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Dẫn Nhập 
 

Sống Lương-thiện với Thế-giới: Thần-học tiên-phong 
theo Edward Schillebecckx 

 

 
 

ROSINO GIBELLINI 
 

Theo triết-gia Martin Heidegger, thì: mỗi học-giả vĩ-đại luôn mang trong người một nguồn tư-
tưởng nào đó khả dĩ giúp mình bày-tỏ đặc-trưng đa dạng, của mọi việc. Giả như điều này đúng, 
hẳn ta cũng có thể bảo: nguồn tư-tưởng giúp ta nghiên-cứu các suy-tư thần-học của tác-giả 
Edward Schillebeeckx là nền thần-học tiên-phong, tức: mối tương-quan giữa kinh-nghiệm của 
tín-hữu Đạo Chúa với kinh-nghiệm chung của con người. 
 
Là thần-học-gia người Bỉ nói tiếng Flamand, lúc đầu Schillebeeckx dạy thần-học tại Đại-học 
Louvain, nước Bỉ. Sau đó, từ năm 1958 trở về sau, ông tiếp-tục hướng-dẫn môn học này tại 
Đại-học Công-giáo Nijmegen, Hoà Lan. Schillebeeckx bắt đầu trở-thành nhà tư-tưởng trổi-bật 
trong toàn giáo-hội và là thần-học-gia chuyên-môn vào nửa đầu thập-niên 1960s, đúng vào lúc 
Công Đồng Vatican 2 vừa khởi-phát. Ông mang tư-cách của một thành-viên năng-động chuyên 
cố-vấn cho Giám-mục-đoàn Hoà-Lan, vào dạo đó.  
 
Ở Công Đồng Vatican 2 dạo ấy có cao-trào mang tên rất nổi là: “Giáo-hội và Thế-giới” được 
diễn-bày tại một số buổi họp của Công đồng. Và, các bài viết của nhà thần-học người miền Bắc 
nói ở đây, rất đúng-thực như từ một nhà chú-giải và diễn-dịch quốc-tế. Tập tài-liệu này, nằm 
trong bộ sách ở Hoà-Lan có đầu-đề là “Các ấn-tượng thần-học” gồm 5 bộ, được viết từ năm 
1964 đến 1972 như Thư-tịch ở cuối sách, có ghi rõ. 
 
Bộ sách này, gồm các bài luận-văn trong đó tác-giả Schillebeeckx bàn về các cuộc tranh-luận ở 
Công-đồng cũng như các đề-tài tranh-cãi quốc-tế về thần-học nữa.  
 
Ta có thể tách-bạch công-trình của Edward Schillebeeckx (1914-2009) ra làm hai thời-kỳ rõ rệt. 
Thời-kỳ thứ nhất, gồm giai-đoạn khởi-đầu có các sinh-hoạt khoa-bảng khởi từ sau Thế Chiến 
Thứ Hai, tức năm 1946. Và thời-gian trải dài sau Công Đông Vatican 2, từ các năm 1966-1967, 
gồm các giai-đoạn suy-tư mở rộng học thuyết Tôma cộng với các bài nghiên-cứu/học-hỏi vào 
thời này có công-trình do ông thực-hiện về Thần-học Bí-tích, trình-bày theo kiểu tái cấu-trúc 
nền thần-học nói chung như cuốn The Sacramental Economy of Salvation (tức: Tương-tác Bí 
tích Cứu-độ). Sách này, ông viết vào năm 1952, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai dịch ra 
tiếng Anh hết.  
 
Thời gian về sau, ông lại viết theo hệ-thống như ta thấy rõ ở cuốn “Christ the Sacrament” 
(1958). Vào thời này, các bài viết của ông đều mang tính sử-học, cốt tái-tạo lịch-sử học-thuyết 
trước khi khai triển thành hệ-thống. Đây là phương-pháp mà Edward Schillebeeckx có được từ 
trường/lớp ở Le Saulchoir và Sorbonne –tại đó vị Cựu Giám đốc trường Saulchoir là linh mục 
Marie-Dominique Chenu, Op cũng có những buổi dạy đặc-biệt như ông.  
 
Phương-án mà tác-giả Schillebeeckx đưa ra, có đặc-trưng tương-tự một chủ-thuyết ngộ-đạo, 
dẻo-dai, bền-bỉ mà ông học được từ Louvain theo trường-phái De Pette, là bậc thày trình-giảng 
chủ-thuyết Tôma kết-hợp với hiện-tượng-luận. 
 
Thời kỳ thứ hai, kể từ những tháng ngày sau Công Đồng Vatican 2, ông diễn-đạt các ý-nghĩa 
vốn có từ trước trong các bài dạy ở Mỹ vào năm 1967 có đề-tài như: “God, The Future of Man” 



(tạm dịch là: Thiên-Chúa, Tương-Lai của Con Người), qua đó ta nhận được sự ‘thay đổi thấy 
rõ’, gọi theo ngôn-từ của thần-học-gia miền Bắc Mỹ là Robert Schreiter, một học-trò của 
Schillebeeckx trước đây tại trường Nijmegen, cũng là chuyên-gia theo trường-phái 
Schillebeeckx.  
 
Từ đó, đã có bước nhảy vọt khiến thần-học-gia dòng Đaminh này từ bỏ học-thuyết Tôma kinh-
điển, dù các bậc thày khác ở Louvain vẫn còn diễn-giải hệt như ông. Tại đây, ông trình-bày 
khuôn-khổ một ý-niệm về công-trình do ông thực-hiện vào các năm trước, cốt đề-cập đến môn 
chú-giải mới có khunh-hướng đi vào đối-thoại trực-tiếp với nhân-sĩ nam/nữ thời cận-đại và thế-
giới hiện-thời nhiều kinh-nghiệm hơn.  
 
Thời-kỳ thứ hai, là giai-đoạn độc-đáo rất sáng-tạo, thần-học-gia trường-phái Nijmegen đã nắm 
chắc là công việc chú-giải này rất cần-thiết, nên đã đưa vào hệ-thống thần-học Công-giáo, cho 
thêm phần đa dạng. Ông lại cũng áp-dụng nền thần-học này một cách triệt-để, tức: đặt trọng-
tâm vào các buổi hội-thảo thần-học, như môn Kitô-học chẳng hạn. 
 
Thuyết chú-giải thần-học nói chung, đã dấy lên một vấn-đề diễn-giải theo cách dễ hiểu hơn 
gồm các văn-bản mặc-khải như thông-điệp hiện có hoặc thể-thức niềm tin có liên-quan đến các 
kinh-nghiệm của con người. Vấn-đề này, mở đường đưa ta đi vào với thần-học Thệ-phản gồm 
phần diễn-nghĩa của Schleiermacher và ngành chú-giải hiện-sinh của thế-kỷ trong đó tác-giả 
Fuchs cũng như Ebeling đã xuất-hiện vào thập-niên 1940s và 1950s. 
 
Mục-đích, được tác-giả Schillebeeckx nhắm đến là cho các luận-văn chú-giải của ông, vốn thu-
thập từ tập thứ 5 của cuốn “Theological Soundings” (tức Ấn-tượng Thần-học) có tiêu-đề như: 
“Hiểu rõ Niềm tin” xuất-bản vào năm 1972. Mục-tiêu công-tác ông thực-hiện gồm cả phần dẫn-
nhập góp phần làm cho khoa chú-giải thần-học Công-giáo ngày càng sức-tích hơn. 
 
Thần-học Công-giáo sau Công đồng Vatican 2, khởi từ sự chạm mặt nền văn-hoá ngoại-vi, đã 
bắt đầu chú ý đến sự thể bảo rằng: có hai loại suy-tư thần-học: một, là mặc-khải và truyền-
thống trong Đạo. Còn phần kia, gồm kinh-nghiệm của con người. Công-trình chú-giải ở đây, cốt 
hoàn-thành tương-quan kiên-định giữa hai nguồn-mạch, tức: hai phần chính của niềm tin Đạo 
Chúa cộng với kinh-nghiệm của con người. Thế nhưng, niềm tin tự bản-chất vốn đã gắn liền 
vào mặc-khải, là nguồn-mạch đầu của thần-học, lại có cấu-trúc xuất tự các nghiệm-sinh của 
con người.  
 
Nói khác đi, niềm tin là kinh-nghiệm, tức sinh-hoạt về các trải-nghiệm hoặc các kinh-nghiệm 
từng trải ở Đạo Chúa cộng với kinh-nghiệm của con người, nơi đời thường. Nói cách khác, tức 
bảo rằng: kinh-nghiệm từng-trải về chính con người và về thế-giới mà người Đạo Chúa có 
được qua tư-cách con người, là như thế. Ở thời đầu, không có đạo-lý. Thay vào đó, ta có thể 
nói: “Tôi khởi đầu sống cuộc đời con người qua kinh-nghiệm lịch-sử vốn di-chuyển ngang qua 
kinh-nghiệm sống của tôi”.  
 
Thật ra, ngay giai-đoạn đầu sách Tân-Ước, ta thấy có sự giáp mặt giữa Đức Giêsu và đồ đệ 
Ngài, là người trong cuộc từng đụng chạm một cách bất-an và trổi-bật, vẫn mang trong người 
kinh-nghiệm từng trải về ơn cứu-rỗi mà lâu nay ta ghi-nhận và diễn-giải, để rồi đặt bút viết lên 
sử/sách. Chú-giải đây, gồm các yếu-tố mang tính giải-thích và diễn-nghĩa, tức: bao gồm những 
cảm-nhận hàm-ngụ công-tác dẫn-giải và chú-thích, cũng rất nhiều. 
 
Cuối cùng thì, Tân-Ước là văn bản trải-nghiệm việc ghi-chú công cuộc cứu-rỗi, tức: các kinh-
nghiệm ta từng có làm thành thông-điệp; và thông-điệp này, được truyền-tải đến mọi người nhờ 
việc tạo nên các kinh-nghiệm sống coi như nguồn-cội của nó và từ đó kích-hoạt các trải-nghiệm 
như kết-quả của sự việc mình từng trải có thông-điệp chủ-động.  
 
Ngay từ đầu, mặc-khải thiêng-liêng/thần-thánh không là đạo-lý; mà chỉ là sáng-kiến có tự-do 
của Thiên-Chúa, Đấng kết-hiệp chính mình Ngài vào sự việc Ngài tự bộc lộ chính Ngài bằng 
việc định-hình công-cuộc cứu-rỗi có giải-thích và ấn-định. Tuy nhiên, đạo-lý đây không là yếu-tố 



nguyên-thuỷ, mà là kinh-nghiệm sống của nhiều người. Đạo-lý, như công cuộc tái định-vị lãnh-
vực suy-tư, cốt đào sâu nội-dung trải-nghiệm có từ đầu rồi chuyển-dịch và kích-hoạt. Kinh-
nghiệm cứu rỗi diễn-tiến như thế. 
 
Thành thử, kinh-nghiệm đây có chỗ đứng trong truyền-thống sống-động bằng việc tạo thành 
trải-nghiệm vào phút cuối. Xem như thế, ta có câu truyện về người nhà Đạo vẫn cứ tiếp-tục có 
kinh-nghiệm sống-động, rất từng trải. 
 
Nay, do bởi đây là câu truyện được liên-tục kể về kinh-nghiệm của người đi Đạo, tức thông-
điệp lâu nay được chuyển-tải để người thời nay hiểu được. Nói cách khác, việc này không chỉ 
khiến ta buộc phải chấp-nhận nó trên căn-bản cơ-chế quyền-bính vốn dĩ trung-gian để chuyển-
tải.  
 
Ở đời thường, kinh-nghiệm đạo-lý không là kinh-nghiệm cao cả hoặc trải-nghiệm chung 
chung/phổ cập, nhưng nó mang hình-thái “kinh-nghiệm về các trải-nghiệm”. Thành thử, nó buộc 
phải có chỗ đứng trong bối-cảnh trải-nghiệm của con người ở đời thường, nên nó bị buộc phải 
thuyết phục các trải-nghiệm tư riêng của mỗi người và mọi người. 
 
Thông-điệp truyền-thống phải được trình-bày theo “giáo-lý nghiệm-sinh”, như một diễn-dịch 
khả-thi về các trải-nghiệm của con người, như “dự-án nghiên-cứu” vốn  điều-nghiên ý-nghĩa 
của bản-thể “người”. Nó buộc con người phải có khả-năng trải-nghiệm như một “đáp trả giải-
thoát” cho vấn-đề sống còn nào đó đặt ra cho con người, nói chung.  
 
Thần-học được kêu mời mở rộng cửa để ta hiệp-thông trao đổi về nội-dung truyền-thống của 
niềm tin với kinh-nghiệm của con người, trong tư-thế tương-quan liên-kết giữa hai nguồn-mạch: 
một, là truyền-thống Kinh Sách (nguồn mạch tiên-khởi) và thế-giới đương-đại của ta vốn có 
kinh-nghiệm và niềm tin (tức nguồn-mạch thứ hai).  
 
Schillebeeckx đã nắm bắt công-trình này trong một dự án rộng lớn gọi là “Christological Project” 
(tức: “Dự-án Kitô-học) dầy ba tập: “Đức Giêsu” (1974), là tập sách phân-tách các kinh-nghiệm 
căn-bản ở cuốn Nhất Lãm ta đang sử-dụng; “Đức Kitô” (1977), chuyên phân-tách kinh-nghiệm 
căn-bản của Kitô-hữu ở các sách Tân-Ước khác ta nghiên-cứu, đặc biệt là các bài viết của ông 
Phaolô và ông Gioan và phần tổng-hợp cuối cùng gồm nhiều đề-án định-vị nhiều yếu-tố có cấu-
trúc hẳn-hòive62 truyền-thống Giáo-hội khi bàn về Kitô-học và kinh-nghiệm của con người ở 
đời người; và cuốn “Church” (1089) vốn chứng-tỏ làm sao mà trọng-tâm thông-điệp của Đức 
Kitô, ơn cứu-rỗi nơi Đức Giêsu đến từ Thiên-Chúa, lại có thể được trải-nghiệm một cách mới 
mẻ trong lịch-sử loài người. 
 
Cả ba tập sách do thần-học-gia xuất tự Ninjmegen lại có thể trình-bày công-tác sáng-tạo ngành 
Kitô-học theo cách rộng-rãi nhất và nhiều sang-kiến nhất của thế-kỷ được. Phương-pháp-học 
thấy ở đây thật sự mới mẻ: Schillebeeckx lại không theo sự hướng-dẫn của giòng chảy đầy 
truyền-thống của Giáo-hội giống như ở các luận-thuyết Kitô-học thông-thường, nhưng chấp-
nhận mọi thách-thức tiêu-cực rất nền-tảng, vốn sử-dụng phương-pháp phẩm-bình lịch-sử theo 
cung-cách triệt-để.  
 
Tác-giả đây, nhằm thích-nghi phương-án đầy sử-tính không nhân-nhượng, nhưng đằng sau 
nghiên-cứu mang tính-cách sử-học của ông là nhằm mục-đích tái-tạo thời khởi-nguyên của 
những xưng-thú về Kitô-học của Giáo-hội và từ đó cho thấy là điều ấy cũng xứng-hợp với 
những người đồng thời của ta ở chốn thị-thành ngoài đời. Phương-pháp này hàm ngụ tinh hợp-
pháp và không dẫn đưa đến sự việc triệt-để-hoá bản-chất của môn Kitô-học. Cuộc bàn-thảo 
tiếp theo sau  -cũng trên lãnh-vực công-khai—lại chỉ liên-quan đến một vài đặc-trưng của 
phương-pháp này trong đó ông thực-thi những gì được gọi là “trải-nghiệm thực-thụ ở môn Kitô-
học”.                      
 
Schillebeeckx không chấp-nhận là việc thế-tục-hoá lại có thể làm mất đi hiệu-lực của các thảo-
luận về thần-học, trong đó việc tự hiểu rằng nam-nhân lẫn nữ-giới vẫn mở rộng với bí-nhiệm, 



như ta có thể chứng-thực từ sự tin-tưởng có nền-tảng, từ quyết tâm liên-hệ với người khác và 
từ nỗi quan-ngại phải làm điều tốt lành và chiến-đấu chống ác-thần/sự dữ.  
 
Đúng ra, việc thế-tục-hoá tái định-vị các suy-luận về thần-học và công-tác chú-giải là cốt để 
giúp định-hình tình-huống khả dĩ cho phép dân thường ở đời hiểu rõ chính việc siêu-thăng và 
tự mở ra về bí-nhiệm của cuộc sống và thực-tại vốn dĩ được mặc-khải một cách dứt-khoát, rất 
rạch ròi về ảnh-hình của Đức Kitô. Các khẵng-định niềm tin và nhận-định thần-học không thể 
được suy-diễn từ kinh-nghiệm nhưng phải trợ-lực cho kinh-nghiệm hoặc phải ở trong vị-thế nào 
đó khả dĩ làm sang-tỏ kinh-nghiệm, nói cho kinh-nghiệm của các nam-nhân cũng như nữ-giới ở 
ngoài đời. Nếu, không, chúng sẽ không được bảo-vệ và việc chuyển-tải sẽ bị tha-hoá đến gãy 
đổ. 
 
Muốn làm được việc này, thần-học phải liên-tục tương-quan với niềm tin vốn đáp-ứng được 
các vấn-đề của con người.   
 
Từ độ tháng Giêng năm 1958, một thần-học-gia người Bỉ thuộc trường-phái Nijmegen, Hoà Lan 
tên là Edward Schillebeeckx, lâu nay hay gây tranh-luận ở nhiều nơi. Ông là tu sĩ  dòng  Đa 
Minh sống ở tu-viện Albertinum thuộc Dòng thánh Albertô xây dựng vào cuối thập-niên 1920s. 
Và tu-viện này, đã chính thức mở cửa cho mọi người bên ngoài đến viếng thăm vào ngày 
08/8/1932.  
 
Một lần nọ, có đến 120 anh em tu sĩ dòng Đa Minh từng sống ở nơi đó, nhưng nay chỉ còn 
khoảng 30 vị, mà thôi. Kể từ năm 1942 đến 1945, viện-tu này bị quân-đội Đức chiếm đóng 
nhiều ngày và các thày dòng ở đây đã phải tản mác, lưu lạc khắp chốn. 
 
Vào cuối cuộc chiến, viện-tu Albertinum ở NijmegenHoà Lan, lại đã có thêm nhiều sư-huynh và 
học-sinh đến trú-ngụ. Nhưng, vào thập niên 1980s trong khi các dòng tu khắp nơi đều gặp 
khủng-hoảng nặng, thì một số công ốc trong tu-viện này được hiến-tặng cho Đại học Công giáo 
Nijmegen làm nơi học-tập.  
 
Tôi đến đó, để gặp thần-học-gia vĩ-đại là Gs Edward Schillebeeckx. Tôi từng lưu lại ở đó rất 
nhiều lần, nhưng cũng không còn nhớ được bao nhiều lần từng thảo-luận với vị học-giả nổi 
tiếng về nền thần-học Công giáo này và về suy-nghĩ của ông về các vấn-đề thời-đại đang bốc 
cháy. Lâu nay, tôi vẫn mang trong đầu nhiều ấn-tượng về phòng-ốc vĩ-đại; về chốn lặng-thinh 
nơi tu-trì, cùng các lời kinh/kệ do các thày dòng ở đây vẫn cất tiếng và cả đến khuôn mặt của 
những người bị ném tung ra ngoài biển cả đụng trận với gió bão. 
 
Bởi, vào độ trước, nơi đây cũng từng xảy ra nhiều trận cuồng-phong, bão táp khiến nhiều vị 
được yêu cầu rời khỏi chốn đó, do bởi các ngài không còn hiểu/biết ý-nghĩa cuộc sống tu-trì 
độc-thân, quyết lẩn/tránh những người sống ở ngoài đời hoặc những vị bị trói buộc bởi cơ-cấu 
phòng-ốc đem lại từ nhiều thời trước đó, để rồi các vị đành phải bóp bụng ra đi chọn nơi khác 
thích-hợp hơn hầu có được cuộc sống giản-đơn, cần thiết.  
 
Cảnh/vật nơi đây đã khiến tôi nhớ lại hàng cây sồi vẫn đứng trụ qua nhiều đợt mưa gió, coi đó 
như chuyện thường ngày xảy đến rất thường với đất nước từng tác-tạo cho mình thứ gì đó, 
khá bí-nhiệm. Bí-ẩn/nhiệm-mầu ở đây đó, là các biểu-lộ gom gộp từ tiếng/giọng chống-kháng 
đầy quả cảm, có kèm một chút ngang bướng chịu ảnh-hưởng từ chủ-thuyết Calvin từng kế-
thừa từ một quá-khứ nổi-trội. 
 
Người dân Hoà Lan nơi đây, không mấy trầm/lặng về bất cứ thứ gì xảy đến, nên đã thừa sức 
tham-gia mọi chê-bai/phẩm-bình, và ít dành thì-giờ cho các chuyện tử-tế hoặc các giao-tế 
nhân-sự. Những vị sống ở đây, luôn kiếm tìm lằn sáng chiếu-dọi mọi sự việc, nên lúc nào cũng 
tu-duy lắng đọng và luôn mở rộng cửa ngõ đón chào mọi lằn sáng từ mọi góc cạnh. 
 
Tác-giả Edward Schillebeeckx luôn mang đến cho đất nước Hoà Lan của ông đôi điều mới mẻ, 
thêm vào đó là lề-lối giáo-dục mang cung-cách bắt chụp được những điều đang gia-tăng theo 



kiểu cách khác nhau. Nhưng, với thời-gian, đường-lối giáo-dục này lại cũng gây ngờ-vực không 
ít, nên đã có suy-nghĩ chín-chắn nhằm dẫn thẳng về phía trước bằng các mẫu mã thông-
thường. 
 
Trong căn phòng đầy những sách, ông tiếp đón tôi hàng giờ nói không dứt về cuộc sống sinh-
động của chính ông; và, về thời thơ trẻ đã có rắc-rối khi ông buộc phải quyết-định xem có nên 
chọn cuộc sống tu-trì hay không. Cả đến môn nhân-văn ông nghiên-cứu học hỏi, cả đến môn 
triết-lý cũng như thần-học cho chí thời dạy học ở đại-học-đường Nijmegen nữa.  
 
Quả là, cuộc sống của ông đầy quả-cảm, qua chuỗi ngày dài chịu-đựng những khích-bác chống 
lại tính cởi mở của ông, khi ông sinh-hoạt dạy-dỗ học-viên tu-sĩ của Dòng mình. Lại đến giai-
đoạn nghiên-cứu/khảo-sát, tiến-trình giao-dịch với Rôma, kể cả những đêm thức trắng nghiền-
ngẫm Kinh Sách và Thánh-truyền; đến việc đeo đuổi tìm-hiểu các tác-giả cũ/mới, thời cận-đại 
hầu đáp trả những câu-hỏi mà mọi người viện-dẫn, như: Thái-độ im-lặng của Thiên-Chúa, như 
tình-huống say-mê hiện-hữu Chúa ban một cách nhưng-không, vô điều-kiện. 
 
Vào những lúc được hân-hạnh mặt-đối-mặt với tác-giả, là thần-học-gia lỗi-lạc phi-thường có 
đầu óc/kiến-thức rộng/mở về thần-học mà không phải ai cũng hiểu thấu mọi chi tiết. 
 
Chuyện trò với ông, tôi có cảm-giác như ông đã gặp tôi nhiều lần trên đường phố, hệt như gặp 
lúc có người hỏi đường hỏi lối để đi tìm nhà vậy. Có những lúc, hệt như thể ông và tôi đang 
ngồi ở quán cà-phê hoặc trên tàu biển đi đây đó, chuyện trò không dứt. 
 
