là khó khăn 
mà thánh Phaolô từng gặp vào mọi lúc. 
 



 

 

Ý tôi muốn nói, là: thánh Phaolô đã có được một cử toạ tốt 
đẹp nhất với những người kính sợ thờ phượng Chúa, tức 
những người thực sự muốn làm người Do thái mà không 
cần chơi trò kết nạp để trở thành người Do thái rất đích 
thực. Hiện thời, có rất nhiều người muốn sống đời Kitô-hữu 
nhưng lại không muốn đến nhà thờ hoặc tham gia cộng 
đoàn Hội thánh, chút nào hết. Và cũng có nhiều nhóm tuy 
mang nặng giá trị Kitô-giáo nhưng lại không coi mình là tín-
hữu Đức Kitô một chút nào. Bởi thế nên, thánh Phaolô lại 
đã bảo: “Kìa! Rồi thì quý vị cũng sẽ như thế thôi!” Có lẽ ta 
cũng nên nói với những người như thế, rằng: những gì ta 
tin tưởng, là những gì chính họ cũng muốn tin như ta. May 
ra, ta có thể học được đôi điều từ họ, trong tiến trình Vượt 
Qua nơi cuộc sống của chính họ khiến ta biết được và định 
danh như một kiểu trong Đức Giêsu Kitô. Và, ta có cảm giác 
là điều đó từng được xác-nhận như thế. Dù sao, thì đó cũng 
là những nối kết mà theo tôi cũng có thể là chuyện thực tế. 
          
 
KẾT LUẬN 
 
 
Tác giả Tom Wright lại đã viết: 
 

“Đạo của Chúa không là đường lối mới để sống đạo 
hạnh, cũng không là cung cách mới mẻ gì để ta nối 
kết với phần nội-tại của riêng ai, Đạo của Ngài không 
là phương-thế để ta nắm chắc mình sẽ có được tấm 
vé đi về chốn thiên cung, thiên đường khi ta chết. 
Đạo Chúa dạy ta các lề-thói không mang tính pháp 
luật cho dân con trong Đế quốc hoặc những kẻ tôn 
thờ hệ-thống chính trị tương-hợp để tuân giữ hoặc 
chấp nhận. Đó, không đơn thuần chỉ là đòi hỏi của 

cá-nhân một tôn-giáo nào hết mà nó thu-nạp, thách 
thức và khiến cho quảng trường công-cộng bị giao 
động. Nó còn tìm cách lật úp thế giới của Đế quốc. 
Giả như sự việc Phục sinh đích thực khởi đầu từ Đức 
Kitô, thì đế quốc của mọi vua quan, lãnh chúa sẽ 
thực sự bị rối rắm. 

 
“Đạo Chúa thời hiện đại, rủi ro thay, lại đã không tư-
duy như thế, nhưng lâu nay vẫn cứ tiến vào với chiều 
hướng tự chối bỏ mọi hoạt-động của Thiên Chúa và 
Đức Kitô trong thế giới thực tiễn đầy mầu sắc chính 
trị. Đạo Chúa đã ra khỏi cuộc chơi nơi thế giới của 
chính mình. ‘Cung cách’ ngọt ngào, lịch-lãm tạo tính-
khí nơi lòng sốt sắng của kẻ cuồng-tín.” Ronald 
Knox) Chính cảm-tính riêng-tư đã chỉnh sửa niềm tin 
của quần chúng. Vì thế nên, ta trở thành kẻ nhút nhát 
nên mới gọi đó là lòng độ-lượng, vẫn nương tay.” 

 
 
Đến đây, tôi có nhận xét là: vào tháng ngày lúc thánh 
Phaolô đang sống, cũng có khá nhiều “tiến trình Vượt Qua” 
diễn ra ở bên ngoài Israel. Và, vào thời ta sống, cũng có 
khá nhiều “tiến trình Vượt Qua” lại đã diễn ra ngoài Hội 
thánh hoặc các thể-chế giáo hội. Họ là dân con/đệ tử của 
Phaolô thánh-nhân, nhưng thánh-nhân đâu giúp họ có được 
cảm giác riêng tư tốt đẹp! Và, thánh-nhân cũng chẳng thôi-
thúc họ chiến đấu chống lại các thể chế chuyên áp đạt để 
thống-trị, rồi cứ thế lập đi lập lại những chuyện như thế. 
Thánh-nhân yêu cầu họ thăng-hoa các vấn-đề như thế và 
khám phá ra Đức Chúa Phục sinh/trỗi dậy tựa như họ trở 
thành bén nhạy đối với đám người bị áp bức, bóc lột cũng 
đang trỗi dậy từ mọi rối rắm để đi vào một thứ hoà bình và 
công chính cũng rất mới.     
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