Tôi vẫn để tai nghe ông nói chuyện hàng giờ, chẳng khi nào dám cắt ngang câu chuyện đang 
hồi hứng-chí, cứ để ông kể mãi hết chuyện đời mình, từ luồng tư-tưởng cho đến những giao-
tiếp bạn-bè hoặc các xung-khắc xảy đến trong đời ông. Cứ thế, tôi vẫn để ông nói suốt về thời 
quá khứ, cũng như hiện-tại với ánh mắt hướng về ngày sau hết được gọi là “cánh-chung-luận”, 
về những khám-phá ra cung-cách cho thấy sự cao cả nơi lòng thương xót của Chúa trong quá-
trình giao-tiếp với mọi người, nam và nữ. 
 
Ít khi nào tôi đặt câu hỏi, chỉ khi nào thấy thật cần thiết để nhắc ông rằng tôi đang đóng vai 
người bộ-hành ở ngoài đường hỏi han ông đường đi nước bước, mỗi thế thôi. Và, đôi lúc tôi 
cũng hỏi quan-niệm của ông về công-cuộc Chúa tạo-dựng, về Đức Giêsu thành Nadarét Đấng 
công-bố nhiều hệ-luận, về Đức Kitô là Đấng đầu tiên kể về lối sống rất mới mẻ, và về thói quen 
mới tạo được. 
 
Tôi cũng không quên hỏi về Chúa Thánh Linh là Đấng tạo hứng sống cho một Giáo-hội luôn 
cần đổi mới, bởi tình Ngài thương yêu-Giáo-hội sẽ không bao giờ cạn-kiệt. 
 
Tôi thật chẳng muốn có câu hồi-đáp từ thần-học-gia Edward Schillebeeckx cho hàng ngàn câu 
hỏi của nam-nhân lẫn nữ phụ ở ngoài đường cứ hỏi nhiều thứ và nhiều sự mà chỉ dám nói đến 
nghiên-cứu hữu-lý, đến trực-giác, sững-sờ cả nguồn thơ lai láng, bởi lẽ tác-giả Schillebeeckx  
lại cũng là nhà thơ, vốn từng bày tỏ ý/lời đầy thơ trong cuốn thứ ba ông bàn-luận về Đức Kitô, 
như một môn-học.  
 
Tôi cũng không nhận ra được biệt-tài thuyết-trình hoặc những điều kỳ-lạ ông có; cũng chẳng 
thấy được nơi ông chút đắng cay/ngậm ngùi nào khi ông đề-cập đến Giáo-hội bị cơ-chế-hoá 
từng đưa ông vào thế khó xử. 
 
Vào dạo ấy, tôi chỉ muốn kiếm tìm đôi điều chứng-tỏ nét tư-riêng/độc-đáo của một thần-học-gia 
chuyên-biệt từng nói cho mọi người biết về Đức Giêsu, Đấng Kitô và Giáo-hội  đề-cập riêng-biệt 
trong ba cuốn sách ông viết về Kitô-học.      
 
Ông kể cho tôi nghe câu chuyện về chính ông, đôi khi bằng giọng nói rắn chắc, có lúc hơi 
trầm/buồn, rất thận-trọng khi bộc-lộ tâm-can là những thứ đã làm ông rối-rắm, suốt một thời. 
 



Trong lúc kể, hầu như đọc từng chữ, đa-phần bằng tiếng Pháp, đôi lúc ông nói bằng tiếng Đức 
và tiếng Anh, tác-giả Schillebeeckx đã mô-tả tính phong-phú trong công-cuộc nghiên-cứu ông 
hoạc-định. 
 
Thế nhưng, tác-giả Edward Schillebeeckx cũng đã tham-gia vào cuộc sống tu-trì vào các lễ 
mừng ngày của Chúa bằng các bài chia-sẻ về nhiều chủ-đề khác nhau, cả những buổi tối anh 
em bầu bạn quây quần bên bàn tiệc hoặc những ngày từ thị thành trở về quê xa xôi, lúc nhàn 
rỗi chuyện trò với nhau bằng vài ba câu pha trò để vui sống, những lúc bên nhau chung hưởng 
ly bia, hoặc bên tách rượu vang; hoặc các dạ-tiệc đầy hoa trái thết-đãi nhau không sót một ai. 
 
Thần-học-gia và các nhà chú-giải vẫn còn nói nhiều về tác-giả có bộ mặt trẻ thơ không thích-
nghi được với nhiều người nhưng sự minh-mẫn ở nơi ông lại dấy lên nguồn sống xoáy mạnh 
tâm can nhiều người khiến họ không làm gì được ngoài chuyện tha-thứ cho ông mà thôi. 
 
Chính đấy là Schillebeecksx vốn dĩ vào chính lễ thánh Đôminicô năm 1989, tưởng nhớ ngày lập 
Dòng Thuyết-Giảng, là người đã viết lời đầu trong cuốn thứ ba ông bàn về Kitô-học khi bảo 
rằng: “Tôi hy-vọng là trong số những người đọc sách của tôi sẽ có vị thuộc giới-chức cầm-
quyền trong Giáo-hội, và cả những vị sẽ nghe lời thú-nhận niềm tin của một nhà thần-học đã bỏ 
cả đời mình chẳng có gì ngoài việc kiếm tìm Thiên Chúa có nghĩa ý-nghĩa gì đối với mọi người 
nam cũng như nữ, một cách chưa dứt-khoát và có hơi lắp bắp, rất ngập-ngừng. 
 
Chính đây là Schillebeeckx của độc-giả sẽ gặp gỡ khi đọc các sách này và cả đến những bài 
viết cho đến nay chưa được in ấn, mãi sau này. 
 
Tôi là người con thứ sáu trong gia-đình gồm 14 anh chị em: 9 trai và 5 gái. Chúng tôi chẳng 
bao giờ có dịp được sống bên nhau, đủ bằng ấy người. Bởi, khi cô em út của tôi vừa chào đời, 
thì người anh cả đã trở-thành thày Dòng Tên, sống ở Ấn Độ.  Đến giờ này, anh vẫn còn tồn-tại 
sau bao năm bươn-chải ở đây đó. Có thời, anh làm tới Cha Giáo Tập nhiều năm và có năm lên 
làm Bề Trên Giám Tỉnh toàn Dòng.  
 
Ở tuổi 87, anh vẫn sinh-hoạt phục-vụ người nghèo không thua gì đám người trẻ. Anh còn là 
cha giáo dạy đạo-lý/tín-điều nữa. Và, chuyện anh về quê thăm nhà những hai lần, gặp Ba mẹ, 
cũng là chuyện hi-hữu/hiếm có đối với một thày Dòng năng-nổ như anh. Bởi, một khi rời khỏi 
gia đình để đi Ấn-Độ làm mục-vụ, thật khó mà trở về nhà dù có để làm gì đi nữa, cũng thế. Anh 
về, là để mừng lễ ngọc hôn-phối của Ba mẹ, mà thôi.  
 
Muốn được thế, anh phải viết thư lên xin Bề Trên Tổng Quyền, lúc ấy là Lm. Fleming Jansen, 
một đàn anh luôn thuyết-phục anh đi Kortenberg dự các lễ này khác, thay mặt cho nhà Dòng. 
Tuy vậy, khi ấy vào độ tháng Hai, tức đang là mùa “linh-thao” theo kiểu thánh Y-nhã đấng sáng 
lập Dòng, dài cả tháng. Thế nên, Bề Trên bèn bảo: anh không thể về Bỉ vào tháng Hai, nhưng 
một tháng sau đó thì được. Và cứ thế, các người anh khác của tôi đang sống tại Mỹ cũng đã 
kịp về nhà để cùng toàn gia mừng lễ hội. Thành thử, tôi chẳng có được tấm hình nào chụp 
chung cả nhà, hết. Và dĩ nhiên, ông thày Dòng Tên của chúng tôi không có mặt trong hình, là vì 
thế. 
 
Tôi sinh hạ vào ngày 12 tháng Mười Một năm 1914. Lúc ấy, tôi có cái may là sinh-trưởng tại 
thành Antwerp, nước Bỉ. Trong khi đó, Ba mẹ tôi lại sống ở Ortenberg, một thủ-phủ nằm giữa 
Brussels và Louvain, nhưng hai vị đã phải đi Hoà Lan kịp vào lúc người Đức xâm-nhập toàn-bộ 
đất nước chúng tôi, tức: ngay vào lúc các ngài đang từ Antwerp trên đường về Kortenberg như 
dự định. 
 
Thời ấu thơ của tôi thật thoải-mái, đầy phúc-hạnh, bởi Kotenberg là cộng-đoàn luôn khắng-khít 
bên nhau. Toàn vùng, vì chỉ là đô-thị nhỏ nên người sống ở đó đều liên-lạc quen biết nhau cùng 
khắp. Bọn tôi đếm được cả trăm đứa, cả con trai lẫn con gái. Nguyên-tắc giáo-dục của Ba mẹ 
tôi, là: nhất-quyết để bọn trẻ chúng tôi sống chung và giáo-dục lẫn nhau, không ngừng nghỉ.  
 



Ba tôi, là người cha nghiêm-khắc, nhưng tính nghiêm-nghị của ông cũng có lý-do của nó. Ông 
cho phép đàn con tha-hồ bàn cãi, rồi sau đó yêu cầu mỗi đứa cho biết ý riêng về mọi chuyện và 
xem chúng có chấp-nhận lập-trường/quan-điểm khác nhau hay không. Ông là kế-toán-viên 
chuyên-môn, còn mẹ tôi chỉ làm mỗi công-việc nội-trợ, cứ quanh-quẩn suốt trong nhà, nhưng 
cũng khá bề bộn với 14 người con tổng cộng, ít khi nào ngồi yên. 
 
Kịp khi lên sáu, tôi bắt đầu đi nhà thờ tham-gia nhóm Thiếu-nhi Thánh-thể chuyên phụ-giúp các 
linh-mục làm lễ. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm-giác cao-độ khi rung chuông báo hiệu cha già đang 
dâng Mình Thánh. Và lúc ấy, tôi trộm nghĩ: “Sẽ có ngày mình cũng đi tu làm linh-mục, giống các 
cha cho mà xem.” Tôi thích hát hò, vui vẻ. Riêng mẹ tôi, bà có giọng hát tuyệt-vời ít người sánh 
kịp. Và, tôi nhớ nhiều đến các thánh lễ vào đêm Giáng Sinh, thật vui thú.  
 

 
Khởi từ tình-huống chung-đụng với Dòng Tên 
đến thời-gian sống ở Turnhout 
 
Tôi lên đường nhập học ở trường Dòng nổi tiếng của Dòng Tên tại Turnhout vào lúc mới chỉ lên 
11. Đây là trường nội-trú, nên tôi phải lưu lại đó cho đến năm lên 19. Vào đến đây, tôi phải 
chọn học hai môn dự-bị bởi lẽ các trường miền quê khi ấy không dạy tốt cho lắm, hai nữa: tôi 
cũng chưa học được nhiều như lòng ước-nguyện. Tôi chưa trưởng-thành đủ để lên học trường 
Cao-đẳng. Và rồi, tôi cũng đã bắt đầu học tiếng La-tinh và Hy-Lạp. Thời-gian ấy tổng-cộng tám 
năm chuyên-chăm học rất nhiều: chương-trình học, lại đặt nặng lên các môn cổ-điển, không 
được học tiếng Anh hoặc tiếng Đức, là các ngôn-ngữ tương-đối không mấy khó. 
 

 
Tại sao và làm thế nào  
ngài trở-thành thày Dòng Đa Minh khi mới 19 tuổi?     
 
Được rồi. Để tôi nói rõ ngọn-ngành mọi chuyện cho quí vị rõ. Khi đó, tôi thật chẳng biết gì về 
Dòng Đa Minh, hết. Tôi chỉ biết mỗi Dòng Chúa Cứu Thế là Dòng có các cha về vùng quê giảng 
Đại-phúc; và sau đó dĩ nhiên là Dòng Tên. Lý-do rất đơn-giản, chỉ vì tôi có người anh lớn trong 
nhà thuộc Dòng Tên, nên tôi mới có ý-định theo học làm sĩ-tử Dòng này, để rồi sẽ đi Ấn Độ làm 
mục-vụ và học thêm về Ấn-giáo cũng như Phật-giáo. Nhưng, tôi lại không thích cái lối quá chú-
trọng đến vấn-đề kỷ-luật như trường này. 
 
Một hôm, trong giờ buộc phải im-lặng, tôi lại cứ tiếp-tục giúp người bạn cùng lớp hiểu rõ hơn 
bộ-môn anh đang học. Thế là, tự tôi đã phá luật giữ lặng thinh trong trường Dòng. Tức khắc, tôi 
bị khiển-trách rất nặng. Tôi tự biện-hộ, bằng cách nói rằng tôi chỉ muốn giúp bạn cùng lớp hiểu 
rõ bài vở, chứ không có ý gì khác. Và khi ấy, lời đáp dĩ nhiên là câu nói: “Anh phải giữ im-lặng 
như luật dạy, theo nguyên-tắc.”  Ôi! Nguyên-tắc và nguyên-tắc! 
 
Tôi có cảm-giác như đang dấy lên trong mình một nổi loạn nào đó, cũng khá mạnh. Mặt khác, 
vào thời ấy đã xảy ra thứ gì đó nói xa nói gần về các vị Dòng Tên, khiến tôi bị lôi-cuốn hấp-lực, 
đó là: quyết-tâm của Dòng đối với các vấn-đề về xã-hội. 
 
Tôi gắng làm hết sức mình, để trông nom/săn-sóc các thiếu-niên 12, 13 tuổi ở Turnhout là 
những đưa trẻ không quần không áo để mặc và cũng chẳng có gì để ăn. Chúng không được 
dạy-dỗ bất cứ thứ gì. Chúng là những đứa trẻ ở mướn chuyên hầu hạ mọi việc trong trường. 
Cha De Wit đặc-cách tôi trông nom giúp chúng được học giáo-lý/sách phần. Ngay lập tức, tôi 
bắt đầu ra tờ bích-báo nhỏ cho mấy trẻ này. Cũng chỉ là thứ báo tháng trong đó chỉ một tay tôi 
lo hết mọi chuyện, bằng cách viết các bài ngắn gọn về Đạo, có tính thông-tin/truyền-đạt và cũng 
mang đôi chút cung-cách giải-trí, mà thôi. 
 



Thời đó, ở độ tuổi mới chỉ 17 hoặc 18 thôi, tôi cũng đã viết đôi ba bài cho báo đạo do Cha De 
Wit phụ-trách chuyên bàn về vấn-đề xã-hội. Ngài gợi ý khuấy-động tính tò mò của tôi về các 
vấn-để của công-nhân. Tôi đọc nhiều sách về đề-tài này. Đó là thời của Cardijn, người sáng-lập 
phong-trào Thanh-Lao-Công (tức Thanh-niên Lao-động Công-giáo) một thời có các vị này khác 
tên tuổi lừng-lẫy trong địa-hạt xã-hội, đến tham-gia. 
 
 

Vậy khi ấy,  
ngài thích-thú chủ-đề nào hơn cả? 
             
Vào độ ấy, trước khi trở-thành thày Dòng Đa Minh, tôi chỉ thích học các môn cổ-điển, thôi. Các 
thày Dòng Tên học-hỏi nhiều tác-giả cổ-điển, cả tiếng La-tinh cũng như Hy-Lạp, bọn tôi đều học 
rất nhiều. Nhưng, đa-phần môn cổ-điển đều có tự-vựng và cú-pháp rất khó, lại chẳng bàn gì 
nhiều về cái hay/cái đẹp của bản văn, thế mới khó. Khi đó, tôi lại thích học tiếng Hy-Lạp nhiều 
hơn ngôn-ngữ khác. Tôi đạt thành-tích không tệ. Nhưng, điều mà tôi thích nhất là: tự sáng-chế 
ra các buổi hội-thoại bằng tiếng Hy-Lạp. Tôi cứ nghĩ rằng, một ngày nào đó trong tương-lai, tôi 
sẽ trở-thành giáo-sư dạy tiếng Hy-Lạp, nhất-định là thế.  
 
Tôi chuyên về triết-lý với cha giáo De Petter, sau này trở-thành giáo-sư thực-thụ của trường 
Louvain, tôi nghĩ mình cũng sẽ trở-thành triết-gia, đâu có gì khó. Ghent, là nơi tôi bỏ ra ba năm 
chuyên về triết-học chuyên-biệt của Dòng Đa Minh, tôi đã bắt đầu mê môn triết-lý rồi. 
 
 

Đến đây, chắc ta phải trở về lại với câu hỏi:  
làm sao ngài lại trở-thành thày Dòng Đa Minh? 
 
Mãi đến cuối thời học-tập tại trường Dòng Tên ở Turnhout, khi ấy có một thứ được gọi là 
chương-trình “tĩnh-huấn tại gia” theo kiểu của thánh Y-Nhã, Dòng Tên. Việc này, có một đấng 
bậc Dòng Tên rất nghiêm-khắc chuyên phụ-trách, dẫn-giải. Khi ấy, tôi xác tín rằng tôi sẽ không 
bao giờ thành ông thày Dòng Tên nữa.  
 
Đối với tôi, Dòng Tên như thế cũng quá đủ, họ từng huỷ hoại cuộc đời của tôi, mất rồi. Khi ấy, 
tôi cũng chẳng biết đến tu-hội Dòng nào khác. Tôi muốn trở thành tu-sĩ, một linh-mục Dòng. Tôi 
đọc hạnh các thánh như: thánh Bênêđíchtô, thánh Y-Nhã, thánh Phanxicô Assisi và thánh Đa 
Minh. Về thánh Đa Minh, tôi có đọc cuốn “The Spirit of St Dominic” (tức: Tinh-thần Đa Minh 
thánh-nhân) do Lm Clérissac soạn-thảo. Tôi bị đánh động bởi sự quân-bằng lành-mạnh, niềm 
vui, mở rộng lòng ra với thế-gian, học-hỏi, nghiên-cứu, thần-học tập-trung lên chuyện giảng-
thuyết. Tôi đi đến kết-luận bảo rằng tôi sẽ trở thành sĩ-tử Dòng Đa Minh.  
 
Có lần, tôi từng nghe một vị giảng-thuyết Dòng Đa Minh chia-sẻ tại một nhà rộng lớn và có ấn-
tượng rõ rệt: Đó là Lm van Gestel, sau này trở thành bề trên của tôi tại Louvain. Ngài là 
chuyên-gia xã-hội-học. Ngài không ảnh-hưởng trực-tiếp lên chọn-lựa của tôi; thế nhưng, một 
khi, nhất là sau khi đọc hạnh thánh Đa Minh rồi, thì tôi quyết-định trở-thành sĩ-tử của Dòng này, 
và tôi nhớ như in bài giảng của Lm Gestel, đàn anh của tôi.                 
 
Tôi thường tự nhủ về những điều mình nhất quyết phải làm cho bằng được, là: tiếp-xúc các sĩ-
tử Dòng này càng nhiều càng tốt. Khi ấy, tôi cũng chẳng biết nhà dòng của các vị ở đâu nữa là. 
Người bạn của tôi thấy thế, mới trao cho tôi địa-chỉ nhà Ghent. Tôi bèn viết thư lên Bề Trên nhà 
này là Lm Matthijs, vị này về sau trở-thành Giáo sư Siêu-hình-học tại Đại-học Angelicum. Ông 
hồi-đáp thư của tôi, bảo rằng: “Hãy đến thăm tôi tại nhà Ghent”. Bức thư này, ngài viết thật hay 
bởi vậy nên tôi vẫn còn giữ kỹ trong kho báu của tôi. Tôi sẽ nói thêm về bức thư này, ở cuối 
sách. 
 
Trong thư, vị giáo-sư của tôi có đính kèm bức hình của Fra Angelico vẽ thánh Đa Minh đang 
bồng ẵm thánh Phanxicô. Tôi càng tin chắc là quyết-chí của tôi khi gia-nhập Dòng này. Kỳ nghỉ 



hè vào năm cuối học nhân-văn, lúc ấy tôi mới có 19, nhưng đã gia-nhập Dòng thánh tại nhà 
Ghent và tham-gia cuộc sống ở tập-viện. Quả là cuộc sống rất nghiêm khắc. Mọi người phải 
dậy sớm từ 3 giờ sáng đọc Kinh Thần Vụ gọi là Kinh Sớm và Kinh Sáng, suốt cả tiếng. Sau đó, 
các thày trở về ngủ. Thật khủng khiếp! Tôi không thể nào tiếp-tục làm như thế suốt đời, bởi lẽ 
sức khoẻ của tôi rất ư mỏng mảnh, dễ suy sụp vào mọi lúc.  
 
Hai ngày sau đó, tôi yêu cầu được rời viện-tu. Thế là tôi được miễn-chước không phải thức dậy 
vào giữa đêm. Sau đó, tôi thấy dễ chịu hơn một chút. Tôi nhớ mãi đến kinh-nghiệm thương-đau 
này. Sau cuộc chiến, tình-hình kỷ-luật tương-đối dễ chịu hơn. 
 
Cuối cùng, có thể nói: tôi thích ghé thăm nhà Ghent. Bởi, lúc đó tôi lấy làm mãn-nguyện.               
Tôi kết-thúc chương-trình học-vấn tại trường cao-đẳng của Dòng Tên, trải qua các kỳ thi cuối 
khoá ngang qua 3 vị giáo-sư của Dòng đến từ nước ngoài, các vị này đều nổi tiếng về ngành 
văn-học cổ-điển. Một rong các vị này có nói với tôi rằng: “Có điều tiếc rằng anh không tìm cách 
trở-thành sĩ-tử Dòng Tên.”  
 
Hiệu-trưởng trường cao-đẳng này biết rõ là tôi từng viết thư lên Bề Trên nhà Ghent là bởi vì khi 
ấy các thư-từ gửi về Dòng đều mở ngỏ cho mọi người đọc. Thư hồi-đáp của Bề Trên nhà 
Ghent cũng được mọi đấng Bề trên biết hết. Ngài hỏi tôi: “Có phải là anh viết thư cho Bề Trên 
nhà Ghent không?” Tôi thẳng-thắn trả lời: “Vâng. Đúng thế. Con đọc hạnh thánh Đa Minh rồi 
sau đó muốn trở-thành sĩ-tử của Dòng, như ngài vậy.”  
 
Và ngài phê-phán như sau: “Anh là người suy-tư cũng khá nhiều, nên tôi dám bảo-đảm là thế 
nào anh cũng nghĩ nhiều về những chuyện như thế. Hãy bền đỗ trong ơn kêu gọi của mình.”  
 
Tôi rất cảm-kích về những điều ngài nói ra. Các đấng bậc Dòng Tên không mấy mãn-nguyện 
về chọn-lựa của tôi, nhưng các ngài lại không đặt rào cản nào hết, ở giữa đường. Tôi là một 
trong các học-trò đứng hạng cao trong lớp, tương-đối khá nhất về môn nhân-văn. 
 
 

Tập-viện Đa-Minh ở Ghent 
  

Sau kỳ nghỉ hè tháng 9 năm 1934, tôi vào Nhà Tập các thày Dòng Đa Minh toạ lạc ở Ghent. 
Hôm ấy, có Ba và tôi cùng đi và cụ trao tôi cho các linh-mục ở đây. Cuộc sống nơi này thật 
khắc-nghiệt: kinh Thần-vụ khởi sự từ nửa đêm, tôi phải ăn chay kiêng thịt từ ngày 14 tháng 
Chín, lễ Suy tôn Thánh Giá cho đến lễ Phục Sinh, mới thôi. Mỗi sáng chỉ được phép ăn có mỗi 
mẩu bánh mì nhỏ. Đến cuối năm Nhà Tập, người tôi vỡ vụn thành từng mảnh.  
 
Tôi thường lên cơn kích ngất không biết gì. Ngủ vùi suốt buổi suy niệm Lời Chúa nghiêm-trang 
là chuyện thường xảy đến với tôi. Kịp đến năm được 20 tuổi, sức khoẻ của tôi đã đến hồi nguy-
kịch. Nhà nguyện nhỏ của Tập Viện chỉ có mỗi 8 tập-sinh thôi mà sao như vẫn không đủ 
dưỡng-khí cho mọi người hít thở. Tôi hay ngất xỉu ngay trong nhà thờ, cứ thường xuyên như 
thế, rất nhiều lần. Tôi lại bị chứng thiếu máu rất nghiêm-trọng, nên được phép khỏi phải ăn 
kiêng, nên cũng hồi-phục sức khoẻ phần nào. 
 
Tôi bắt đầu học triết có sự dẫn-dắt của Giáo sư De Petter. Cắm sâu theo truyền-thống, lối giảng 
dạy của ngài cực kỳ mở rộng với thế-giới cận-đại. Ở Louvain, ngài từng chuyên về môn hiện-
tượng-luận. Ngài dự-trù lập thuyết tổng-hợp giữa học-thuyết Tôma và môn hiện-tượng-luận của 
Husserl. Trên hết mọi sự, ngài là nhân-chủng-học, có khả-năng xây-dựng thuyết tổng-hợp giữa 
các thành-tựu tân/cổ. Khi ấy, rõ ràng là tôi bị lực hút cuốn theo các bài dạy của ngài.          
 
Tôi học triết suốt 3 năm trời, và trước khi khởi sự môn thần-học ở Louvain, tôi đi quân-dịch mất 
1 năm, trong thời-gian này mỗi chiều có một số giáo-sĩ đến giám-quản chúng tôi chừng vài 
tiếng để tôi theo đuổi các môn thần-học định ra cho tôi. Các sinh-viên bên Thệ-Phản và thày 
giảng Do-thái-giáo cũng được thế. Vậy là sau đó, tôi được chịu chức linh-mục vào năm 1941 



chỉ sau hai năm thần-học thôi, bởi năm thần-học trong thời-gian quân-dịch cũng được tính vào 
trong đó, để phong chức. 
 
Cứ như thế, tôi lại được tiếp-tục học thêm thần-học tại nhà học Dòng Đa Minh ở Louvain. Vào 
những năm này, lại có các cuộc nghiên-cứu học-hỏi về thứ học-thuyết kinh-điển rất Tôma 
Akinô. 
 
Suốt hai năm trời, tôi trở thành một loại giảng-viên về thần-học, nghĩa là tôi được phép dạy, tại 
nhà học thuộc Dòng Đa Minh. Thế chiến thứ hai kết-thúc vào năm 1945, tôi được gởi đi học ở 
Le Saulchoir và Paris để lấy bằng tiến-sĩ.  
 
 

 

Các thần-học-gia tên tuổi  
gặp nhau ở trường             
 
Đến trường, tôi được gặp các nhà thần-học tên tuổi như: Marie Dominique Chenu (*1), Yves 
Congar (*2)… Trên cả mọi người, bậc thày Chenu có ảnh-hưởng rất lớn. Ngài không phải là 
giáo-sư giảng-dạy tại trường Le Saulchoir lúc ấy bởi lẽ vào tháng Hai năm 1942 ngài bị lỡ mất 
cơ-hội đứng lớp theo lệnh của Toà Thánh La Mã. Khi đó, ngài làm giáo-sư tại trường École des 
Hautes Études.  
 
Tôi có mặt tại Le Saulchoir, gần Paris chỉ vào các ngày Thứ Hai mà thôi; những ngày còn lại 
trong tuần tôi phải ở lại Paris rồi đến trường Sorbonne, nơi có các bậc thày tên tuổi đang dạy 
tại đó, như: René Le Senne, Louis Lavelle, Jean Wahl. Với sự hướng-dẫn của thày Chenu, tôi 
đọc về thánh Tôma theo viễn-tượng lịch-sử chứ không chỉ mỗi văn-chương mà thôi, nghĩa là 
trong bối-cảnh triết-học vào thời ấy.  
 
Tại Le Saulchoir tôi học cách nắm bắt các vấn-đề từ tầm nhìn lịch-sử. Trong các môn tôi học, 
cứ tuần tự, tôi đi từ Cựu-ước đến Tân-ước, rồi đến giáo-huấn của các giáo-phụ, của thánh 
Tôma và của thời-đại sau Công đồng Triđentinô. Tôi xác tín rằng niềm tin và các tư-duy về 
niềm tin phải tiếp-cận gần gũi với thánh truyền. 
 
Khi ấy, tôi chỉ đến lớp của triết-gia Étienne Gilson để học về Dante, thánh Tôma, thánh 
Bônaventura và Duns Scotus là những vị thuộc tầm-kích quan-trọng tuyệt mức trong địa-hạt 
nghiên-cứu thời Trung Cổ. Đó là những vị từng mở rộng tầm-kích lịch-sử cho riêng tôi.  
 

Chú thích*1: Marie Dominique Chenu thuộc Dòng Đa Minh (1895-1990), quản-
nhiệm một phân-khoa thuộc trường Le Saulchoir từ năm 1910 đến 1942. Ông là 
tác-giả cuốn “Le Saulchoir, một trường Thần-học” (1937), và là người được đưa 
vào Danh-mục tháng Hai năm 1942. Ông còn là chuyên-gia của Công đồng 
Vatican 2 và từng viết nhiều sách trong đó có cuốn Towards a Theology of Work 
(1955) (tạm dịch là “Hướng về nền Thần học Lao-động”), Theology as Event in 
the Thirteenth Century (1927) (tạm dịch là: “Thần-học như Sự-kiện ở thế-kỷ thứ 
13) 

 
Chú thích *2: Ông thuộc Dòng Đa Minh Pháp sinh năm 1905, một trong các học-
trò của Chenu tại đại-học Le Saulchoir, là Giáo-sư môn Thần-học Nền-tảng và 
Giáo-hội-học ở trường này từ năm 1931 đến 1954. Ông bị Toà Thánh La Mã 
giáng chức, bèn đi Israel, Giêrusalem và rồi đến Anh Quốc, Cambridge. Sau lưu-
đày trở về, ông được Gm thành Strasbourg đón tiếp và ở đó ông dạy thần-học tại 
đại-học-đường cho đến năm 1958. Ông lại cũng là chuyên-gia Công Đồng và là 
tác-giả rất nhiều sách về Giáo-hội-học như: True and False Reform of the Church 
(1950) tạm dịch là “Đúng và sai trong Các Cải-cách ở Giáo-hội”, Towards a 
Theology of the Laity (1953) (tạm dịch là: “Hướng về một nền Thần-học Giáo-



dân”; và về Đại kết như Diversity and Communion (1982) tạm dịch là Đa Dạng và 
Hiệp-thông; I believe in the Holy Spirit (3 tập, 1979-1980) tạm dịch là: “Tôi vẫn tin 
vào Chúa Thánh Linh.   

 
 

 
Cũng tại Louvain 
 
 
Tôi trở về Louvain vào năm 1947. Và, trong những ngày đứng lớp, tôi nhớ đến kinh-nghiệm nói 
tiếng Pháp và nhớ cả chuyện lập phương-án trình-bày thuyết Tôma theo chiều-kích lịch-sử. 
 
Tôi chịu trách-nhiệm toàn-bộ các khoá giảng về thần-học tín-lý. Nói thế có nghĩa là: trong 4 năm 
trời, tôi dạy đủ mọi thứ từ thần-học tạo-dựng cho đến cánh-chung-luận, và rồi cứ thế tiếp-tục 
thực-hiện công-trình này trong 10 năm trời, không kém. 
 
Tôi đã tập-trung tự mình học-hỏi Kinh Sách. Nói chung, tôi đã học được nhiều sự từ nhà chú-
giải lừng-danh của Louvain là tác-giả Lucien Cerfaux. Dần dà, tôi cũng quen biết một số nhà 
chú-giải người Đức nhờ cung-cách thành-lập *3 khoa phê-bình và viết luận-văn phê-bình nữa 
*4. 
 
Nay, xin mạn phép trở ngược về với quá khứ. Số là, từ khi về lại Paris và sau đó dạy tại đây 
nguyên 1 năm, tôi được bổ-nhiệm là giám-đốc tinh-thần cho sinh-viên. Tôi làm giáo-sư chuyên 
mọi chủ-đề về tín-lý, có nhiều giờ giảng-dạy ở trường và làm cha giải-tội cho trường, tức lo linh-
hướng cho ít nhất 60 sinh-viên. Có lúc, tôi làm cha giải-tội cho các dì phước và trong sáu năm 
liền giải-tội cho các bạn tù, nữa. Cộng lại, cũng là một mớ công-tác không nhỏ, ít ai sánh kịp. 
Thế nhưng, đó là thời vàng son của tôi mà thôi. 
 
Tôi tự định-vị với giới sinh-viên, đồng-hành tốt đẹp với họ. Lúc ấy, các anh chị này lại khác-biệt 
hẳn mọi giáo-sư và bề trên trong trường. Tham-gia hết mình với anh chị em này, tôi không còn 
cơ-hội để liên-lạc với các thày Dòng của tôi nữa. Tôi sống với sinh-viên, cùng bàn ăn uống với 
họ, vui chơi/trò chuyện với họ, tôi đạt xác-tín là mình phải tái cấu-trúc cuộc sống của người 
sinh-viên.  
 
Tôi từng nói với nhiều người, rằng: thần-học của ta là phải biết phục-vụ để hoàn-thành điều gì 
đó, mới được. Tôi cũng từng là Trưởng ban Biên tập tờ Nhật-ký về đời linh-đạo mang tên là 
Tijdschrift voor Geestelijk Leven. Nay thì, mọi lời bình-phẩm đều như mưa đổ tràn xuống trên 
đầu tôi và tôi bắt đầu gặp khó-khăn, cũng không ít.  Khi ấy, đã có vấn-đề xung-khắc với các bề 
trên, do tôi cho rằng các loại kỷ-luật họ đưa ra đều đã lỗi thời rồi.  
 
May thay, Cha Bề Trên Giám Tỉnh đã đứng sau bảo vệ tôi. Chủ-thuyết bảo-thủ rất ư là cứng 
ngắc, chèn ép mọi người không ngừng nghỉ. Tôi phản-chống mọi tấn-công từ các vị bảo-thủ 
thêm mười năm hoặc hơn nữa. Tôi có cảm-giác như mọi liên-hệ của tôi với các em sinh-viên 
đều quan-trọng. Tất cả đều hồn-nhiên, chân-phương, tốt lành. 
 
Vào công-hội tỉnh của Dòng, tôi bị khiển-trách rất nặng-nề, nghiêm-trọng đến độ cha Giám tỉnh 
mới đã phải mang vụ việc này qua La Mã. Khi ấy Bề Trên Tổng Quyền của Dòng là cha Suarez 
đã lắng nghe sự việc từ vị này. Ngài thông hiểu và nói với vị Giám Tỉnh của tôi phải “treo chén” 
tôi. Ngài đi ngược lại Hiến Chương của Dòng, vốn dĩ phán rằng: luật lệ của công-hội Tỉnh phải 
được tuân-thủ.  
 
Luật Dòng vẫn tồn-tại, nhưng Bề Trên Tổng Quyền lại nói: ta phải bãi bỏ luật ấy và thay bằng 
luật mới thích hợp hơn. Bề Trên Giám Tỉnh lại đã hỏi tôi theo cung-cách thân-thiện bảo rằng tôi 
nên tham-gia dự-phần vào cuộc sống của Dòng nhiều hơn, mới phải. Và, tôi đã nghe theo ngài 
làm thế. 



 

Chú thích: 
  

*3: Lập nhóm phê-bình là phương-pháp trước nhất được mọi nhà chú-giải người 
Đức sử-dụng. Việc này đặt nền-trảng trên việc giả-định trước là Tin Mừng được 
thành-lập từ các mảng rời từng có trước khi xuất hiện văn-bản Tin Mừng. 

  
*4: Luận-văn phê-bình là phương-pháp tìm cách khám-phá ra toàn-bộ ý-niệm của 
mỗi vị viết lên luận-văn riêng rẽ (tức tác-giả Tin Mừng).    

 
 

 
Tại Nijmegen Hoà Lan 
 
Giáo-sư G.Kreling, người chuyên dạy về tín-lý/giáo-điều tại Đại học Công-giáo Nijmegen, đã 
gần ngày về hưu nên cố ý tìm người thay thế. Phân-khoa Thần-học xét rằng tôi là ứng-viên có 
giá nên đã đề-nghị theo ý-kiến của Giáo-sư Grossouvw. 
 
Giám tỉnh Dòng Đa Minh chống lại việc này, rồi nói: “Tôi cần cha là Giám-đốc Linh-đạo cho 
Sinh-viên.” Vào dạo ấy, tôi đã huấn-luyện cho  150 sinh-viên rồi còn gì. Các em vẫn cứ gọi tôi là 
“Cha Linh-Giám”, hoặc đơn-giản chỉ mỗi tên tục: “Edward”. Sau đó, có bức thư được viết từ nhà 
Nijmegen gửi Bề Trên Tổng Quyền, Cha Brown sau này làm hồng y, có trả lời rằng: “Khi sĩ-tử 
Dòng Đa Minh có cơ-hội làm giáo-sư đại-học thì vị ấy phải nhận vai-trò này.” 
 
Tôi yêu-cầu hỏi Bề Trên Tỉnh miễn-chước để tôi đi. Và lúc ấy, tôi bèn đến với Bề Trên này và 
nói với ngài rằng: tôi sẵn sang đi Nijmegen, thì ngài trả lời: “Trên cương vị Giám tỉnh, tôi có 
trách-nhiệm trong nom toàn tỉnh Dòng, và xem ra ở đây đang cần đến Cha. Thế nên, tôi chống 
lại việc thuyên-chuyển này. Nhưng vì lợi ích của toàn Dòng, Cha được gọi đi bất cứ nơi nào cần 
đến, tôi vẫn toại-nguyện với lệnh ấy.” 
 
Tôi được bổ-nhiệm làm Giáo-sư Tín lý và Lịch-sử Thần-học cho trường Đại-học Công-giáo ở 
Nijmegen năm 1957. Tôi đến đấy, nhà Albertinum vào tháng Giêng năm 1958 và sau 3 tháng 
mới khởi-sự chương-trình dạy thần-học ở đó. Tất cả như hoàn-toàn mới mẻ đối với tôi, kể cả 
ngôn-ngữ. Dù tiếng Flamand và Hoà Lan cùng chung ngôn-ngữ, nhưng vẫn có một vài khác-
biệt về văn-phạm và cách phát-âm, cũng giống như tiếng Anh của người Ăng-Lê và người Mỹ, 
hơi khác nhau một tí chút.  
 
 

Cha thấy chung quanh thế nào?  
Tôi nghĩ chính cha từng nói đây như thể quay về thời Trung Cổ, phải không?        
 
 
Đối với, đây là thứ văn-hoá dự-phần mới mẻ. Sau khi tách nước Bỉ khỏi Hoà Lan vào năm 
1839, hai nước này gia-tăng mối khác-biệt về văn-hoá và theo đuổi phần riêng-tư của nước 
mình. Khi ấy, tôi có cảm-tưởng như Hoà Lan có vẻ chính-qui, cứng-cỏi và mang tính-chất 
Calvin nhiều hơn. Thế nhưng, theo tổng-thể thì tôi cũng chẳng gặp khó là bao khi phải phục-
tùng. 
 
Những năm thần-học Công-giáo ở Hoà Lan hầu như đó là chuyện không hiện-hữu, khá nghèo-
nàn. Tôi đến từ nước Bỉ, ở đó nền triết-học và thần-học đã đạt lĩnh-vực học-thuật khoa-bảng 
khá cao-cấp. Người người chỉ cần nghĩ đến Đại-học-đường Louvain mà thôi. Còn, Đại-học 
Nijmegen còn quá mới, chỉ xuất-hiện từ năm 1923 mà thôi. 
 
Khi tôi khởi công dạy học, trường Đại-học chỉ có mỗi hai ngàn sinh-viên nhưng nay lên đến sáu 
ngàn. Thần-học của tôi có tính-chất cấp-tiến so với nền thần-học dạy tại đó. Tôi đã thử không 



tính-toán toàn-bộ phần tín-điều mà chỉ phân-tách lịch-sử hầu khám-phá ra hành-động cứu-
chuộc của Thiên-Chúa, và mang theo ý-tưởng này trong đầu mình, thì tôi mới trở về lại với 
hiện-tại được.  
 
Thần-học-gia nào cũng phải suy-tư theo tình-huống hiện-tại của mình, đối đầu với các vấn-đề 
nổi lên ngày hôm nay, nếu không thì cũng chỉ như phung-phí lời nói mà thôi. Tôi có nói như thế 
trong các bài dạy và các buổi thảo-luận này khác. Vào lúc các sinh-viên nổi dậy, mỗi Thứ Tư tôi 
đều có giờ dạy về các vấn-đề nóng cháy, rất như thế. 
 
Sự việc trước tiên tôi từng làm, là: bắt đầu cho in tờ Nhật ký Thần-học mới gọi là Tijdschrift 
voor Theologie, qua đó tôi làm Chủ Biên: tờ này đối lập với tờ báo mang tên Studia Catholica. 
Số báo đầu tiên có đăng bài khảo-sát về nền thần-học mới: đạo-đức-học, khoa chú-giải và tín-
lý. Đó là chương-trình dành cho toàn khoa. Báo mới này chắc chắn không thể nói được là một 
tờ báo cho toàn khoa được, nhưng nó cũng là cung cách diễn-bày theo đường-lối hoàn-toàn 
mới. 
 
 

Thế cha có từng say mê viết lách không? 
 
Có đấy. Như tôi đã nói với anh, trong khi tôi còn là chú bé học sinh tại trường Dòng Tên ở 
Turnhout tôi đã bắt đầu viết rồi; và khi ấy, với tư-cách học-trò tôi chỉ viết về thần-học và linh-
đạo, không lâu sau đó tôi mới cho in một số các nghiên-cứu khảo sát, thôi. Đối với tôi, viết lách 
là bản-chất tự-nhiên thứ hai của tôi. Tôi rất thích làm việc ấy. 
 

Thời Công Đồng Vatican 2 
 
 

Tại Đại-học-đường Louvain đã thấy bắt-đầu giảng-day môn thần-học theo kiểu-cách rất sử-học. 
Kể từ thời có chủ nghĩa- hiện-sinh/cận-đại, đã biến mất nền thần-học đầy tính biện-luận bởi mọi 
người đều nghĩ cung-cách này thật nguy-hiểm. Vào thời-gian này, đã có chuyển-vận đi vào 
chiều hướng nghiên-cứu/học-hỏi thần-học theo quan-điểm lịch-sử và các thần-học-gia cũng 
như các nhà chú-giải quốc tế đã hiện-hình, cách thông-tỏ. 
 
Tuy nhiên, ở Hoà Lan,  các bậc thày lại dạy thần-học theo sách vở thời xưa cũ. Do đó, tôi đưa 
ra lời kêu gọi hãy có thay đổi và khuyến khích họ tra-khảo cuốn “The Sacramental Economy of 
Salvation” (tức: Thần-học Chuyên chú về Ơn Cứu-độ). 
 
Đó là luận-án tiến-sĩ tôi đệ-trình tại Đại học Le Saulchoir. Và, sách này dày đến 689 trang gồm 
toàn những bài phân-tách về các bí-tích có từ tầm nhìn lịch-sử. Sách này mở ra một chân trời 
mới và ở Nijmegen này, lúc ấy, cũng được nhiều người hưởng ứng, rất ngưỡng mộ. Và, sách 
này chủ-trương kình-chống lối hiểu các phép bí-tích như xảo-thuật, kiểu phù phép tức chống lại 
lề lối được gọi là ex opera operato (*1) 
 
Là giáo-sư trẻ ở Louvain, tôi thiết-kế nên chiều-hướng tái xét giáo-lý/tín-điều về phép bí-tích từ 
quan-điểm hiện-tượng-luận. Toàn-bộ các sách do tôi chủ-trương viết lách đều gợi hứng từ 
hiện-tượng-luận hết. 
 
Ở Nijgemen , tôi lại đã đảm-nhận các khoá học do tôi từng thực-hiện tại Louvain, trước đó. Vị 
thày dạy của tôi vào dạo trước là Gs Kreling, một thần-học-gia lỗi-lạc vào thời ấy, người đã đọc 
thánh Tôma theo cách độc-đáo, nhưng lại là thứ triết-học Tô ma đích-thực, tức học-thuyết tinh-
tuyền không có tầm kích lịch-sử gì hết.  
 
Thánh Tôma được mọi người đọc tư-tưởng của ông theo chiều-kích Cajetan là nhà thần-học 
thời cải-cách Công-giáo; và các thần-học-gia theo học-thuyết Tôma của thế-kỷ trước đó. Theo 



chiều hướng nay, thì các vị tiền-nhiệm của tôi đã mở ra con đường triển-nở mới mẻ cho cách 
đọc tư-tưởng của thánh Tôma.  
 
Khi tôi đến Nijmegen, cha giáo Kreling đã đề-nghị tôi hãy bắt đầu bằng thuyết “De Deo Uno” 
(tức: “Thiên Chúa độc-nhất vô nhị”). Nhưng, thay vào đó, tôi lại khởi-sự môn Cánh-chung-luận, 
tiếng Hy-Lạp gọi là Eschata (*2). 
 
Cha giáo của tôi chẳng biết gì về “cánh-chung-luận”, chút nào hết. Trong các năm dạy thần-
học, ngài chẳng bao giờ đề-cập đến chuyện ấy. Thế nên, ngài bèn nổi đoá và không lâu sau 
đó, quan-hệ giữa tôi và vị thày này đã đi đến hồi đổ vỡ. Ngài là sĩ-tử Dòng Đa Minh cũng như 
tôi. Sau đó, ngài sống thêm được chục năm nữa tại một giáo-xứ nhỏ do Dòng thánh Đa Minh 
coi sóc, vẫn gia-tăng cách biệt khỏi tôi và chẳng lý gì đến tôi hết. 
 
Và cứ thế, tôi khởi-sự luận-chứng “cánh-chung-luận” lúc ấy chịu ảnh-hưởng từ công-trình 
nghiên-cứu của một tác-giả người Thuỵ Sỹ tên là J.L. Leuba, một thần-học-gia Thệ-Phản xuất 
tự Neuchâtel, đề-cập nhiều về lịch-sử cứu-độ hơn. 
 
Đó là thời khởi đầu các suy-tư của tôi về lịch-sử cứu-độ, một ý-niệm mà học-thuyết Tôma chưa 
hề nghĩ đến. Không có gì nghi-ngờ rằng việc này tạo một cải-tân quan-trọng ở Hoà Lan. Sinh 
viên nào được học với bậc thày là Lm Kreling cũng gặp đôi ba khó khăn về việc này ngay từ 
đầu, nhưng đám sinh-viên trẻ lại thấy hứng thú theo cách khác. 
 
Thần-học của tôi, không còn được gọi là “thần-học khoa-bảng” hoặc “tân kinh-điển” nữa. Lúc 
đó, đã có sự gẫy đổ giữa các nhà kinh-điển mới, với sự hiện-diện của tôi tại đại-học-đường. Tôi 
được hỗ-trợ mạnh-mẽ từ các vị trong cuộc ở Hoà Lan khi đó vẫn khuyến-khích môn tâm-lý-học 
và xã-hội-học, nói chung là khoa-học nhân-văn. 
 
Đó là thay-đổi lớn, đối với tôi. Tôi hiểu được tầm quan-trọng của bộ môn nhân-văn là do bởi 
nền lịch-sử khoa-học đại-loại mà tôi từng đeo đuổi chính là khoa-học về con người vào giai-
đoạn đó; kết quả là công cuộc tra-khảo của tôi ở Hoà Lan đã có bước tiến lớn lao. Ngay lúc ấy, 
đã có ảnh-hưởng hỗ-tương bắt đầu tỏ hiện giữa nền thần-học tôi đeo đuổi và công cuộc 
nghiên-cứu tra-khảo về ngành khoa-học nhân-văn, một ảnh-hưởng từng tạo tầm-kích rất mới 
cho công cuộc học-hỏi về thần-học của riêng tôi.         
 
Sĩ-tử Dòng Đa Minh lại đã ra tờ báo mới gọi là De Bazuin (Chiếc Kèn Đồng), vốn dĩ cởi mở, 
nghịch chống lại các chọn-lựa của toàn Dòng. Khi trước là xung-đột, căng thẳng nhưng không 
gãy đổ; thành thử, với thời-gian, các ý-tưởng được diễn-bày ở tờ De Bazuin đã trở-thành di-sản 
từ Giáo-hội Công-giáo Hoà Lan. Báo “De Bazuin” đã là cơ-sở chuẩn-bị cho Công Đồng Vatican 
2. 
 
Thế nhưng, có những vấn-đề thời-đại khiến các vị cảm-nhận được và kêu gọi ta hãy suy-tư 
thêm. Phân-khoa thần-học khi ấy lại cũng cần được cải-tổ một cách nghiêm-túc, Vào độ ấy, chỉ 
những ai muốn lấy bằng cử-nhân trong 2 năm trời, mới vào đó để được học. Sau Công Đồng, 
các sinh-viên khác lại cũng đến phân-khoa này với ý-định hoàn-tất công-trình nghiên-cứu thần-
học tại nơi đó. 
 
Thời bấy giờ, cùng với các nhóm này/khác, thần-học-gia tên tuổi người Dòng Tên chuyên về 
tín-lý là Piet Schoonenberg cũng dạy ở đây (*4). Thành thử, mọi người bắt đầu nói về “Trường-
phái Nijmegen”. Khoa-học nhân-văn bắt đầu thủ giữ một phần vai-trò trong tư-duy thần-học. 
 
Đôi khi có người lại bảo rằng: Công Đồng Vatican 2 đã cải-tân nền thần-học. Điều này, nói 
chung là không đúng. Công-đồng Vatican 2 là thể-loại xác-nhận những gì mà các thần-học-gia 
như: Rahner, (*5), Chenu, Congar và nhiều vị khác đã từng thực-hiện trước cả thời Công đồng, 
đấy chứ. 
 



Những thứ này, cứ chồng chất/chất-chồng đi đến cải-tổ về thần-học vốn dĩ không còn bị chủ-
thuyết kinh-điển mới toả bóng che phủ lên trên mình nữa. Tác-giả Rahner khi đó không thuộc 
nhóm “Kinh-điển cải-tân”, nhưng là tác-giả cổ-điển như Schoonenberg từng đi theo con đường 
khác. Thần-học kinh-điển từng bị bỏ quên cả vào thời trước khi Công Đồng Vatican II khởi sự. 
 
Thành thử, Công Đồng Vatican 2, trên thực-tế, không là khởi-điểm cho nền thần-học mới cứng, 
nhưng chỉ là dấu triện đóng trên những gì được các thần-học-gia khác thực-hiện trước đó. Đấy 
là nền thần-học của các vị từng bị lên án, tước quyền giảng dạy, rồi bị đưa vào chốn lưu-
lạc/đày-đoạ nhưng lại thắng cuộc ở Công Đồng. 
 
Bởi thế nên, sau Công Đồng, đã có phản-ứng từ các nhà thần-học theo chủ-thuyết Tôma và 
các nhà kinh-điển mới lại không có ảnh-hưởng gì lên Công Đồng hết. Ngay vào lúc Công Đồng 
kết thúc, ai cũng thấy trước được một thứ khôi-phục lại; bởi lẽ không có sự chuẩn-bị để tiếp-
nhận một nền thần-học đã cải-tân. 
 
Kết-cuộc là, sau Công Đồng Vatican 2, đã có giòng nước cuốn cực mạnh đã triển-khai chống 
lại các nhà thần-học này, tức các vị trở-thành mục-tiêu cho nhiều ngờ-vực và gian-dối. Đó, lại là 
thực-tại xảy đến trong lịch-sử của Giáo-hội cận-đại. 
 
   

Chú thích: 
 

  (*1) Các bí-tích tự thân, đều có hiệu-năng tạo ân-huệ. 
 
(*2) Eschata là cụm-từ tiếng Hy-Lạp chỉ tình-huống cuối cùng, kéo dài. Mọi sự có 
liên-quan đến ý-nghĩa dứt-khoát, sâu đậm và chót hết về đời sống con người 
được coi như mang tính “cánh chung”. Cánh-chung-luận chỉ đề-cập đến sự việc 
xảy ra ở trái đất này mà thôi, nhưng lại cũng có nghĩa dứt-khoát về cuộc đời, thời 
cuối hết theo nghĩa của thời cứu-độ. 
 
(*3) Nói một cách chính-xác hơn, thì: đây là triết-học Đạo Chúa thời Trung Cổ. 
Học-thuyết kinh-điển vào các thế-kỷ đầu của thời Trung-cổ chuyên giảng-dạy về 
nghệ-thuật phóng khoáng; và từ đó, dẫn đến lối giảng-dạy về triết-lý hoặc thần-
học, cùng một kiểu, các buổi đứng lớp ban đầu được định-vị ở trường Dòng, hoặc 
tại Nhà thờ Chánh-toà; sau đó, mới tới đại-học.  
 
Nhà kinh-điển, nói theo nghĩa không tin-tưởng vào mỗi uy-lực của luận-lý mà thôi, 
đã dẫn về Kinh Sách cũng như truyền thống Giáo-hội. Hồi thế-kỷ thứ 19, các vị 
giáo-hoàng từng tranh-đấu để chủ-thuyết Kinh-điển (đúng ra phải nói là Tân Kinh-
điển) quay về lại với Đạo, ngõ hầu tái-tạo truyền-thống thần-học và triết-học hiểu 
theo khuôn-khổ bao gồm các vấn-đề cận-đại và hiện-đại. 
 
(*4) Là người Hoà Lan, tác-giả cuốn “A God of Men” (1969) (tức: Thiên-Chúa của 
con người) và “The Adventure of Christology” (1971) (tức: Hành-trình Kitô-học, 
một lối diễn-giải thể-thức diễn ra tại Công Đồng Calxêđôn về Thiên-tính cũng như 
nhân-tính của Đức Giêsu. 
 
(*5) Là sĩ tử Dòng Tên người Đức (1904-1984), một trong các thần-học-gia lừng-
danh của thế-kỷ từng có các bài dạy bị đặt nghi-vấn, tuy nhiên ông đã được phục-
hồi chức-năng và trở-thành tư-vấn cho Công Đồng Vatican 2. Ông viết rất nhiều 
sách. 

           

Nhớ về Công Đồng Vatican 2 
 

 



Nay, tôi có thể ăn nói một cách tự-do phát xuất tự cõi lòng những gì tôi suy-nghĩ về Công Đồng 
Vatican 2. Công Đồng này, đã nhượng-bộ hết chuyện này đến việc khác. Một đằng, ta có thể 
nói rằng Công Đồng thật phóng-khoáng, chân-phương bằng lòng chấp-nhận các giá-trị mới có 
tính dân-chủ, hiện-đại, khoan-dung, độ-lượng và mang cung-cách tự-do con cái Chúa. 
 
Các giòng tư-tưởng lớn xuất tự cách-mạng Hoa Kỳ và Pháp quốc từng bị nhiều Giáo-hoàng 
kiểm-duyệt, bác-bỏ nhưng nhiều giá-trị dân-chủ đủ mọi thể-loại cũng được Công Đồng chấp-
nhận vô điều-kiện. 
 
Đằng khác, Công Đồng này lại không đưa ra giải-đáp nào hầu ứng-xử với tình-huống sôi-sục 
nhiều phản-chống mà hầu hết các nghị-phụ đều nhận biết. Đây là điều trớ-trêu của lịch-sử 
Giáo-hội. Trớ trêu là ở chỗ: ta có thể nói đây là Công Đồng mở ra cho lịch-sử, xã-hội và thế-giới 
không nao-núng. Nhưng không lâu sau đó, lại cũng bị các tư-tưởng mới thắng vượt, bỏ lại đằng 
sau không nuối tiếc.  
 
Thật ra thì, Công Đồng Vatican 2 không đem đến cho tôi điều gì mới mẻ cả. Các nghị-phụ cũng 
chấp-nhận đôi ba nét từ nền thần-học do chúng tôi đề ra; và cũng đã xác-chứng các nghiên-
cứu học-hỏi do chúng tôi chủ-trương. Vốn là thần-học-gia theo đường-lối mới, chúng tôi được 
tự-do ăn nói và đã thoát khỏi mọi ngờ vực, cả thứ tinh-thần của Tòa án Dị-giáo vào độ trước 
cũng không còn đổ lên đầu chúng tôi như xưa từng tuyên phạt.  
 
Tinh-thần tông-thư Humani Generis (1950) (*6) của Đức Piô XII từng lên án Trường-phái Le 
Saulchoir và La Fourvière, tức các Đại-học-đường của Dòng Đa Minh và Dòng Tên của chúng 
tôi lâu nay được xem xét kỹ-lưỡng để xem có ảnh-hưởng gì tai hại trên chúng tôi không. 
 
Mọi người chúng tôi đều bị nghi-ngờ trước Công Đồng, nhưng chính Công Đồng đây lại đã giải-
phóng chúng tôi rất nhiều điều. Thật ra, các nghị-phụ cũng đã cởi mở rất nhiều nhất là về sinh-
hoạt mục-vụ. Nhưng thần-học của các ngài vẫn thuộc loại lỗi thời. Vào lúc ấy, lại cũng thấy nảy 
sinh một chia rẽ tiêu-biểu giữa nền thần-học kinh-điển và việc thực-thi công-cuộc mục-vụ. 
 
   Chú thích: 

(*6) Tông-thư Humani Generis này phê-phán điều mà các ngài gọi là 
‘chiều-hướng mới’ vốn dĩ xen vào làm rối loạn các bộ môn thánh-thiêng, đè 
nặng lên mọi công việc của nền Thần-học Mới, tức một trào-lưu thần-học 
của người Pháp xuất tự thời-kỳ xảy đến ngay sau Thế Chiến Thứ Hai. 
Thần-học lúc ấy được xét lại theo ánh sáng của Thánh Kinh và đi sát với 
tư-tưởng của các giáo-phụ cốt đạt yêu-cầu của văn-hóa và triết-học mới. 

 
 
 

Những va chạm ban đầu 
 
Đầu năm 1961, bỗng xuất-hiện một thư mục-vụ đề ngày 24 tháng Mười Hai 1960 có chữ của 
các Giám-mục Hoà-Lan ký ở dưới. Khi ấy, lại cũng thấy Đức Giáo Hoàng Gioan 23 công-bố 
triệu-tập một Công Đồng mang tên là Công Đồng Vatican 2. Khi ấy, đã có 7 Giám-mục Hòa Lan 
tuyên-bố hỗ-trợ việc canh-cải niềm tin và cả Giáo-hội nữa. Cuối tài-liệu này, các Giám mục này 
lại cũng xác-nhận danh tánh những vị từng hợp-tác thiết-lập nội dung trong đó bảo rằng: 
“Chúng tôi cảm-kích biết ơn Giáo sư E. Schillebeeckx OP thuộc Đại-học-đường Nijmegen và 
Ủy-ban Tông-đồ về công-tác có giá-trị do các vị này thực-hiện hầu lập nội-dung cho thư.”  
 
Giới-chức Tòa Thánh lập tức coi tôi là tác-giả của thư ấy. Tôi quả đúng là người viết lên bức 
thư ấy từ A đến Z. Thư này tạo sự huyên-náo/ồn-ào ở nhiều nơi, cả bên ngoài Hòa Lan nữa; và 
thư được dịch ra nhiều ngôn-ngữ không lâu sau đó. Từ đó trở đi, Tòa Thánh mới bắt đầu chú ý 
theo dõi tôi. 
 



 
 

Trung ương tập quyền 
đổ dồn về Rôma                

 
 
Ngay buổi họp đầu của Công Đồng (kể từ ngày 12 tháng Mười đến 9 tháng Mười Hai 1962), tôi 
đã tiếp xúc với một số vị có chân trong Công Đồng nên có nghe nói rằng: nhiều vị rất bất bình 
với Giáo-triều La Mã, ngay cả các Giám-mục có tiếng là bảo-thủ cũng đều thế. Hồng-y Frings 
của Cologne, Liénart của Lille và Kõnig của Vienna đã công-khai bày-tỏ sự công-kích chống lại 
Giáo-triều… 
 
Nhiều Giám mục nghị-phụ lại cũng không mấy thích đường-lối mới nơi nền thần-học này vì đã 
dám phá bỏ quyền-lực của Giáo-triều vốn dĩ tự coi mình cao hơn Giám-mục-đoàn. Dù sự việc 
này chưa đến hồi dứt-khoát, nhưng lúc đó Toà Thánh cũng đã coi các vị Thư-ký các Uỷ-ban 
trong Công Đồng tương-đương với chức Giám mục; và một số lớn các vị này lại là thành-viên 
của Giáo-triều. Chính vì thế, nên các vị ấy càng có uy hơn, khi vai-trò của các ngài được đề-
cao nhiều hơn nữa.  
 
Bẵng đi một thời, rất nhiều năm, tôi có thể xác-nhận rằng: các Giám-mục nào có cảm-giác khó 
chịu về Giáo-triều lâu nay không biết gì những chuyện đang xảy ra trong Giáo-hội và thế-giới. 
Quả thật, đã có niềm vui to lớn khi Đức Giáo Hoàng Gioan 23, theo lời yêu-cầu của nhiều 
Giám-mục, đã tạo thay-đổi ở Công Đồng bằng việc bác-bỏ nghị-trình bàn về “Mặc-khải”. 
 
Tất cả các tài-liệu Công Đồng đều mang tính nhượng-bộ. Lúc ấy, tôi có đề-cập đến chuyện này 
với Đức Ông Phillíp của trường Louvain là nhà thần-học lỗi-lạc; ông lại cũng là nghị-sĩ Quốc hội 
Bỉ và là nhà ngoại-giao rất khôn khéo. Ông nói: “Sau Công Đồng, chúng ta sẽ lại thấy nhiều khó 
khan hơn trước, do bởi các tài-liệu này của Công Đồng đều tối-nghĩa.” 
 
Quan-điểm của tôi lúc đó lại không thế. Nhưng, sau thời Công Đồng, điều ông lo-ngại đã được 
minh-xác. Đức Ông Phillíp đã về lại Louvain và dần dà ông cũng bị Giáo-triều tước bỏ mọi 
quyền-hành đã trao cho ông vào dạo trước.  
 
Nay, thì chừng như chỉ thấy có mỗi Hồng Y Ratzinger (*7) là người duy nhất được phép chính-
thức diễn-giải mọi diễn-tiến của Công Đồng. Điều này đi ngược lại truyền-thống của Giáo-hội. 
Theo nghĩa này, tôi muốn tái khẳng-định rằng tinh-thần của Công Đồng đang gặp phản-trắc. 
 
Trung-ương tập-quyền về La Mã, trước nhất là ở buổi đầu nghị-trình, đã thấy trên môi miệng 
của các Giám-mục nghị-phụ; và các ngài không thể chịu-đựng được những sự thể như thế. Một 
cách gấp rút, ta phải phá bỏ tinh-thần ấy theo ưu-tiên số một. Còn, lập-trường về tính tập-thể, 
có vị lại đã nghĩ rằng: thời-gian các vị chủ-trương Trung-ương tập-quyền đã được đếm từng 
ngày.  
 
Thế nhưng, vào ngày 16/11/1964, đã xuất-hiện thông-tư nổi đình-đám mang tên là Nota 
Esplicativa Previa, nói rõ rằng: Đức Giáo Hoàng có quyền tự mình ra tay hành-động riêng rẽ 
mà các Giám-mục không có thẩm-quyền ngăn-chặn hoặc đả-kích như việc triệu-tập và định-
hướng cho tập-thể Giám-mục, hoặc chuẩn-thuận các luật-lệ cho phép hành-xử mọi chuyện và 
nhiều điều khác nữa.        
 
Còn nữa, Đức Giáo hoàng ở trên cao chót vót có tư-cách của vị mục-tử tối cao của Giáo-hội, 
nên ngài có thể thi-hành quyền-uy của ngài vào bất cứ lúc nào ngài nghĩ là nên làm; và theo 
yêu-cầu của Văn-phòng Toà Thánh. Chính điều này, đã trở-thành như cái “bố thắng” làm 
ngưng đọng công-cuộc cải-tân, sau Công Đồng. 
 



Hỏi rằng: tôi có nhớ gì về Công Đồng này, không ư? Vâng. Tôi nhớ rất nhiều về bài diễn-văn 
khai-mạc do Đức Gioan 23 đọc vào ngày 11/10/1962. Thật nhẹ nhõm! Hôm ấy, Đức Gioan 23 
có đề-cập đến nhiều điều, trong đó có đoạn ngài quả-quyết rằng: bản-chất của tín-điều lập ra 
khi xưa đặt nặng lên niềm tin là một việc, còn chuyện tạo nên công-thức có hệ-thống, lại là việc 
khác. 
 
Tại Hoà Lan, trước thời Công Đồng, một số vị đã cùng nhau tập hợp lại để đưa ra một số vấn-
nạn gửi về Rôma. Chẳng hạn như, việc tái-lập chức phó-tế. Không vị nào nói về tập-thể tính, 
chỉ đề-cập sơ-sài về đời sống vợ chồng, thôi. Sự thật, thì chẳng có thảo-luận nào đáng kể xảy 
ra ra trước thời Công Đồng hết. 
 
Bài phát-biểu của Đức Gioan 23 đã mở ra một chân trời mới đối với Hoa Lan. Dân chúng ở 
đây, bắt đầu tái thẩm-định về vị Giáo hoàng từng để mất uy-tín với Thượng Hội Đồng Giám 
mục Rôma vào tháng Giêng năm 1960 vốn dĩ là vở hài-kịch không hơn không kém.  
 
Ngay lúc ấy, đã có lo-ngại rằng Công Đồng rồi ra cũng kết thúc tương tự như thế. Bài phát-biểu 
vào ngày khai-mạc Công Đồng  --vốn dĩ mang tính cách tiên-tri rất thực--  lại đã mở rộng cửa 
cho Chúa Thánh Thần đến ngự. Mọi người bắt đầu nghĩ rằng: ta cũng không nên có một 
Thượng Hội Đồng Giám mục ở Rôma như thế, thêm một lần nữa, nhưng khi ấy đã có điều gì 
thực sự mới. 
 
Ba điều cải-tân lớn lao nhất của Công Đồng lúc ấy là đóng góp của các thần-học-gia có được 
sử-dụng hay không, ngõ hầu dẹp bỏ nghị trình về “mặc-khải” sang một bên, ngay lúc đó Đức 
Giáo Hoàng đã can-thiệp kịp thời hầu Công Đồng không đi vào ngõ bí.  
 
Quả thật, các vị chủ-trương chống lại nghị-trình này đều đã không tạo được 2/3 số phiếu cần-
thiết, nên các ngài đã phải cứu xét chương-trình ấy. Đức Gioan 23 lấy quyết-định làm gián-
đoạn cuộc thảo-luận, chỉnh-sửa nội-dung chương-trình này và giao-phó công-tác này cho một 
uỳ-ban đặc-biệt gồm có một số hồng-y, thành viên của ban Thần-học và thành-phần của Ban 
Thư-ký phụ-trách Đoàn-kết người tín-hữu Đức Kitô. Đó là quyết-định rất quan-trọng, một ngã rẽ 
có ảnh-hưởng lên mọi công-việc của Công Đồng.  
 
Đức Gioan 23 đã làm một cử-chỉ lẽ đáng đi vào lịch-sử. Ngài rất có can-đảm để làm thế. Hồng 
y Alfrink (*8), từng là thành-viên trong chủ-tịch đoàn đã cho tôi biết một số sự việc khá quan-
yếu liên-quan đến những gì đã xảy ra ở hậu-trường. Chẳng hạn như, có một lúc ngài đến nói 
với tôi, bảo rằng: “Ngày mai vào khoảng 9 giờ sáng sẽ có một thông-báo khá giật gân: chương-
trình nói đây sẽ được tái-lập giao cho một uỷ-ban mới, nhưng cha chớ có cho ai biết tin vội này 
nhé.” 
 
Người Hoà Lan chúng tôi có thói-quen gặp nhau chừng nửa tiếng mỗi buổi chiều để kiểm tra 
tình-hình cho báo chí hay. Hồng y Alfrink rất ư hài lòng. Trở về phòng, tôi nghe Giám mục 
Bekkers của địa-phận Hertogenbosch đã loan tin ấy với báo chí Hoà Lan biết cả rồi. Ông rất đỗi 
vui mừng, tôi bèn nói với ông như thế này: “Thưa ngài, thế ngài đang làm cái quái gì thế?”  
 
Đây là lần đầu tiên tôi tự cho phép mình trách-cứ một vị giám-mục thuộc giáo-phận của chính 
tôi. Ông trả lời tôi một cách khá ngỡ ngàng, rằng: “Ấy, Alfrink ông ấy yêu-cầu chúng ta giữ bí-
mật này nọ, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người không được phép trao-đổi cho nhau 
niềm vui chung mình có được.”  Giám mục Bekkers là con người như thế đó. 
 
Thế nhưng, đấy mới chỉ là bước đầu sự gẫy đổ giữa Hồng y Alfrink và Bekkers. Vào cuối Công 
Đồng, cả hai vị này đều không có quyền ăn nói như thế nữa. Tôi vẫn chẳng bao giờ hiểu được 
lý-do thực-thụ từ phía Hồng y Alfrink hết. Chắc một điều là Gm Bekkers cũng chân-thật đủ để 
phạm đôi ba lỗi lầm này khác, nhưng Hồng y Alfrink --đây là điều tôi ân hận nhiều-- không bao 
giờ lại tha thứ cho ông ta vì cách thức ông này làm toàn chuyện “ruồi bu” không à. Tôi hiểu 
được phản-ứng của Hồng y Alfrink, nhưng làm thế cũng hơi quá đáng.                   
 



Khi Giám-mục Bekkers mắc bệnh ung-thư và phải nằm lại ở phòng hồi-sức của bệnh viện, 
Hồng y Alfrink có đến thăm ông và khi ấy hai bên cũng đã có hành-động hoá-giải mọi xung-đột 
trước đó.  
 
Thế nhưng, sự-kiện xung-đột giữa hai vị này cũng tạo nên một đau đớn can-tràng không phải 
ít. Cho đến kỳ họp khoáng đại thứ nhì của Công Đồng, không ai nghe nói gì thêm về diễn-tiến 
bệnh tình của vị giám-mục nổi cộm này, bởi Giám-mục Bekkers không còn là Bekkers khi xưa 
nữa. Ông thường hay ngồi khóc một mình, chẳng có lý-do gì cũng phát khóc. Và từ đó, ông bị 
chứng nhức đầu như búa bổ, thật khó hiểu. 
 
  Chú thích: 
 

(*7) Ông là người Đức, sinh năm 1927, làm giáo sư tín-lý/giáo-điều, Tổng Giám 
mục thành Monacô từ 1977-1981, làm Hồng-y vào năm 1977, Bộ trưởng Thánh 
bộ Tín-lý Đức Tin năm 1981, Chủ-tịch Uỷ Ban Thánh Kinh và Thần-học quốc-tế.  
 
(*8) Ông là hồng y người Hoà Lan (1900-1987), là Tổng giám mục lừng danh của 
Utrecht, đồng thời là thành-viên Uỷ-ban Trung-ương Công Đồng và là người hỗ-
trợ cho cuốn Tân Giáo lý Hội thánh Công-giáo, đang thành hình.    

           

 
 

Hồng y Alfrink và Đức Phaolô Đệ Lục  
 

Có thể nói, giữa Đức Phaolô Đệ Lục và Hồng-y Alfrink vẫn có mối giao-hảo, rất đặc-biệt. Ngay 
từ buổi họp khoáng đại giai-đoạn đầu Công Đồng, khi ngài Montini còn làm Tổng Giám-mục 
Giáo-phận Milanô, thì: Hồng y Alfrink đã được mời đến Milanô thường xuyên giảng-dạy và mọi 
người đều đã thấy tình đệ-huynh ở giữa hai đấng rồi. 
 
Chắc chắn một điều là: Hồng y Alfrink từng ngưỡng mộ Đức Phaolô Đệ Lục hơn Đức Gioan 23 
rất nhiều. Cả hai vị đều là các nhà trí-thức trừu-tượng nhưng thường hay để ý đến các vấn-đề 
của thế-giới và của Giáo-hội. Cả hai vị đều cực-kỳ bén-nhạy và dáng vẻ bên ngoài các vị tuy 
trầm-tĩnh đến độ lạnh-lùng, nhưng bên trong nội-tâm lại rất sôi-sục.  
 
Tâm-tính Hồng-y Alfrink tuy say mê công việc suy-tư, trí-óc nhưng đôi lúc ngài lại hay có nhưng 
câu nói khôi-hài lại cũng tàn-nhẫn với một số người. Như vào lần đó, khi ngài đối-xử với Giám-
mục Bekkers một cách tệ hại không thương tiếc. Giám mục Bekkers vốn dĩ xuất thân từ làng 
quê/thôn-dã thích bỏ giờ về các nông-trại sống giữa chim muông, loài thú. Ngài đặc biệt thích 
nuôi ngựa. Hồng y Alfrink nhiều lần cũng về trang trại để gặp ngài. Bản thân tôi, nhiều lần cũng 
có dịp tới đó.  
 
Có lần, Hồng y Alfrink nói xỏ xiên một cách tế-nhị với Giám mục Bekkers những câu như: 
“Chúng nó chọn cho ngài một con ngựa rất ư là thông minh, đĩnh đạc.” Giám mục Bekkers hiểu 
ý Hồng y có ý nói xỏ mình, nên nhiều lúc cũng bực mình coi đó như lời lăng-mạ vì nghĩ mình 
không là nhà khoa-bảng và cũng biết rằng chẳng ai coi mình là người trí-thức hết. 
 
Tôi cũng đã vài lần chỉ trích thẳng Hồng-y Alfrink về tâm tính này của ngài. Ông có hơi sợ Đức 
Phaolô Đệ Lục, có thể nói ông hãi sợ đến độ không dám yêu cầu ngài triệu-tập phiên-họp 
khoáng đại bao giờ hết. Ngay vào thời Giáo hội yêu-cầu cả hai đấng cho biết ý-kiến về tình-
hình của Giáo-hội Hoà Lan, nhưng không thành. Riêng tôi, lâu nay không có khả-năng hiểu 
được tại sao Hồng y Alfrink lại sợ Đức Phaolô đến thế. Cũng có thể, vì ngài đến từ đất nước bé 
nhỏ và khe khắt của Calvin và chính ông lại cũng là người ủng-hộ học-thuyết của nhà cải-cách 
John Calvin, cũng rất mạnh. 
 



Lần đó, viện-trưởng trường Cao-đẳng của Hoà Lan có bảo với ngài rằng: “Chúng tôi cần ngài đi 
gặp Đức Giáo Hoàng để cắt-nghĩa và đích-thân nói rõ cho Đức Giáo Hoàng hiểu tình-hình của 
bọn mình.” Và, cả tôi nữa, nhiều lúc cũng thường nói: “Thưa Hồng-y, ngài phải đi nói với Đức 
Giáo-hoàng về chuyện này hoặc vấn-đề ấy nữa.” Thế nhưng, ông ấy không đồng ý làm thế. 
Ngay đến Hồng y Ottoviani cũng khuyên ông làm thế (*9). 
 
Cuối cùng thì, khi ông đi Rôma hội-kiến Đức Giáo Hoàng, xong rồi mới hài-lòng. Sau Công 
Đồng, tôi cũng bị gọi lên Rôma để làm sáng-tỏ chuyện Đại-học Công-giáo ở Nijmegen. Lúc ấy, 
tôi làm chủ-tịch Uỷ-ban Đại-học và tôi chủ-trương bênh-cực chọn thái-độ cởi-mở của trường 
này. Vị Bộ trưởng thánh-bộ Giáo-dục Công-giáo ở Rôma (chuyên-trách chủng-viện và các viện 
đại-học) lúc ấy là Hồng y Garrone (*10). 
Giáo-sư van der Ploeg, một tu-sĩ Dòng Đa-Minh từng sống ở Nijmegen nhưng lại không có liên-
quan gì với nhà dòng này, đã tố-giác tôi với Rôma. Ông này đã dịch ra tiếng Pháp một cách 
cẩu-thả bản tường-trình của Uỷ ban này và gửi nó đến Hồng y Garrone chính vì thế nên tôi 
buộc phải đi Rôma để làm sáng-tỏ tình-hình của Đại-học này. Trong lúc đó, thì Hồng y Seper 
khi ấy là Bộ trưởng thánh-bộ Giáo-lý Đức Tin (*11) ra lệnh cho Hồng y Alfrink phải đi Rôma 
trình diện. 
 
Vấn-đề đặt ra là về hôn-nhân của Giáo-sư Grossouw, nhà chú-giải lừng danh từng viết nhiều 
sách, trong đó có cuốn nói về kết-quả của việc mở rộng Giáo-hội ở Hoà Lan. Một tác-giả viết về 
chuyện thiêng-liêng của Sách thánh, được cả ngàn độc giả đón đọc như Giáo sư Groussow là 
người đã phải lòng yêu thương rồi có ý-định kết hôn với người mình thương yêu. Ngày giờ tổ 
chức lễ hôn-phối đã được ấn-định; nhưng, trước đó 4 ngày, Hồng y Alfrink nhận được bức 
điện-tín do Hồng y Seper gửi, bức điện ấy yêu-cầu Giáo-sư Groussow phải từ-nhiệm vai-trò 
giáo-sư tại Đại-học Nijmegen.  
 
Hồng y Alfrin  đã chuyển đến cho tôi và nói cho tôi hay về chuyện này. Nghe vậy, tôi bèn nói: 
“Thưa ngài, mọi việc đã được sắp xếp cho tiệc cưới rồi.” Hồng y Alfrink không nói cho giáo sư 
Grossouw một tiếng nào. Bức điện-tín có ghi rõ về điều-kiện ắt và đủ về hiệu-năng của đám 
cưới bảo rằng: Giáo sư Grossouw  phải ngưng không được phép dạy học nữa.  
 
Thấy thế, tôi bèn nói với Hồng y Alfrink rằng: Toà thánh La Mã không thể đặt điều-kiện về hiệu-
năng của hôn-nhân như thế được, bởi lẽ luật-pháp thông-thường có trước mọi toan-tính/sắp 
xếp của Giáo-hội chứ.  
 
Hồng y Alfrink cũng đồng quan-điểm với tôi, nhưng ông lại giữ im-lặng không nói gì về tình-hình 
nội-bộ cho Giáo sư Grossouw biết, nên giáo sư nhà mình cứ thế tiến-hành lễ hôn-phối trong 
bầu-khí long-trọng đầy thương yêu, như không có gì xảy đến. Tôi vẫn đến, mang ít nhánh hoa 
đặt trước bàn thờ Đức Mẹ để mừng chúc. Giáo sư Grassouw chẳng biết mô tê gì về bức điện-
tín ấy mãi cho đến khi tôi kể cho ông nghe chuyện này, về sau. 
 
Tôi gặp Hồng y Alfrink ở Rôma, ngay trước cổng trường Cao Đẳng của Hoà Lan, trên chuyến 
ông quay trở về tiếp chuyện với Hồng y Seper. Ông chỉ cười trừ, cách dễ thương. Ông có kể lại 
cho tôi nghe biết về cuộc gặp mặt này và chuyển cho tôi lời lẽ của Hồng y Seper, nói như sau: 
“Thưa ngài, trên cương-vị của người mục-tử tôi hẳn cũng sẽ làm y hệt như ngài, thôi.” Quả là, 
trong các tình-huống có hơi khó khăn đến thế nào đi nữa, thái-độ của Hồng y Alfrink bao giờ 
cũng xử sự như chàng trai trẻ, nhỏ tuổi. Ông từng sống trong trạng-thái lúc nào cũng lo-âu, u-
sầu hết. 
 
 

Thế, ngài có nhớ gì về  
Đức Phaolô Đệ Lục không đấy? 
 



Vào Công-nghị Mục-vụ trên toàn nước Hoà Lan năm 1971 hoặc 1972, đa số các nghị-viên đều 
muốn tách-rời chuyện bắt buộc sống độc-thân khỏi chức linh-mục. Công-nghị này đòi hỏi Rôma 
chọn vấn-đề độc-thân linh-mục đưa vào nghị-trình hội họp.  
 
Khi ấy, đã thấy nhen nhúm một tranh-luận sôi-nổi giữa Toà thánh và Hoà-Lan, vấn-đề này còn 
đi xa hơn nhiều chuyện bức thư của hàng Giám-mục nước này vào năm 1960  khi đề-cập đến 
ý-nghĩa của Công Đồng. Tổng-trưởng ngoại-giao Villot (*12) khi ấy đã bảo-vệ lập-trường của 
Hồng-y Alfrink và khuyên Đức Giáo-hoàng là đừng nên ra tay hành-động gì hết.        
 
Thế là, Hồng-y Alfrink đi Rôma gặp Đức Giáo-hoàng tường-trình và cắt-nghĩa cho ngài hiểu rõ 
đòi hỏi của Công-nghị Mục-vụ này về chọn đời độc-thân linh-mục. Lúc ấy, Đức Giáo hoàng bèn 
nói: “Theo lập-trường của tôi, thì sống đời độc-thân linh-mục phải là chọn lựa, thế nhưng tôi 
không muốn được lich-sử ghi-nhận rằng tôi là vị Giáo-hoàng đã phá bỏ chức độc-thân bắt 
buộc.” Ngài nói rõ ràng là như thế. 
 
Năm 1965, tôi có viết cuốn “Chủ-trương Sống đời Độc-thân Linh-mục của Giáo-hội” ngay sau 
khi được Hồng-y Alfrink kể rõ những gì Đức Phaolô từng nói, với chủ-đích chuẩn-bị cho người 
Công-giáo Hoà Lan sẵn-sàng việc tách-bạch chuyện bắt buộc sống độc-thân khỏi việc phong-
chức cho linh-mục cho rạch ròi.  
 
Ý của tôi khi ấy muốn bảo rằng: làm thế là để chuẩn bị cho mọi người biết mà chấp-nhận chọn 
đời sống độc-thân, mỗi thế thôi. Các vị tiến-bộ hơn, lại đả-kích tôi do bởi cuốn sách tôi viết 
không mạnh đủ để thuyết phục người đọc.  
 
Khi ấy, tôi cũng đã xác-tín rất nhiều như bây giờ về cả những sự việc khác --rằng: nếu không 
chuẩn-bị kỹ cho mọi người, thì khi có lỗi-lầm to tát do ta phạm, thì đó là do lỗi ta đã khuyến-dụ 
các cuộc cải-tân không đúng cách nên mới tạo cớ gây tai hại, hơn là giúp cho đời sống Giáo-
hội được phát-triển.                   
 
Chẳng hạn như, chuyện cho phép phụ nữ làm linh-mục. Ta phải chuẩn-bị thông-tri, dẫn-giải và 
tham-gia dự phần vào với vấn-đề này, nếu không thì sự việc sẽ đi trệch đường mình mong 
muốn. Hồng y Alfrink lúc ấy cũng hoàn toàn tán-đồng câu chuyện tôi bàn trong sách nói về đời 
sống độc-thân.  

 
                      
  Chú-thích: 
 

(*9) Ông là Hồng-y người Ý ở Rôma, là Trưởng Văn-Phòng Toà Thánh, khét tiếng 
về tính cứng-ngắc. Ông tích-cực chống lại Thần-học Mới của người Pháp. 
 
(*10) Ông là cựu Tổng Giám-mục giáo-phận Toulouse, sinh năm 1901. Ông còn là 
thành-viên Uỷ-ban Tín-lý Công-Đồng. Năm 1966, Đức Phaolô Đệ Lục bổ-nhiệm 
ông là Thứ-trưởng Bộ Chủng-sinh và Học tập. 
 
(*11) Ông là cựu Tổng giám-mục của Zagreb, là nhân-vật chủ-chốt thời Công 
Đồng Vatican 2. Ông kế-nhiệm Hồng y Ottoviani là Trưởng Văn Phòng Toà Thánh 
La Mã. 
 
(*12) Ông này trước đây là Tổng Giám-mục thành Lyons, là một trong 5 vị phó 
tổng thư-ký Công Đồng, Ông được Đức Phaolô Đệ Lục gọi về Rôma.    
 

 
 
 



Nhớ về Công Đồng Vatican 2 
 
 

Nay, tôi có thể ăn nói một cách tự-do phát xuất tự cõi lòng những gì tôi suy-nghĩ về Công Đồng 
Vatican 2. Công Đồng này, đã nhượng-bộ hết chuyện này đến việc khác. Một đằng, ta có thể 
nói rằng Công Đồng thật phóng-khoáng, chân-phương bằng lòng chấp-nhận các giá-trị mới có 
tính dân-chủ, hiện-đại, khoan-dung, độ-lượng và mang cung-cách tự-do con cái Chúa. 
 
Các giòng tư-tưởng lớn xuất tự cách-mạng Hoa Kỳ và Pháp quốc từng bị nhiều Giáo-hoàng 
kiểm-duyệt, bác-bỏ nhưng nhiều giá-trị dân-chủ đủ mọi thể-loại cũng được Công Đồng chấp-
nhận vô điều-kiện. 
 
Đằng khác, Công Đồng này lại không đưa ra giải-đáp nào hầu ứng-xử với tình-huống sôi-sục 
nhiều phản-chống mà hầu hết các nghị-phụ đều nhận biết. Đây là điều trớ-trêu của lịch-sử 
Giáo-hội. Trớ trêu là ở chỗ: ta có thể nói đây là Công Đồng mở ra cho lịch-sử, xã-hội và thế-giới 
không nao-núng. Nhưng không lâu sau đó, lại cũng bị các tư-tưởng mới thắng vượt, bỏ lại đằng 
sau không nuối tiếc.  
 
Thật ra thì, Công Đồng Vatican 2 không đem đến cho tôi điều gì mới mẻ cả. Các nghị-phụ cũng 
chấp-nhận đôi ba nét từ nền thần-học do chúng tôi đề ra; và cũng đã xác-chứng các nghiên-
cứu học-hỏi do chúng tôi chủ-trương. Vốn là thần-học-gia theo đường-lối mới, chúng tôi được 
tự-do ăn nói và đã thoát khỏi mọi ngờ vực, cả thứ tinh-thần của Tòa án Dị-giáo vào độ trước 
cũng không còn đổ lên đầu chúng tôi như xưa từng tuyên phạt.  
 
Tinh-thần tông-thư Humani Generis (1950) (*6) của Đức Piô XII từng lên án Trường-phái Le 
Saulchoir và La Fourvière, tức các Đại-học-đường của Dòng Đa Minh và Dòng Tên của chúng 
tôi lâu nay được xem xét kỹ-lưỡng để xem có ảnh-hưởng gì tai hại trên chúng tôi không. 
 
Mọi người chúng tôi đều bị nghi-ngờ trước Công Đồng, nhưng chính Công Đồng đây lại đã giải-
phóng chúng tôi rất nhiều điều. Thật ra, các nghị-phụ cũng đã cởi mở rất nhiều nhất là về sinh-
hoạt mục-vụ. Nhưng thần-học của các ngài vẫn thuộc loại lỗi thời. Vào lúc ấy, lại cũng thấy nảy 
sinh một chia rẽ tiêu-biểu giữa nền thần-học kinh-điển và việc thực-thi công-cuộc mục-vụ. 
 
   Chú thích: 

(*6) Tông-thư Humani Generis này phê-phán điều mà các ngài gọi là 
‘chiều-hướng mới’ vốn dĩ xen vào làm rối loạn các bộ môn thánh-thiêng, đè 
nặng lên mọi công việc của nền Thần-học Mới, tức một trào-lưu thần-học 
của người Pháp xuất tự thời-kỳ xảy đến ngay sau Thế Chiến Thứ Hai. 
Thần-học lúc ấy được xét lại theo ánh sáng của Thánh Kinh và đi sát với 
tư-tưởng của các giáo-phụ cốt đạt yêu-cầu của văn-hóa và triết-học mới. 

 
 
 

Những va chạm ban đầu 
 
Đầu năm 1961, bỗng xuất-hiện một thư mục-vụ đề ngày 24 tháng Mười Hai 1960 có chữ của 
các Giám-mục Hoà-Lan ký ở dưới. Khi ấy, lại cũng thấy Đức Giáo Hoàng Gioan 23 công-bố 
triệu-tập một Công Đồng mang tên là Công Đồng Vatican 2. Khi ấy, đã có 7 Giám-mục Hòa Lan 
tuyên-bố hỗ-trợ việc canh-cải niềm tin và cả Giáo-hội nữa. Cuối tài-liệu này, các Giám mục này 
lại cũng xác-nhận danh tánh những vị từng hợp-tác thiết-lập nội dung trong đó bảo rằng: 
“Chúng tôi cảm-kích biết ơn Giáo sư E. Schillebeeckx OP thuộc Đại-học-đường Nijmegen và 
Ủy-ban Tông-đồ về công-tác có giá-trị do các vị này thực-hiện hầu lập nội-dung cho thư.”  
 
Giới-chức Tòa Thánh lập tức coi tôi là tác-giả của thư ấy. Tôi quả đúng là người viết lên bức 
thư ấy từ A đến Z. Thư này tạo sự huyên-náo/ồn-ào ở nhiều nơi, cả bên ngoài Hòa Lan nữa; và 



thư được dịch ra nhiều ngôn-ngữ không lâu sau đó. Từ đó trở đi, Tòa Thánh mới bắt đầu chú ý 
theo dõi tôi. 
 
 
 

Trung ương tập quyền 
đổ dồn về Rôma                

 
 
Ngay buổi họp đầu của Công Đồng (kể từ ngày 12 tháng Mười đến 9 tháng Mười Hai 1962), tôi 
đã tiếp xúc với một số vị có chân trong Công Đồng nên có nghe nói rằng: nhiều vị rất bất bình 
với Giáo-triều La Mã, ngay cả các Giám-mục có tiếng là bảo-thủ cũng đều thế. Hồng-y Frings 
của Cologne, Liénart của Lille và Kõnig của Vienna đã công-khai bày-tỏ sự công-kích chống lại 
Giáo-triều… 
 
Nhiều Giám mục nghị-phụ lại cũng không mấy thích đường-lối mới nơi nền thần-học này vì đã 
dám phá bỏ quyền-lực của Giáo-triều vốn dĩ tự coi mình cao hơn Giám-mục-đoàn. Dù sự việc 
này chưa đến hồi dứt-khoát, nhưng lúc đó Toà Thánh cũng đã coi các vị Thư-ký các Uỷ-ban 
trong Công Đồng tương-đương với chức Giám mục; và một số lớn các vị này lại là thành-viên 
của Giáo-triều. Chính vì thế, nên các vị ấy càng có uy hơn, khi vai-trò của các ngài được đề-
cao nhiều hơn nữa.  
 
Bẵng đi một thời, rất nhiều năm, tôi có thể xác-nhận rằng: các Giám-mục nào có cảm-giác khó 
chịu về Giáo-triều lâu nay không biết gì những chuyện đang xảy ra trong Giáo-hội và thế-giới. 
Quả thật, đã có niềm vui to lớn khi Đức Giáo Hoàng Gioan 23, theo lời yêu-cầu của nhiều 
Giám-mục, đã tạo thay-đổi ở Công Đồng bằng việc bác-bỏ nghị-trình bàn về “Mặc-khải”. 
 
Tất cả các tài-liệu Công Đồng đều mang tính nhượng-bộ. Lúc ấy, tôi có đề-cập đến chuyện này 
với Đức Ông Phillíp của trường Louvain là nhà thần-học lỗi-lạc; ông lại cũng là nghị-sĩ Quốc hội 
Bỉ và là nhà ngoại-giao rất khôn khéo. Ông nói: “Sau Công Đồng, chúng ta sẽ lại thấy nhiều khó 
khăn hơn trước, do bởi các tài-liệu này của Công Đồng đều tối-nghĩa.” 
 
Quan-điểm của tôi lúc đó lại không thế. Nhưng, sau thời Công Đồng, điều ông lo-ngại đã được 
minh-xác. Đức Ông Phillíp đã về lại Louvain và dần dà ông cũng bị Giáo-triều tước bỏ mọi 
quyền-hành đã trao cho ông vào dạo trước.  
 
Nay, thì chừng như chỉ thấy có mỗi Hồng Y Ratzinger (*7) là người duy nhất được phép chính-
thức diễn-giải mọi diễn-tiến của Công Đồng. Điều này đi ngược lại truyền-thống của Giáo-hội. 
Theo nghĩa này, tôi muốn tái khẳng-định rằng tinh-thần của Công Đồng đang gặp phản-trắc. 
 
Trung-ương tập-quyền về La Mã, trước nhất là ở buổi đầu nghị-trình, đã thấy trên môi miệng 
của các Giám-mục nghị-phụ; và các ngài không thể chịu-đựng được những sự thể như thế. Một 
cách gấp rút, ta phải phá bỏ tinh-thần ấy theo ưu-tiên số một. Còn, lập-trường về tính tập-thể, 
có vị lại đã nghĩ rằng: thời-gian các vị chủ-trương Trung-ương tập-quyền đã được đếm từng 
ngày.  
 
Thế nhưng, vào ngày 16/11/1964, đã xuất-hiện thông-tư nổi đình-đám mang tên là Nota 
Esplicativa Previa, nói rõ rằng: Đức Giáo Hoàng có quyền tự mình ra tay hành-động riêng rẽ 
mà các Giám-mục không có thẩm-quyền ngăn-chặn hoặc đả-kích như việc triệu-tập và định-
hướng cho tập-thể Giám-mục, hoặc chuẩn-thuận các luật-lệ cho phép hành-xử mọi chuyện và 
nhiều điều khác nữa.        
 
Còn nữa, Đức Giáo hoàng ở trên cao chót vót có tư-cách của vị mục-tử tối cao của Giáo-hội, 
nên ngài có thể thi-hành quyền-uy của ngài vào bất cứ lúc nào ngài nghĩ là nên làm; và theo 



yêu-cầu của Văn-phòng Toà Thánh. Chính điều này, đã trở-thành như cái “bố thắng” làm 
ngưng đọng công-cuộc cải-tân, sau Công Đồng. 
 
Hỏi rằng: tôi có nhớ gì về Công Đồng này, không ư? Vâng. Tôi nhớ rất nhiều về bài diễn-văn 
khai-mạc do Đức Gioan 23 đọc vào ngày 11/10/1962. Thật nhẹ nhõm! Hôm ấy, Đức Gioan 23 
có đề-cập đến nhiều điều, trong đó có đoạn ngài quả-quyết rằng: bản-chất của tín-điều lập ra 
khi xưa đặt nặng lên niềm tin là một việc, còn chuyện tạo nên công-thức có hệ-thống, lại là việc 
khác. 
 
Tại Hoà Lan, trước thời Công Đồng, một số vị đã cùng nhau tập hợp lại để đưa ra một số vấn-
nạn gửi về Rôma. Chẳng hạn như, việc tái-lập chức phó-tế. Không vị nào nói về tập-thể tính, 
chỉ đề-cập sơ-sài về đời sống vợ chồng, thôi. Sự thật, thì chẳng có thảo-luận nào đáng kể xảy 
ra ra trước thời Công Đồng hết. 
 
Bài phát-biểu của Đức Gioan 23 đã mở ra một chân trời mới đối với Hoa Lan. Dân chúng ở 
đây, bắt đầu tái thẩm-định về vị Giáo hoàng từng để mất uy-tín với Thượng Hội Đồng Giám 
mục Rôma vào tháng Giêng năm 1960 vốn dĩ là vở hài-kịch không hơn không kém.  
 
Ngay lúc ấy, đã có lo-ngại rằng Công Đồng rồi ra cũng kết thúc tương tự như thế. Bài phát-biểu 
vào ngày khai-mạc Công Đồng  --vốn dĩ mang tính cách tiên-tri rất thực--  lại đã mở rộng cửa 
cho Chúa Thánh Thần đến ngự. Mọi người bắt đầu nghĩ rằng: ta cũng không nên có một 
Thượng Hội Đồng Giám mục ở Rôma như thế, thêm một lần nữa, nhưng khi ấy đã có điều gì 
thực sự mới. 
 
Ba điều cải-tân lớn lao nhất của Công Đồng lúc ấy là đóng góp của các thần-học-gia có được 
sử-dụng hay không, ngõ hầu dẹp bỏ nghị trình về “mặc-khải” sang một bên, ngay lúc đó Đức 
Giáo Hoàng đã can-thiệp kịp thời hầu Công Đồng không đi vào ngõ bí.  
 
Quả thật, các vị chủ-trương chống lại nghị-trình này đều đã không tạo được 2/3 số phiếu cần-
thiết, nên các ngài đã phải cứu xét chương-trình ấy. Đức Gioan 23 lấy quyết-định làm gián-
đoạn cuộc thảo-luận, chỉnh-sửa nội-dung chương-trình này và giao-phó công-tác này cho một 
uỳ-ban đặc-biệt gồm có một số hồng-y, thành viên của ban Thần-học và thành-phần của Ban 
Thư-ký phụ-trách Đoàn-kết người tín-hữu Đức Kitô. Đó là quyết-định rất quan-trọng, một ngã rẽ 
có ảnh-hưởng lên mọi công-việc của Công Đồng.  
 
Đức Gioan 23 đã làm một cử-chỉ lẽ đáng đi vào lịch-sử. Ngài rất có can-đảm để làm thế. Hồng 
y Alfrink (*8), từng là thành-viên trong chủ-tịch đoàn đã cho tôi biết một số sự việc khá quan-
yếu liên-quan đến những gì đã xảy ra ở hậu-trường. Chẳng hạn như, có một lúc ngài đến nói 
với tôi, bảo rằng: “Ngày mai vào khoảng 9 giờ sáng sẽ có một thông-báo khá giật gân: chương-
trình nói đây sẽ được tái-lập giao cho một uỷ-ban mới, nhưng cha chớ có cho ai biết tin vội này 
nhé.” 
 
Người Hoà Lan chúng tôi có thói-quen gặp nhau chừng nửa tiếng mỗi buổi chiều để kiểm tra 
tình-hình cho báo chí hay. Hồng y Alfrink rất ư hài lòng. Trở về phòng, tôi nghe Giám mục 
Bekkers của địa-phận Hertogenbosch đã loan tin ấy với báo chí Hoà Lan biết cả rồi. Ông rất đỗi 
vui mừng, tôi bèn nói với ông như thế này: “Thưa ngài, thế ngài đang làm cái quái gì thế?”  
 
Đây là lần đầu tiên tôi tự cho phép mình trách-cứ một vị giám-mục thuộc giáo-phận của chính 
tôi. Ông trả lời tôi một cách khá ngỡ ngàng, rằng: “Ấy, Alfrink ông ấy yêu-cầu chúng ta giữ bí-
mật này nọ, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người không được phép trao-đổi cho nhau 
niềm vui chung mình có được.”  Giám mục Bekkers là con người như thế đó. 
 
Thế nhưng, đấy mới chỉ là bước đầu sự gẫy đổ giữa Hồng y Alfrink và Bekkers. Vào cuối Công 
Đồng, cả hai vị này đều không có quyền ăn nói như thế nữa. Tôi vẫn chẳng bao giờ hiểu được 
lý-do thực-thụ từ phía Hồng y Alfrink hết. Chắc một điều là Gm Bekkers cũng chân-thật đủ để 
phạm đôi ba lỗi lầm này khác, nhưng Hồng y Alfrink --đây là điều tôi ân hận nhiều-- không bao 



giờ lại tha thứ cho ông ta vì cách thức ông này làm toàn chuyện “ruồi bu” không à. Tôi hiểu 
được phản-ứng của Hồng y Alfrink, nhưng làm thế cũng hơi quá đáng.                   
 
Khi Giám-mục Bekkers mắc bệnh ung-thư và phải nằm lại ở phòng hồi-sức của bệnh viện, 
Hồng y Alfrink có đến thăm ông và khi ấy hai bên cũng đã có hành-động hoá-giải mọi xung-đột 
trước đó.  
 
Thế nhưng, sự-kiện xung-đột giữa hai vị này cũng tạo nên một đau đớn can-tràng không phải 
ít. Cho đến kỳ họp khoáng đại thứ nhì của Công Đồng, không ai nghe nói gì thêm về diễn-tiến 
bệnh tình của vị giám-mục nổi cộm này, bởi Giám-mục Bekkers không còn là Bekkers khi xưa 
nữa. Ông thường hay ngồi khóc một mình, chẳng có lý-do gì cũng phát khóc. Và từ đó, ông bị 
chứng nhức đầu như búa bổ, thật khó hiểu. 
 
  Chú thích: 
 

(*7) Ông là người Đức, sinh năm 1927, làm giáo sư tín-lý/giáo-điều, Tổng Giám 
mục thành Monacô từ 1977-1981, làm Hồng-y vào năm 1977, Bộ trưởng Thánh 
bộ Tín-lý Đức Tin năm 1981, Chủ-tịch Uỷ Ban Thánh Kinh và Thần-học quốc-tế.  
 
(*8) Ông là hồng y người Hoà Lan (1900-1987), là Tổng giám mục lừng danh của 
Utrecht, đồng thời là thành-viên Uỷ-ban Trung-ương Công Đồng và là người hỗ-
trợ cho cuốn Tân Giáo lý Hội thánh Công-giáo, đang thành hình.    
 

Hội kiến Đức Phaolô Đệ Lục  

 
Trước khi Công Đồng Vatican II kết-thúc, Hồng y Alfrink đã yêu-cầu Đức Phaolô Đệ Lục cho tôi 
được hội-kiến với ngài. Hồng-y Alfrink có nói với Đức Giáo Hoàng là đã hai lần ông xin ngài bổ 
nhiệm tôi làm cố-vấn chính-thức cho Công Đồng, nhưng không được. Đức Phao lô Đệ Lục trả 
lời với Hồng-y này là: ngài rất muốn gặp tôi. Ngài không hề biết chuyện Hồng-y Ottaviani lâu 
nay luôn chống-đối việc bổ-nhiệm tôi làm Cố-vấn chính-thức cho Công Đồng này.  
 
Và rồi, tôi được lệnh ra đi hội-kiến với Đức Phaolô Đệ Lục, ngay sau đó. Và ngày hôm ấy, thực 
sự diễn ra vào mồng 4 tháng 12 năm 1965, tôi và ngài nói chuyện với nhau cũng không lâu chỉ 
hơn nửa tiếng, thôi. Tôi thật khó lòng nói lên điều gì với ngài được, bởi mỗi lần tôi tìm cách lên 
tiếng, là y như rằng ngài cắt ngang hông ngay tức thì, và còn tỏ thái-độ hơi sỗ-sàng, nữa. Ngài 
nói tiếng Pháp lưu-loát, rất hoàn-hảo. Hôm ấy, tôi chỉ muốn nói lên đôi điều, nhưng ngặt một nỗi 
là ngài không để tôi cất lời gì hết. Quả, đây là tình-huống khá buồn sầu, khổ đau không ít. 
 
Về sau, tôi có nói với Hồng y Alfrink rằng: buổi hội-kiến hôm ấy thực-sự rất thất-vọng. Đức 
Giáo-hoàng chỉ nói với tôi thế này thôi: “Cha hài lòng về những gì Con trình-bày trong các buổi 
giảng-dạy ở Domus Mariae về Tiệc Thánh Thể.”   
 
Vào độ ấy, tôi quyết bảo-vệ việc biến-đổi ý-nghĩa do tôi đặt ra. Tông-thư “Mysterium fidei” (tức: 
“Bí-nhiệm của lòng tin”) chỉ xuất-hiện mới đây thôi; và, tôi cũng bắt đầu bài dạy bằng việc cất lời 
ca-tụng Tông-thư này. Tôi cũng bảo: tôi chống-đối chủ-trương biến-thể hiểu theo nghĩa biểu-
tượng đơn-thuần và ý-nghĩa của việc biến-thể ở Tiệc Thánh (*13) tức biến-đổi ý-nghĩa hiểu 
theo nghĩa bản-thể-học (*14).  
 
  Chú thích: 

(*13) ‘Biến-thể’ đây, là biến-đổi hoặc việc bánh quay trở về thành thân mình và 
rượu thành máu huyết của người thực. ‘Biến-nghĩa’ là sự việc bánh biến-đổi hoặc  
trở về thành thân-mình và rượu trở thành máu huyết. Biến-nghĩa là việc biến-đổi 
tận thâm-căn ý-nghĩa cuối của những gì từ bánh mà ra sau khi được thánh-hoá 
của lễ. Trước khi được thánh-hoá, bánh là của nuôi thân-xác, còn sau khi thánh-
hoá của lễ, thì bánh là của nuôi tinh-thần. 



 
‘Biến-chuyển cứu-cánh’: bánh là của ăn nuôi thân xác, nhưng mục-đích của việc 
thánh-hoá bánh ăn thành của nuôi tinh-thần, một quà-tặng của Đức Kitô Đấng 
Cứu chuộc. 

 
‘Biến-nghĩa’ và ‘biến-đổi về cứu cánh’ là ý-niệm gần-gũi với tâm-não thời-đại hơn. 
Bằng vào các cụm-từ này, tác-giả Schillebeeckx tìm cách mang đến cho ta một 
diễn-nghĩa tốt đẹp hơn so với ý-nghĩa cổ-sinh-vật học về sự hiện-diện của Thánh 
Thể có liên quan đến việc tin-tưởng của kẻ tin và Giáo-hội. 

 
Bằng việc thánh-hoá của lễ, bánh ăn đây đã thay-đổi cách đậm sâu trở thành ý-
nghĩa cuối hết.         

 
Đức Phaolô Đệ Lục hôm ấy có nói với tôi, như thế này: “Các sự việc như thế đều được trình lên 
cho Cha, để Cha hiểu là con đã trở-thành người của bọn ta.” Thật ra, tôi cũng chẳng hiểu ý ngài 
muốn nói gì. Tôi có cảm-giác là: mình không am-tường chuyện ấy cho lắm. Bởi, tại sao lại buộc 
tôi trở-thành “người của bọn ta” như thế? Tôi là người của Giáo-hội, thế thì: cụm-từ “bọn ta” 
đây có nghĩa gì?   
 
Hiển nhiên là tôi đã có nhận xét về tông-thư này, nhưng tôi lại diễn-tả chúng một cách rất nhẹ 
nhàng. Tôi cũng có nhận xét bảo rằng: việc ‘biến-nghĩa’ đây, chỉ là biến đổi theo cung-cách 
biểu-trưng/biểu-tượng không hơn không kém. Với tôi, ‘biến-nghĩa’ đây mang tính-chất bản-thể-
hoá, tức: tức gì đó khác với việc biến-đổi ý-nghĩa theo thể-lý, xác-phàm. Có vị lại cứ tìm cách 
diễn-giải cụm-từ được Cụ Phaolô Đệ Lục diễn-tả như thể bảo rằng ngài chống lại ý-tưởng của 
tôi về Tiệc Thánh Thể. 
 
Dù sao đi nữa, tôi không nghĩ đây là lối diễn-đạt khiến mọi người hài lòng. Thế nên, ngài đã 
khuyến-khích tôi hãy tiếp-tục nghiên-cứu đi; và chính ngài cũng cho hay là ngài rất hài lòng về 
những bài tôi từng dạy cho sinh-viên. Khi ấy, tôi chỉ muốn tự biện-hộ mình bằng cách nói đôi 
điều về thần-học của riêng tôi, nhưng ngài vẫn không để tôi làm việc đó. Vào cuối buổi hội-kiến, 
ngài rút từ ngăn kéo ra một cỗ tràng hạt và bảo: “Hãy mang cỗ tràng hạt này về cho thân-phụ 
con.” Thế còn, mẹ tôi thì sao? Thế là, ngài lại rút ra một cỗ khác cho tôi đem về cho mẹ. Sau 
đó, ngài gọi vị thư ký dẫn theo sau một nhiếp-ảnh-gia đến chụp hình kỷ-niệm. Thế cũng xong 
một buổi gọi là “hội-kiến với giáo-hoàng”. 
 
Ra đến cửa, tôi gặp ngay đan-viện-phụ Dòng Biển Đức, là ngài Basil Hume, một người sau này 
trở-thành Tổng Giám Mục Westminster. Ông có nói với tôi rằng: Cha Schillebeckx à, hãy tiếp-
tục mà sống như chính mình.” 
 
 

Các tài-liệu Công Đồng: Một nhượng-bộ 
 
Hãy để tôi lặp lại đôi điều từng nói dở dang, đó là: Công Đồng Vatican II từng khẳng-định tính 
phóng-khoáng, hiện-đại mà Giáo-hội từng trải-nghiệm trong quá-khứ. Công Đồng đây, đã thông 
qua các giá-trị như thế, tức: tôn-trọng tự do tín-ngưỡng, tôn-giáo và lòng khoan-dung độ-lượng. 
Đó là những giá-trị hiện-đại mà Giáo-hội từng tranh-đấu cho bằng được với Đức Piô 12.  
 
Công đồng đây, lại cũng thừa-nhận tất cả các giá-trị này. Theo nghĩa đó, thì: Công Đồng 
Vatican 2, là một công-đồng biết chấp-nhận một số giá-trị của thế-giới hiện-tại. Ta cũng có thể 
định-nghĩa đây là một công đồng hiện-đại khá phóng-khoáng. Điều hiển nhiên là: Công Đồng 
này không chỉ-trích xã-hội, như khi phong-trào sinh-viên nổi dậy vào năm 1968 khi đó đã từng 
làm.  
 



Thật ra thì Hiến chế Công Đồng mang tên Niềm Vui và Hy Vọng (ý nói đến Giáo-hội đối với 
Thế-giới Hiện-Đại) ban hành ngày 7 tháng Mười Hai năm 1965 cũng tỏ ra đôi chút tích-cực, 
nhưng rất đúng, bởi nó bắt đầu từ nguyên-tắc bảo rằng Thánh Thần Chúa hoạt-động ở mọi nơi.  
 
Quả thật, thập-niên 1960s đầy tràn hy-vọng. Sau đó, mới thấy xảy đến thách-thức đưa ra đối 
với lại xã-hội. Đó là loại-hình mỉa-mai cho thấy một mặt, Công Đồng này chấp-nhận vào với 
mình các giá-trị phóng-khoáng, còn mặt khác, lại bất thần bị các phong-trào đặc-trưng của xã-
hội hiện-đại vượt qua mặt.  
 
Thành thử, đây là Công Đồng hiện-đại hiểu theo nghĩa biết cách chấp-nhận đưa vào cho mình 
các giá-trị hiện-đại, nhưng vào một lúc khi tính-chất hậu-hiện đại đã khởi-sự và các đòi-hỏi về 
sự đoàn-kết đã khiến họ thấy được điều ấy. Cứ suy đến tình-cảnh Giáo-hội của người nghèo 
đã sẵn sang tiến về phía trước, thì đó lại không chiếm-lĩnh các tài-liệu của Công Đồng. Vào 
cuối buổi Công Đồng hội họp (tức: tháng Mười Hai năm 1965) nhiều thông-điệp khác nhau đã 
cho thấy là Công Đồng này lại đã xuống đường đi theo lối mòn nào đó khác hẳn.  
 
Tuy nhiên, các tài-liệu Công Đồng đều là hoa quả của nhiều nhượng-bộ khác-biệt. Chính thần-
học-gia Gutierez (*15), là cha đẻ của thần-học giải-phóng, đã nói cho tôi biết rằng ông được bắt 
đầu thứ thần-học riêng của mình là do nguồn hứng từ các thông-điệp của Công Đồng hơn là do 
chính các bản văn của Công Đồng này. 
                       
 

Chú thích: (*15) Ông là thần-học-gia người Pêru, tác-giả cuốn A Theology of 
Liberation (tức: Nền Thần-học Giải-phóng), là nghiên-cứu đầu tiên theo hệ-thống 
của nền thần-học như thế. Ông từng viết rất nhiều sách về tình-cảnh ở Châu Mỹ 
La-tinh. 

 
 
 

Giới chức Hoà Lan ở Công Đồng 
 
 
Ông có hỏi là tôi có nhớ gì về Hội Đồng Mục-vụ của Hoà Lan diễn-tiến ra sao mà khiến nhiều 
người lại cứ gọi đó là một thứ Thượng Hội Đồng Giám Mục, thì Đức Ông Vet, Giám mục thành 
Breda, có ý-kiến bảo rằng ta cũng nên lập một loại công đồng nhỏ ở Hoà Lan để bàn về mọi 
đề-tài được bàn ở Công Đồng Vatican 2.  
 
Hồng y Alfrink đồng ý với chuyện đó. Tôi cũng đã khích-lệ ông ta làm như thế, Một ít thời-gian 
sau đó, cũng đã có sự chuận-bị này nọ để lập Hội-đồng Mục vụ. Đã có chừng 12 uỷ-ban được 
thiết-lập. Nhưng, lúc đó lại có lời chỉ-trích chĩa thẳng vào hội đồng mục-vụ bảo rằng đấy là một 
công đồng lập ra cho các nhà trí-thức khoa-bảng, các giáo-sư đại-học, khoa-học-gia, các hoặc-
giả kinh-điển và nhiều vị trí-thức can-dự ở cấp cao nơi các phong-trào trong Giáo-hội, các 
nhân-vật nổi cộm ở xã-hội và các nhà thầu này nọ, vv.   
 
Việc chuẩn-bị cho một công đồng như thế đòi hỏi tính nghiêm-túc và phải thật chi-tiết. Đã có 
nhiều buổi thương-thảo, hội họp và cuối cùng, cũng đã có mười hai uỷ ban đưa ra các bản 
tường-trình của mình.  
 
Dĩ nhiên, là mọi chuyện đều cởi mở, và trải rộng. Đây, quả là một Canh cải mới của Công Đồng 
này. Tất cả mọi uỷ-ban đều dẫn về với Công Đồng, nhưng lại đi xa hơn bằng cách thâm nhập 
vào mọi địa hạt. Chẳng hạn, uỷ-ban Tín lý còn đi xa hơn cả Công Đồng Vatican 2 nữa. Và, uỷ-
ban về thừa-tác-vụ cũng làm thế.  
 
Tóm lại, tất cả các thần-học-gia tên tuổi đều đã có mặt ở đó: cả thần học tín lý, chú-giải lẫn 
thần-học luân-lý nữa. Đây là một Thượng Hội Đồng Giám mục, nhưng từ ngày tự-vựng 



“Thượng Hội Đồng Giám Mục” đã làm nhiều người sợ hãi khiến chúng tôi phải gọi đó là Hội 
Đồng Mục Vụ của Hoà Lan. 
 
Ngay từ đầu, Rôma có thái-độ thân-thiện với chuyện ấy, bởi lúc ấy đã có sự khác-biệt giữa hệ-
cấp cầm quyền và bậc giáo-dân. Ở Bỉ, sau Công Đồng, đã có một thể-loại hội-đồng mục-vụ, 
nhưng lại cường-điệu-hoá nhiều việc trong địa hạt này và Rôma không mấy hài-lòng về chuyện 
này. Còn, Hoà Lan lại không phải là đất nước chấp-nhận chuyện nhượng bộ.        
 
Công Đồng đây là một thành-tựu lớn. Mỗi buổi hội họp đều kéo dài đến vài tuần và nhiều vị còn 
bàn-cãi về các bản tường-trình khác nhau mãi đến năm 1972. Mọi việc đều gia-tăng về hướng 
cởi mở khiến Rôma lo ngại. Các vấn-đề về thừa-tác-vụ lại cứ tiếp-tục nổi lên, từ đó lại thấy nảy 
sinh vấn-đề sống đời độc-thân. Một số vị bảo-thủ lại đã xuất-hiện ở Công Đồng, nhưng đây chỉ 
là con số nhỏ, cứ tiếp-tục chỉ-trích các bản-văn Công Đồng rất ác-liệt. Có vị còn đi đến chuyện 
tố-giác vị khác với Rôma khiến gia-tăng lòng bất tín-nhiệm của Toà Thánh.        
 
Thật sự là, bên trong hội đồng mục-vụ, đã thấy một số vị còn tấn-công vị khác. Lại có trường-
hợp một số thành-viên trong đó đã tấn-công ba hoặc bốn vị có mặt ở đó. Các vị này đã công-
khai cho thấy trạng-thái không thoải-mái khiến gây ấn-tượng mạnh lên nhiều người.  
 
Cũng thế, sự thật là ở Hoà Lan giới thợ-thuyền lại không coi đó thành chuyện. Sự thể là, tình-
hình không giống như ở Bỉ, là nước mà giới công-nhân lại tỏ ra có thế-lực bên trong Giáo-hội, 
có lúc rất nhiều người lại đã bỏ bê chuyện của Giáo-hội ngay vào lúc có sự-kiện kỹ-nghệ-hoá 
xã-hội.  
 
Nhóm Walloons đã tự tách rời khỏi Giáo-hội; nhưng những người nói tiếng Pháp lại không đi 
quá xa như thế. Tuy nhiên, ở Hoà Lan, giới lao-động không rời bỏ Giáo-hội và chuyện này cũng 
không được hội-đồng quan-tâm cho lắm, vì điều đó không thành vấn-đề đối với họ. Người bình 
thường không có chân trong hội-đồng, đây là một khuyết-điểm của chúng tôi. Đã có hai buổi 
họp-mặt mở rộng trong đó giới công-nhân, sinh-viên/học-sinh, lớp người trẻ và mọi người đều 
có thể tham-gia và họ được tự-dó nói năng thoải mái. 
 
Thời ấy có hai sự-kiện mủi lòng, rất kiến hiệu. Các uỷ-ban đều được hội-nhập vào nhiều yếu-tố 
khác. Chúng tôi không còn hứng thú đối đầu với Rô ma nữa đến độ vào năm 1972, khi Công 
Đồng kết thúc không mãn-nguyện (*16), bởi lẽ dù Rôma có chống đối, chúng tôi vẫn tỏ ra 
chung lưng đấu cật, hỗ trợ cho nhau, và hiện giờ chúng tôi đã biết lắng nghe tiếng nói của cả 
những người ở ngoài đường nữa.            
 

Công Đồng đã thừa-nhận các bản tường-trình và các văn-bản này tiếp-tục được 
học-hỏi và đào sâu trong bàn cãi, tại giáo-xứ. Kết cuộc là, những chuyện như thế 
không được Toà thánh chuẩn nhận, nhưng mọi người đều không lấy đó làm 
chuyện quan-trọng. 
 

Toà Thánh La Mã và Cơn Giông bão   
đổ ào lên đầu dân Hoà Lan: 
Sách Giáo-Lý Mới  

 
 
 
Vào độ ấy, đã thấy có vấn-đề về Sách Giáo-lý Mới. Ở Rôma, người ta cứ khăng khăng đòi sửa 
đổi một đôi chỗ ở trong Sách, nhưng Hồng y Alfrink lại ra sức bảo-vệ lập-trường giữ y nguyên. 
Tại Hoà Lan, không ai lại nghĩ chuyện sửa-đổi và/hoặc bổ-sung Sách này. Ngay chuyện đặt 
Sách tại quầy báo/chí để bán buôn, lại cũng không. 
 
Đến đây, chúng tôi tạm ngưng câu chuyện trao-đổi này và, thay vào đó, viết lên đôi đoạn nói về 
Sách Giáo Lý Mới, bởi rất nhiều vị lâu nay vẫn bàn-cãi về cuốn sách này. 



 
Hôm ấy, ngày mồng Một tháng Ba năm 1966, lúc Hồng y Tổng Giám mục Bernard Alfrink cho 
phép nhà xuất bản Utrecht được in cuốn “Giáo Lý Mới – Tuyên Tín của Người Trưởng Thành”. 
Các Giám mục viết trong phần Dẫn Nhập, có bảo rằng: “Tự-vựng “Mới” nói ở đây, ta không 
được phép hiểu sai nghĩa.  
 
Chữ “Mới” đây, không có nghĩa là Giáo-hội đã sửa đổi một đôi điều có liên-quan đến niềm tin 
trong khi các chỗ khác, vẫn giữ nguyên. Nếu quả là như thế, thì ta cũng không thể nào hài lòng 
chuyện sửa-đổi các trang sách của Giáo lý ta học vào thời trước được. Điều này không thể xảy 
ra, bao giờ hết.  
 
Ngược lại, toàn-bộ thông-điệp, và niềm tin vẫn giữ nguyên như trước, nhưng cung-cách tiếp-
cận chuyện ấy, tức làm sáng-tỏ ý-nghĩa lại rất mới. Như thế có nghĩa, bất cứ bản-thể sống-
động nào, cùng một lúc, vừa ở nguyên vị-trí cũ lại vừa được cải-tân. Thông-điệp của Đức Kitô 
là thông-điệp sống. Thế nên, Sách Giáo lý Mới tìm cách loan-báo niềm tin vĩnh-cửu theo hình-
thức thích-hợp với thời-đại ta đang sống. 
 
Được biên-soạn suốt 6 năm trời ròng-rã, Sách này có một không hai, điều này không có gì phải 
nghi-ngờ. Văn-phong/thể-loại và ngôn-ngữ tân-kỳ của Sách đã lôi kéo người đọc không chỉ ở 
Hoà Lan thôi, mà cả người đọc ở nước ngoài, đều chú-tâm đến chuyện này.  
 
Một mặt, Sách này tạo làn sóng hứng-khởi nơi mọi người; mặt khác, người đọc Sách này đây 
cũng có ưu-tư/đòi hỏi sự chính-xác nơi ý-tưởng ghi trong đó. Thế nên, Toà Thánh La Mã không 
thể giữ im-lặng mãi được. Do đó, đã có buổi hội-ngộ giữa 3 nhà thần-học được Rôma chỉ-định 
cộng với 3 nhà thần-học khác, do Hội-đồng Giám mục Hoà Lan chọn lọc, để bàn-luận.  
   
Các thần-học-gia nói trên, đã bàn-thảo từ ngày 8 đến 10 tháng Tư năm 1967. Cuối cùng, phía 
Vatican đòi hỏi phải có “tư-tưởng thật chính-xác” để giới-thiệu đưa vào nội-dung Sách Giáo Lý 
Mới này. Nhóm thần-học-gia người Hoà Lan đã trả lời tiếng “Không”, rất rõ ràng.  
 
Nhưng, Đức Phaolô Đệ Lục, khi ấy, muốn có sự thay-đổi về nội-dung trong Sách, chẳng hạn 
như ý-niệm Đức Giêsu Kitô sinh ra từ cung lòng Đức Nữ Trinh Maria, và cả tín-điều về sự hiện-
diện của các thần-sứ cũng như đặc-trưng hy-sinh phải được nói đến trong ý-niệm Đức Kitô 
cứu-chuộc nhân-loại.  
 
Và sau đó, các ngài bèn thành-lập một uỷ-ban gồm các Hồng-y như: Hồng y Frings của 
Cologne, Hồng y Lefèbvre của Bourges, Jaeger của Paderborn, Florit của Florence, Brown từ 
Giáo-triều Rôma và Hồng y Journet của Thuỵ Sĩ, được chỉ-định việc duyệt-xét văn-bản của 
Sách này. 
 
Các Hồng y nói trên, cùng các thần-học-gia biết tiếng Hoà Lan, đã họp nhau vào ngày 27 và 28 
tháng Sáu năm 1967. Các vị này quyết-định rằng: trước khi xuất bản ấn-phẩm và bản dịch, 
Sách Giáo Lý Mới phải được tái-duyệt và sửa-đổi một cách cẩn-trọng. 
 
Lại thấy xuất-hiện một uỷ-ban thần-học thứ hai rút tự 7 nước trên thế-giới, được thành-lập có 
trọng-trách xem xét văn bản nói trên và đưa ra quan-điểm của nhóm. Các Hồng y, khi ấy, đã 
ghi-chú những gì được các thần-học-gia này có ý-kiến/nhận xét từ các buổi hội-họp khi trước, 
từ ngày 12 đến 14 tháng Mười Hai năm 1956, ghi chú xem có đổi-thay nào được đề-nghị hay 
không; rồi mới chỉ-thị cho một uỷ-ban nhỏ gồm hai nhà thần-học xuất tự Hội Đồng Giám mục 
Hoà Lan, và hai vị khác được nhóm Hồng-y nói trên chọn lọc. Công-việc này kết-thúc vào tháng 
Hai năm 1968 và được đệ-trình lên Toà Thánh, cùng uỷ-ban Hồng y và Hội Đồng Giám-mục 
Hoà Lan xem xét.  
 
Trong lúc chờ đợi, Sách Giáo Lý Mới vẫn ra mắt người đọc dù không được Hội-Đồng Giám-
mục Hoà Lan chuẩn-thuận, và cũng chẳng thấy bất cứ một sửa-đổi nào trong đó, trước nhất là 
bản tiếng Anh, sau đó là tiếng Đức và Pháp ngữ. Ấn-bản tiếng Ý gồm có “Tuyên-ngôn của Uỷ 



ban Hồng-Y” có đoạn bổ-sung cho Sách Giáo Lý Mới được Tổng Giám mục thành Turin là 
Hồng y Michele Pellegrino ký “Imprimatur” cho phép in, vào ngày 31 tháng Năm 1969. 
 
 

Về lại với tác-giả Schillebeeckx  
người đưa ra lời bình này:    
 
 
Trước hết, tất cả sự việc trên đưa ta đến nhận-định, bảo rằng: Sách Giáo lý Mới nói ở đây, đã 
được điều-nghiên và viết lên trước ngày khai-mạc Công Đồng Vatican II rồi. Sau đó, Sách này 
dù được in vào năm 1966, nhưng ý-tưởng chủ-chốt đã có từ trước thời Công Đồng nữa. Thành 
thử, các ý-tưởng ghi trong Sách đều không do Công Đồng đã cải-tân viết ra.  
 
Cùng một lúc, khi mọi cuộc bàn-thảo được xúc-tiến theo mức khá tiến-triển, tôi được Hồng y 
Alfrink yêu cầu đọc văn-bản này một cách kỹ-lưỡng, vì đây là công-trình rất đáng ngưỡng-mộ 
do một đội ngũ gồm các vị Dòng Tên ở Nijmegen có Lm van Hemert dẫn đầu. Tôi đã đọc hết 
cuốn Sách ấy và đã yêu cầu thay-đổi một vài công-thức vốn được lặp đi lặp lại đến hai mươi 
lần, như cụ thể bảo rằng: Đức Giêsu là người thịt xác phàm như muốn tạo cảm-tưởng để ta 
nghĩ rằng: Ngài không là Thiên-Chúa. 
 
Yêu-cầu sửa-đổi của tôi được chấp-thuận. Tôi chỉ đóng góp duy-nhất có chút đó, thôi. Nếu 
công-nhận như vậy, thì đây là bộ Giáo lý có từ trước thời Công Đồng diễn ra; nhưng tôi lại thấy 
đó như công-trình mang tính cá-thể. Sách này thiếu mất chiều-kích chính-trị và xã-hội. Nói thật, 
thì: bản-văn ghi trong sách có hơi mộ-đạo, thật quá sốt sắng. Nói thế, tôi không có ý coi nhẹ cái 
hay/cái đẹp của Sách đã dàn-trải ở khắp chốn. Đây là Cuốn Sách thích-hợp vào thời đó và đã 
tạo bầu khí tư riêng hồi thập-niên 1960s. 
 
 

 
Người Hoà Lan chia rẽ:  
do việc bổ-nhiệm các Giám mục mới 
 
 
Không còn nghi-ngờ gì nữa, Hội đồng Mục-vụ là sự-kiện lớn lao đối với người Hoà Lan khi đó. 
Hội-đồng này vượt quá Công Đồng Vatican II, và đã dấy lên nhiều phản-ứng. Chẳng hạn như, 
sự việc Đức Ông Simônis từng chống-đối Sách này với tất cả uy-thế và sức lực của ông. Thời 
Công Đồng diễn ra, ông mới chỉ là sinh-viên thôi, nhưng cũng đã chống lại Công Đồng Vatican 
II và còn chống cả các Giám mục Hoà Lan nữa.  
 
Sau Công Đồng Vatican II, ở Hoà Lan lúc ấy đã thấy bổ-nhiệm một số Giám mục chống lại sự 
cởi mở của Công Đồng. Đức Ông Simonis và Gijsen được bổ-nhiệm làm Giám-mục giáo-phận 
Rotterdam và Roermond theo thứ tự, đúng vào lúc có cơn giông bão đổ ập lên Hội-đồng mục-
vụ, và các vị lại chống-đối mọi ý-tưởng mới mẻ và phá vỡ tình đoàn-kết bên trong Hội-đồng 
Giám-mục.  
 
Các vị lại cứ cãi nhau đòi tái-lập trật tự và bắt chụp mọi cơ-hội có thể có được để chỉ-trích cách 
công-khai Hội-đồng mục-vụ nói ở đây. Dần dà, dưới sức ép tranh giành điều lợi cho Rôma, các 
Giám-mục khác đều im hơi lặng tiếng, nhưng tại các giáo xứ ở địa phương, mọi sự vẫn cứ xúc-
tiến như khi trước.  
 
Càng ngày người ta lại thấy có sự rạn-nứt thật rõ nét đối với Rôma. Các linh-mục và giáo-dân 
không còn hiểu nổi Giám-mục của mình nữa; và cứ thế các cụ lại cứ nghe theo các vị này. Bởi 
thế nên, khi ấy không chỉ có mỗi rạn-nứt đối với Rôma thôi, nhưng trên hết mọi sự, mối nứt-rạn 



này còn xảy ra cả bên trong Giáo-hội Hoà Lan nữa. Đó là bi-kịch thời-đại xảy ra vào những 
ngày này, trong quá-khứ. 
 
Dân chúng không chịu khổ nhiều cho lắm với Rôma, nhưng họ cũng vẫn đau-khổ và vẫn thấy 
phiền-sầu nhiều như hệ-quả của mọi nứt-rạn trong cộng-đồng Giáo-hội. Từ đó, đã không còn 
thấy đối-thoại giữa Giám-mục và giáo-dân nữa. Đây, đúng là tai-hoạ xuất tự việc bổ-nhiệm 
Giám-mục mang nhiều ngờ-vực. 
 
Tôi đây, không có sự chống-đối các Giám mục bảo-thủ nào nữa hết; nhưng các Giám mục 
được bổ-nhiệm (*17) là những vị không có nhu-cầu hiểu/biết để bắt chụp lịch-sử. Các vị vẫn có 
thể tỏ ra mình là người bảo-thủ, nhưng các ngài buộc phải bảo-thủ một cách tinh-khôn ở cấp 
mục-vụ mới được.  
 
Trước khi trở-thành Giám-mục, ông Simônis là một mục-tử sáng-chói, nhưng nay đã là giám-
mục rồi, thì công việc mục-vụ không còn ý-nghĩa gì nữa đối với ông, mà chỉ là nguyên-tắc và 
nguyên-tắc, và ông chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời Rôma, chỉ mỗi thế.  
 
Theo cách nào đó, có thể nói: ông không còn là nhân-vật thông-minh, tinh khôn nữa. Một số 
Giám-mục lại nói những chuyện không đáng tin-cậy về niềm tin, về Đức Giêsu Kitô, về dục-tính, 
và về cả đàn bà/con gái nữa                                  
 
 

Chú thích: (*17) Năm 1982, có 4 Giám-mục phụ-tá được bổ-nhiệm là: Đức ngài de 
Kok và Niẽuhaus ở Utrecht, Đức ngài Casterman ở Roermond, Đức ngài Bãr ở 
Rotterdam. Năm 1983, Đức ngài Simonis đến Utrecht để thay thế và Đức ngài 
Bomers được bổ-nhiệm chủ-quản giáo-phận Haarlem. Năm 1985, Đức ngài Ter 
Schure kế-vị Đức ngài Bluyssen trông nom ‘s-Hertogenbosch. Thời đó, có nhiều 
người Công giáo, linh mục và giáo-dân chịu nhiều ảnh-hưởng và đả-kích/tấn-công 
Toà Thánh về chuyện các ngài dám dùng quyền-lực của mình để độc-trị.                   

 
 
Nhiều nhà trí-thức, có thời từng làm thủ-lãnh phong-trào này/nọ đã rời bỏ Giáo-hội. Đây là mất-
mát lớn đè nặng lên đời sống Giáo-hội. Nhiều vị khác, lại tỏ ra dửng-dung/lạnh-nhạt, không còn 
thích-thú chuyện nhà thờ/nhà thánh chút nào hết. Kết-quả của việc bổ-nhiệm các Giám-mục 
như thế, đã tạo sầu buồn đậm sâu ở khắp nơi.  
 
Chắc chắn những chuyện như thế, không là tình-cảnh bình-thường của Giáo-hội. Đấu-tranh 
giữa các linh-mục trong giáo xứ chống-đối Giám mục vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Lúc ấy, đã có 
căng-thẳng ở một số giáo-xứ: nơi thì phò Rôma, nơi khác lại chống La Mã. Người thì theo chân 
ông Simônis, người khác lại chống đối ông; người thì hỗ-trợ Gijsen người khác lại phản-bác 
cũng tựa hồ tư-thế phò/chống Giám-mục Bomers từng nổ bùng ở nhiều nơi.  
 
Riêng đối với người Công giáo Hoà Lan, thì Rôma, Toà Thánh Vaticăng chỉ là Giáo-triều đầy 
cửa-quyền, chuyên chèn-ép những người bên dưới. Trước thời diễn ra Công Đồng, người 
Công giáo Hoà Lan còn kết-chặt tình đoàn-kết với Rôma và Giáo-Hoàng. Nay thì, tất cả mọi sự 
đều đảo ngược từ trên xuống dưới. Và, vào dạo đó, nhiều người lại có tâm-tính chủ-trương 
duy-trì trạng-thái có trước Công Đồng Vatican II, tức: vẫn cứ đả-kích/chống-đối hoặc dửng-
dưng/lạnh-nhạt hoặc im-hơi/lặng-tiếng, cốt giữ mình. Đó là thực-trạng bất thường, rất đáng 
buồn.     
 

 
 
 
 



Hội kiến Đức Phaolô Đệ Lục  

 
Trước khi Công Đồng Vatican II kết-thúc, Hồng y Alfrink đã yêu-cầu Đức Phaolô Đệ Lục cho tôi 
được hội-kiến với ngài. Hồng-y Alfrink có nói với Đức Giáo Hoàng là đã hai lần ông xin ngài bổ 
nhiệm tôi làm cố-vấn chính-thức cho Công Đồng, nhưng không được. Đức Phao lô Đệ Lục trả 
lời với Hồng-y này là: ngài rất muốn gặp tôi. Ngài không hề biết chuyện Hồng-y Ottaviani lâu 
nay luôn chống-đối việc bổ-nhiệm tôi làm Cố-vấn chính-thức cho Công Đồng này.  
 
Và rồi, tôi được lệnh ra đi hội-kiến với Đức Phaolô Đệ Lục, ngay sau đó. Và ngày hôm ấy, thực 
sự diễn ra vào mồng 4 tháng 12 năm 1965, tôi và ngài nói chuyện với nhau cũng không lâu chỉ 
hơn nửa tiếng, thôi. Tôi thật khó lòng nói lên điều gì với ngài được, bởi mỗi lần tôi tìm cách lên 
tiếng, là y như rằng ngài cắt ngang hông ngay tức thì, và còn tỏ thái-độ hơi sỗ-sàng, nữa. Ngài 
nói tiếng Pháp lưu-loát, rất hoàn-hảo. Hôm ấy, tôi chỉ muốn nói lên đôi điều, nhưng ngặt một nỗi 
là ngài không để tôi cất lời gì hết. Quả, đây là tình-huống khá buồn sầu, khổ đau không ít. 
 
Về sau, tôi có nói với Hồng y Alfrink rằng: buổi hội-kiến hôm ấy thực-sự rất thất-vọng. Đức 
Giáo-hoàng chỉ nói với tôi thế này thôi: “Cha hài lòng về những gì Con trình-bày trong các buổi 
giảng-dạy ở Domus Mariae về Tiệc Thánh Thể.”   
 
Vào độ ấy, tôi quyết bảo-vệ việc biến-đổi ý-nghĩa do tôi đặt ra. Tông-thư “Mysterium fidei” (tức: 
“Bí-nhiệm của lòng tin”) chỉ xuất-hiện mới đây thôi; và, tôi cũng bắt đầu bài dạy bằng việc cất lời 
ca-tụng Tông-thư này. Tôi cũng bảo: tôi chống-đối chủ-trương biến-thể hiểu theo nghĩa biểu-
tượng đơn-thuần và ý-nghĩa của việc biến-thể ở Tiệc Thánh (*13) tức biến-đổi ý-nghĩa hiểu 
theo nghĩa bản-thể-học (*14).  
 
  Chú thích: 

(*13) ‘Biến-thể’ đây, là biến-đổi hoặc việc bánh quay trở về thành thân mình và 
rượu thành máu huyết của người thực. ‘Biến-nghĩa’ là sự việc bánh biến-đổi hoặc  
trở về thành thân-mình và rượu trở thành máu huyết. Biến-nghĩa là việc biến-đổi 
tận thâm-căn ý-nghĩa cuối của những gì từ bánh mà ra sau khi được thánh-hoá 
của lễ. Trước khi được thánh-hoá, bánh là của nuôi thân-xác, còn sau khi thánh-
hoá của lễ, thì bánh là của nuôi tinh-thần. 

 
‘Biến-chuyển cứu-cánh’: bánh là của ăn nuôi thân xác, nhưng mục-đích của việc 
thánh-hoá bánh ăn thành của nuôi tinh-thần, một quà-tặng của Đức Kitô Đấng 
Cứu chuộc. 

 
‘Biến-nghĩa’ và ‘biến-đổi về cứu cánh’ là ý-niệm gần-gũi với tâm-não thời-đại hơn. 
Bằng vào các cụm-từ này, tác-giả Schillebeeckx tìm cách mang đến cho ta một 
diễn-nghĩa tốt đẹp hơn so với ý-nghĩa cổ-sinh-vật học về sự hiện-diện của Thánh 
Thể có liên quan đến việc tin-tưởng của kẻ tin và Giáo-hội. 

 
Bằng việc thánh-hoá của lễ, bánh ăn đây đã thay-đổi cách đậm sâu trở thành ý-
nghĩa cuối hết.         

 
Đức Phaolô Đệ Lục hôm ấy có nói với tôi, như thế này: “Các sự việc như thế đều được trình lên 
cho Cha, để Cha hiểu là con đã trở-thành người của bọn ta.” Thật ra, tôi cũng chẳng hiểu ý ngài 
muốn nói gì. Tôi có cảm-giác là: mình không am-tường chuyện ấy cho lắm. Bởi, tại sao lại buộc 
tôi trở-thành “người của bọn ta” như thế? Tôi là người của Giáo-hội, thế thì: cụm-từ “bọn ta” 
đây có nghĩa gì?   
 
Hiển nhiên là tôi đã có nhận xét về tông-thư này, nhưng tôi lại diễn-tả chúng một cách rất nhẹ 
nhàng. Tôi cũng có nhận xét bảo rằng: việc ‘biến-nghĩa’ đây, chỉ là biến đổi theo cung-cách 
biểu-trưng/biểu-tượng không hơn không kém. Với tôi, ‘biến-nghĩa’ đây mang tính-chất bản-thể-
hoá, tức: tức gì đó khác với việc biến-đổi ý-nghĩa theo thể-lý, xác-phàm. Có vị lại cứ tìm cách 



diễn-giải cụm-từ được Cụ Phaolô Đệ Lục diễn-tả như thể bảo rằng ngài chống lại ý-tưởng của 
tôi về Tiệc Thánh Thể. 
 
Dù sao đi nữa, tôi không nghĩ đây là lối diễn-đạt khiến mọi người hài lòng. Thế nên, ngài đã 
khuyến-khích tôi hãy tiếp-tục nghiên-cứu đi; và chính ngài cũng cho hay là ngài rất hài lòng về 
những bài tôi từng dạy cho sinh-viên. Khi ấy, tôi chỉ muốn tự biện-hộ mình bằng cách nói đôi 
điều về thần-học của riêng tôi, nhưng ngài vẫn không để tôi làm việc đó. Vào cuối buổi hội-kiến, 
ngài rút từ ngăn kéo ra một cỗ tràng hạt và bảo: “Hãy mang cỗ tràng hạt này về cho thân-phụ 
con.” Thế còn, mẹ tôi thì sao? Thế là, ngài lại rút ra một cỗ khác cho tôi đem về cho mẹ. Sau 
đó, ngài gọi vị thư ký dẫn theo sau một nhiếp-ảnh-gia đến chụp hình kỷ-niệm. Thế cũng xong 
một buổi gọi là “hội-kiến với giáo-hoàng”. 
 
Ra đến cửa, tôi gặp ngay đan-viện-phụ Dòng Biển Đức, là ngài Basil Hume, một người sau này 
trở-thành Tổng Giám Mục Westminster. Ông có nói với tôi rằng: Cha Schillebeckx à, hãy tiếp-
tục mà sống như chính mình.” 
 
 

Các tài-liệu Công Đồng: Một nhượng-bộ 
 
Hãy để tôi lặp lại đôi điều từng nói dở dang, đó là: Công Đồng Vatican II từng khẳng-định tính 
phóng-khoáng, hiện-đại mà Giáo-hội từng trải-nghiệm trong quá-khứ. Công Đồng đây, đã thông 
qua các giá-trị như thế, tức: tôn-trọng tự do tín-ngưỡng, tôn-giáo và lòng khoan-dung độ-lượng. 
Đó là những giá-trị hiện-đại mà Giáo-hội từng tranh-đấu cho bằng được với Đức Piô 12.  
 
Công đồng đây, lại cũng thừa-nhận tất cả các giá-trị này. Theo nghĩa đó, thì: Công Đồng 
Vatican 2, là một công-đồng biết chấp-nhận một số giá-trị của thế-giới hiện-tại. Ta cũng có thể 
định-nghĩa đây là một công đồng hiện-đại khá phóng-khoáng. Điều hiển nhiên là: Công Đồng 
này không chỉ-trích xã-hội, như khi phong-trào sinh-viên nổi dậy vào năm 1968 khi đó đã từng 
làm.  
 
Thật ra thì Hiến chế Công Đồng mang tên Niềm Vui và Hy Vọng (ý nói đến Giáo-hội đối với 
Thế-giới Hiện-Đại) ban hành ngày 7 tháng Mười Hai năm 1965 cũng tỏ ra đôi chút tích-cực, 
nhưng rất đúng, bởi nó bắt đầu từ nguyên-tắc bảo rằng Thánh Thần Chúa hoạt-động ở mọi nơi.  
 
Quả thật, thập-niên 1960s đầy tràn hy-vọng. Sau đó, mới thấy xảy đến thách-thức đưa ra đối 
với lại xã-hội. Đó là loại-hình mỉa-mai cho thấy một mặt, Công Đồng này chấp-nhận vào với 
mình các giá-trị phóng-khoáng, còn mặt khác, lại bất thần bị các phong-trào đặc-trưng của xã-
hội hiện-đại vượt qua mặt.  
 
Thành thử, đây là Công Đồng hiện-đại hiểu theo nghĩa biết cách chấp-nhận đưa vào cho mình 
các giá-trị hiện-đại, nhưng vào một lúc khi tính-chất hậu-hiện đại đã khởi-sự và các đòi-hỏi về 
sự đoàn-kết đã khiến họ thấy được điều ấy. Cứ suy đến tình-cảnh Giáo-hội của người nghèo 
đã sẵn sàng tiến về phía trước, thì đó lại không chiếm-lĩnh các tài-liệu của Công Đồng. Vào 
cuối buổi Công Đồng hội họp (tức: tháng Mười Hai năm 1965) nhiều thông-điệp khác nhau đã 
cho thấy là Công Đồng này lại đã xuống đường đi theo lối mòn nào đó khác hẳn.  
 
Tuy nhiên, các tài-liệu Công Đồng đều là hoa quả của nhiều nhượng-bộ khác-biệt. Chính thần-
học-gia Gutierez (*15), là cha đẻ của thần-học giải-phóng, đã nói cho tôi biết rằng ông được bắt 
đầu thứ thần-học riêng của mình là do nguồn hứng từ các thông-điệp của Công Đồng hơn là do 
chính các bản văn của Công Đồng này. 
                       
 

Chú thích: (*15) Ông là thần-học-gia người Pêru, tác-giả cuốn A Theology of 
Liberation (tức: Nền Thần-học Giải-phóng), là nghiên-cứu đầu tiên theo hệ-thống 



của nền thần-học như thế. Ông từng viết rất nhiều sách về tình-cảnh ở Châu Mỹ 
La-tinh. 

 
 
 

Giới chức Hoà Lan ở Công Đồng 
 
 
Ông có hỏi là tôi có nhớ gì về Hội Đồng Mục-vụ của Hoà Lan diễn-tiến ra sao mà khiến nhiều 
người lại cứ gọi đó là một thứ Thượng Hội Đồng Giám Mục, thì Đức Ông Vet, Giám mục thành 
Breda, có ý-kiến bảo rằng ta cũng nên lập một loại công đồng nhỏ ở Hoà Lan để bàn về mọi 
đề-tài được bàn ở Công Đồng Vatican 2.  
 
Hồng y Alfrink đồng ý với chuyện đó. Tôi cũng đã khích-lệ ông ta làm như thế, Một ít thời-gian 
sau đó, cũng đã có sự chuận-bị này nọ để lập Hội-đồng Mục vụ. Đã có chừng 12 uỷ-ban được 
thiết-lập. Nhưng, lúc đó lại có lời chỉ-trích chĩa thẳng vào hội đồng mục-vụ bảo rằng đấy là một 
công đồng lập ra cho các nhà trí-thức khoa-bảng, các giáo-sư đại-học, khoa-học-gia, các hoặc-
giả kinh-điển và nhiều vị trí-thức can-dự ở cấp cao nơi các phong-trào trong Giáo-hội, các 
nhân-vật nổi cộm ở xã-hội và các nhà thầu này nọ, vv.   
 
Việc chuẩn-bị cho một Công đồng như thế đòi hỏi tính nghiêm-túc và phải thật chi-tiết. Đã có 
nhiều buổi thương-thảo, hội họp và cuối cùng, cũng đã có mười hai uỷ ban đưa ra các bản 
tường-trình của mình.  
 
Dĩ nhiên, là mọi chuyện đều cởi mở, và trải rộng. Đây, quả là một Canh cải mới của Công Đồng 
này. Tất cả mọi uỷ-ban đều dẫn về với Công Đồng, nhưng lại đi xa hơn bằng cách thâm nhập 
vào mọi địa hạt. Chẳng hạn, uỷ-ban Tín lý còn đi xa hơn cả Công Đồng Vatican 2 nữa. Và, uỷ-
ban về thừa-tác-vụ cũng làm thế.  
 
Tóm lại, tất cả các thần-học-gia tên tuổi đều đã có mặt ở đó: cả thần học tín lý, chú-giải lẫn 
thần-học luân-lý nữa. Đây là một Thượng Hội Đồng Giám mục, nhưng từ ngày tự-vựng 
“Thượng Hội Đồng Giám Mục” đã làm nhiều người sợ hãi khiến chúng tôi phải gọi đó là Hội 
Đồng Mục Vụ của Hoà Lan. 
 
Ngay từ đầu, Rôma có thái-độ thân-thiện với chuyện ấy, bởi lúc ấy đã có sự khác-biệt giữa hệ-
cấp cầm quyền và bậc giáo-dân. Ở Bỉ, sau Công Đồng, đã có một thể-loại hội-đồng mục-vụ, 
nhưng lại cường-điệu-hoá nhiều việc trong địa hạt này và Rôma không mấy hài-lòng về chuyện 
này. Còn, Hoà Lan lại không phải là đất nước chấp-nhận chuyện nhượng bộ.        
 
Công Đồng đây là một thành-tựu lớn. Mỗi buổi hội họp đều kéo dài đến vài tuần và nhiều vị còn 
bàn-cãi về các bản tường-trình khác nhau mãi đến năm 1972. Mọi việc đều gia-tăng về hướng 
cởi mở khiến Rôma lo ngại. Các vấn-đề về thừa-tác-vụ lại cứ tiếp-tục nổi lên, từ đó lại thấy nảy 
sinh vấn-đề sống đời độc-thân. Một số vị bảo-thủ lại đã xuất-hiện ở Công Đồng, nhưng đây chỉ 
là con số nhỏ, cứ tiếp-tục chỉ-trích các bản-văn Công Đồng rất ác-liệt. Có vị còn đi đến chuyện 
tố-giác vị khác với Rôma khiến gia-tăng lòng bất tín-nhiệm của Toà Thánh.        
 
Thật sự là, bên trong hội đồng mục-vụ, đã thấy một số vị còn tấn-công vị khác. Lại có trường-
hợp một số thành-viên trong đó đã tấn-công ba hoặc bốn vị có mặt ở đó. Các vị này đã công-
khai cho thấy trạng-thái không thoải-mái khiến gây ấn-tượng mạnh lên nhiều người.  
 
Cũng thế, sự thật là ở Hoà Lan giới thợ-thuyền lại không coi đó thành chuyện. Sự thể là, tình-
hình không giống như ở Bỉ, là nước mà giới công-nhân lại tỏ ra có thế-lực bên trong Giáo-hội, 
có lúc rất nhiều người lại đã bỏ bê chuyện của Giáo-hội ngay vào lúc có sự-kiện kỹ-nghệ-hoá 
xã-hội.  
 



Nhóm Walloons đã tự tách rời khỏi Giáo-hội; nhưng những người nói tiếng Pháp lại không đi 
quá xa như thế. Tuy nhiên, ở Hoà Lan, giới lao-động không rời bỏ Giáo-hội và chuyện này cũng 
không được hội-đồng quan-tâm cho lắm, vì điều đó không thành vấn-đề đối với họ. Người bình 
thường không có chân trong hội-đồng, đây là một khuyết-điểm của chúng tôi. Đã có hai buổi 
họp-mặt mở rộng trong đó giới công-nhân, sinh-viên/học-sinh, lớp người trẻ và mọi người đều 
có thể tham-gia và họ được tự-dó nói năng thoải mái. 
 
Thời ấy có hai sự-kiện mủi lòng, rất kiến hiệu. Các uỷ-ban đều được hội-nhập vào nhiều yếu-tố 
khác. Chúng tôi không còn hứng thú đối đầu với Rô ma nữa đến độ vào năm 1972, khi Công 
Đồng kết thúc không mãn-nguyện (*16), bởi lẽ dù Rô ma có chống đối, chúng tôi vẫn tỏ ra 
chung lưng đấu cật, hỗ trợ cho nhau, và hiện giờ chúng tôi đã biết lắng nghe tiếng nói của cả 
những người ở ngoài đường nữa.            
 
Công Đồng đã thừa-nhận các bản tường-trình và các văn-bản này tiếp-tục được học-hỏi và đào 
sâu trong bàn cãi, tại giáo-xứ. Kết cuộc là, những chuyện như thế không được Toà thánh 
chuẩn nhận, nhưng mọi người đều không lấy đó làm chuyện quan-trọng.  
 
 

Toà Thánh La Mã và Cơn Giông bão   
đổ ào lên đầu dân Hoà Lan: 

Sách Giáo-Lý Mới  
 

 
 
Vào độ ấy, đã thấy có vấn-đề về Sách Giáo-lý Mới. Ở Rôma, người ta cứ khăng khăng đòi sửa 
đổi một đôi chỗ ở trong Sách, nhưng Hồng y Alfrink lại ra sức bảo-vệ lập-trường giữ y nguyên. 
Tại Hoà Lan, không ai lại nghĩ chuyện sửa-đổi và/hoặc bổ-sung Sách này. Ngay chuyện đặt 
Sách tại quầy báo/chí để bán buôn, lại cũng không. 
 
Đến đây, chúng tôi tạm ngưng câu chuyện trao-đổi này và, thay vào đó, viết lên đôi đoạn nói về 
Sách Giáo Lý Mới, bởi rất nhiều vị lâu nay vẫn bàn-cãi về cuốn sách này. 
 
Hôm ấy, ngày mồng Một tháng Ba năm 1966, lúc Hồng y Tổng Giám mục Bernard Alfrink cho 
phép nhà xuất bản Utrecht được in cuốn “Giáo Lý Mới – Tuyên Tín của Người Trưởng Thành”. 
Các Giám mục viết trong phần Dẫn Nhập, có bảo rằng: “Tự-vựng “Mới” nói ở đây, ta không 
được phép hiểu sai nghĩa.  
 
Chữ “Mới” đây, không có nghĩa là Giáo-hội đã sửa đổi một đôi điều có liên-quan đến niềm tin 
trong khi các chỗ khác, vẫn giữ nguyên. Nếu quả là như thế, thì ta cũng không thể nào hài lòng 
chuyện sửa-đổi các trang sách của Giáo lý ta học vào thời trước được. Điều này không thể xảy 
ra, bao giờ hết.  
 
Ngược lại, toàn-bộ thông-điệp, và niềm tin vẫn giữ nguyên như trước, nhưng cung-cách tiếp-
cận chuyện ấy, tức làm sáng-tỏ ý-nghĩa lại rất mới. Như thế có nghĩa, bất cứ bản-thể sống-
động nào, cùng một lúc, vừa ở nguyên vị-trí cũ lại vừa được cải-tân. Thông-điệp của Đức Kitô 
là thông-điệp sống. Thế nên, Sách Giáo lý Mới tìm cách loan-báo niềm tin vĩnh-cửu theo hình-
thức thích-hợp với thời-đại ta đang sống. 
 
Được biên-soạn suốt 6 năm trời ròng-rã, Sách này có một không hai, điều này không có gì phải 
nghi-ngờ. Văn-phong/thể-loại và ngôn-ngữ tân-kỳ của Sách đã lôi kéo người đọc không chỉ ở 
Hoà Lan thôi, mà cả người đọc ở nước ngoài, đều chú-tâm đến chuyện này.  
 
Một mặt, Sách này tạo làn sóng hứng-khởi nơi mọi người; mặt khác, người đọc Sách này đây 
cũng có ưu-tư/đòi hỏi sự chính-xác nơi ý-tưởng ghi trong đó. Thế nên, Toà Thánh La Mã không 



thể giữ im-lặng mãi được. Do đó, đã có buổi hội-ngộ giữa 3 nhà thần-học được Rôma chỉ-định 
cộng với 3 nhà thần-học khác, do Hội-đồng Giám mục Hoà Lan chọn lọc, để bàn-luận.  
   
Các thần-học-gia nói trên, đã bàn-thảo từ ngày 8 đến 10 tháng Tư năm 1967. Cuối cùng, phía 
Vatican đòi hỏi phải có “tư-tưởng thật chính-xác” để giới-thiệu đưa vào nội-dung Sách Giáo Lý 
Mới này. Nhóm thần-học-gia người Hoà Lan đã trả lời tiếng “Không”, rất rõ ràng.  
 
Nhưng, Đức Phaolô Đệ Lục, khi ấy, muốn có sự thay-đổi về nội-dung trong Sách, chẳng hạn 
như ý-niệm Đức Giêsu Kitô sinh ra từ cung lòng Đức Nữ Trinh Maria, và cả tín-điều về sự hiện-
diện của các thần-sứ cũng như đặc-trưng hy-sinh phải được nói đến trong ý-niệm Đức Kitô 
cứu-chuộc nhân-loại.  
 
Và sau đó, các ngài bèn thành-lập một uỷ-ban gồm các Hồng-y như: Hồng y Frings của 
Cologne, Hồng y Lefèbvre của Bourges, Jaeger của Paderborn, Florit của Florence, Brown từ 
Giáo-triều Rôma và Hồng y Journet của Thuỵ Sĩ, được chỉ-định việc duyệt-xét văn-bản của 
Sách này. 
 
Các Hồng y nói trên, cùng các thần-học-gia biết tiếng Hoà Lan, đã họp nhau vào ngày 27 và 28 
tháng Sáu năm 1967. Các vị này quyết-định rằng: trước khi xuất bản ấn-phẩm và bản dịch, 
Sách Giáo Lý Mới phải được tái-duyệt và sửa-đổi một cách cẩn-trọng. 
 
Lại thấy xuất-hiện một uỷ-ban thần-học thứ hai rút tự 7 nước trên thế-giới, được thành-lập có 
trọng-trách xem xét văn bản nói trên và đưa ra quan-điểm của nhóm. Các Hồng y, khi ấy, đã 
ghi-chú những gì được các thần-học-gia này có ý-kiến/nhận xét từ các buổi hội-họp khi trước, 
từ ngày 12 đến 14 tháng Mười Hai năm 1956, ghi chú xem có đổi-thay nào được đề-nghị hay 
không; rồi mới chỉ-thị cho một uỷ-ban nhỏ gồm hai nhà thần-học xuất tự Hội Đồng Giám mục 
Hoà Lan, và hai vị khác được nhóm Hồng-y nói trên chọn lọc. Công-việc này kết-thúc vào tháng 
Hai năm 1968 và được đệ-trình lên Toà Thánh, cùng uỷ-ban Hồng y và Hội Đồng Giám-mục 
Hoà Lan xem xét.  
 
Trong lúc chờ đợi, Sách Giáo Lý Mới vẫn ra mắt người đọc dù không được Hội-Đồng Giám-
mục Hoà Lan chuẩn-thuận, và cũng chẳng thấy bất cứ một sửa-đổi nào trong đó, trước nhất là 
bản tiếng Anh, sau đó là tiếng Đức và Pháp ngữ. Ấn-bản tiếng Ý gồm có “Tuyên-ngôn của Uỷ 
ban Hồng-Y” có đoạn bổ-sung cho Sách Giáo Lý Mới được Tổng Giám mục thành Turin là 
Hồng y Michele Pellegrino ký “Imprimatur” cho phép in, vào ngày 31 tháng Năm 1969. 
 
 

Về lại với tác-giả Schillebeeckx  
người đưa ra lời bình này:    
 
 
Trước hết, tất cả sự việc trên đưa ta đến nhận-định, bảo rằng: Sách Giáo lý Mới nói ở đây, đã 
được điều-nghiên và viết lên trước ngày khai-mạc Công Đồng Vatican II rồi. Sau đó, Sách này 
dù được in vào năm 1966, nhưng ý-tưởng chủ-chốt đã có từ trước thời Công Đồng nữa. Thành 
thử, các ý-tưởng ghi trong Sách đều không do Công Đồng đã cải-tân viết ra.  
 
Cùng một lúc, khi mọi cuộc bàn-thảo được xúc-tiến theo mức khá tiến-triển, tôi được Hồng y 
Alfrink yêu cầu đọc văn-bản này một cách kỹ-lưỡng, vì đây là công-trình rất đáng ngưỡng-mộ 
do một đội ngũ gồm các vị Dòng Tên ở Nijmegen có Lm van Hemert dẫn đầu. Tôi đã đọc hết 
cuốn Sách ấy và đã yêu cầu thay-đổi một vài công-thức vốn được lặp đi lặp lại đến hai mươi 
lần, như cụ thể bảo rằng: Đức Giêsu là người thịt xác phàm như muốn tạo cảm-tưởng để ta 
nghĩ rằng: Ngài không là Thiên-Chúa. 
 
Yêu-cầu sửa-đổi của tôi được chấp-thuận. Tôi chỉ đóng góp duy-nhất có chút đó, thôi. Nếu 
công-nhận như vậy, thì đây là bộ Giáo lý có từ trước thời Công Đồng diễn ra; nhưng tôi lại thấy 



đó như công-trình mang tính cá-thể. Sách này thiếu mất chiều-kích chính-trị và xã-hội. Nói thật, 
thì: bản-văn ghi trong sách có hơi mộ-đạo, thật quá sốt sắng. Nói thế, tôi không có ý coi nhẹ cái 
hay/cái đẹp của Sách đã dàn-trải ở khắp chốn. Đây là Cuốn Sách thích-hợp vào thời đó và đã 
tạo bầu khí tư riêng hồi thập-niên 1960s. 
 
 

 
Người Hoà Lan chia rẽ:  
do việc bổ-nhiệm các Giám mục mới 
 
 
Không còn nghi-ngờ gì nữa, Hội đồng Mục-vụ là sự-kiện lớn lao đối với người Hoà Lan khi đó. 
Hội-đồng này vượt quá Công Đồng Vatican II, và đã dấy lên nhiều phản-ứng. Chẳng hạn như, 
sự việc Đức Ông Simônis từng chống-đối Sách này với tất cả uy-thế và sức lực của ông. Thời 
Công Đồng diễn ra, ông mới chỉ là sinh-viên thôi, nhưng cũng đã chống lại Công Đồng Vatican 
II và còn chống cả các Giám mục Hoà Lan nữa.  
 
Sau Công Đồng Vatican II, ở Hoà Lan lúc ấy đã thấy bổ-nhiệm một số Giám mục chống lại sự 
cởi mở của Công Đồng. Đức Ông Simonis và Gijsen được bổ-nhiệm làm Giám-mục giáo-phận 
Rotterdam và Roermond theo thứ tự, đúng vào lúc có cơn giông bão đổ ập lên Hội-đồng mục-
vụ, và các vị lại chống-đối mọi ý-tưởng mới mẻ và phá vỡ tình đoàn-kết bên trong Hội-đồng 
Giám-mục.  
 
Các vị lại cứ cãi nhau đòi tái-lập trật tự và bắt chụp mọi cơ-hội có thể có được để chỉ-trích cách 
công-khai Hội-đồng mục-vụ nói ở đây. Dần dà, dưới sức ép tranh giành điều lợi cho Rôma, các 
Giám-mục khác đều im hơi lặng tiếng, nhưng tại các giáo xứ ở địa phương, mọi sự vẫn cứ xúc-
tiến như khi trước.  
 
Càng ngày người ta lại thấy có sự rạn-nứt thật rõ nét đối với Rôma. Các linh-mục và giáo-dân 
không còn hiểu nổi Giám-mục của mình nữa; và cứ thế các cụ lại cứ nghe theo các vị này. Bởi 
thế nên, khi ấy không chỉ có mỗi rạn-nứt đối với Rôma thôi, nhưng trên hết mọi sự, mối nứt-rạn 
này còn xảy ra cả bên trong Giáo-hội Hoà Lan nữa. Đó là bi-kịch thời-đại xảy ra vào những 
ngày này, trong quá-khứ. 
 
Dân chúng không chịu khổ nhiều cho lắm với Rôma, nhưng họ cũng vẫn đau-khổ và vẫn thấy 
phiền-sầu nhiều như hệ-quả của mọi nứt-rạn trong cộng-đồng Giáo-hội. Từ đó, đã không còn 
thấy đối-thoại giữa Giám-mục và giáo-dân nữa. Đây, đúng là tai-hoạ xuất tự việc bổ-nhiệm 
Giám-mục mang nhiều ngờ-vực. 
 
Tôi đây, không có sự chống-đối các Giám mục bảo-thủ nào hết; nhưng các Giám mục được bổ-
nhiệm (*17) là những vị không có nhu-cầu hiểu/biết để bắt chụp lịch-sử. Các vị vẫn có thể tỏ ra 
mình là người bảo-thủ, nhưng các ngài buộc phải bảo-thủ một cách tinh-khôn ở cấp mục-vụ 
mới được.  
 
Trước khi trở-thành Giám-mục, ông Simônis là một mục-tử sáng-chói, nhưng nay đã là giám-
mục rồi, thì công việc mục-vụ không còn ý-nghĩa gì nữa đối với ông, mà chỉ là nguyên-tắc và 
nguyên-tắc, và ông chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời Rôma, chỉ mỗi thế.  
 
Theo cách nào đó, có thể nói: ông không còn là nhân-vật thông-minh, tinh khôn nữa. Một số 
Giám-mục lại nói những chuyện không đáng tin-cậy về niềm tin, về Đức Giêsu Kitô, về dục-tính, 
và về cả đàn bà/con gái nữa                                  
 
 

Chú thích: (*17) Năm 1982, có 4 Giám-mục phụ-tá được bổ-nhiệm là: Đức ngài de 
Kok và Niẽuhaus ở Utrecht, Đức ngài Casterman ở Roermond, Đức ngài Bãr ở 



Rotterdam. Năm 1983, Đức ngài Simonis đến Utrecht để thay thế và Đức ngài 
Bomers được bổ-nhiệm chủ-quản giáo-phận Haarlem. Năm 1985, Đức ngài Ter 
Schure kế-vị Đức ngài Bluyssen trông nom ‘s-Hertogenbosch. Thời đó, có nhiều 
người Công giáo, linh mục và giáo-dân chịu nhiều ảnh-hưởng và đả-kích/tấn-công 
Toà Thánh về chuyện các ngài dám dùng quyền-lực của mình để độc-trị.                   

 
 
Nhiều nhà trí-thức, có thời từng làm thủ-lãnh phong-trào này/nọ đã rời bỏ Giáo-hội. Đây là mất-
mát lớn đè nặng lên đời sống Giáo-hội. Nhiều vị khác, lại tỏ ra dửng-dưng/lạnh-nhạt, không còn 
thích-thú chuyện nhà thờ/nhà thánh chút nào hết. Kết-quả của việc bổ-nhiệm các Giám-mục 
như thế, đã tạo sầu buồn đậm sâu ở khắp nơi.  
 
Chắc chắn những chuyện như thế, không là tình-cảnh bình-thường của Giáo-hội. Đấu-tranh 
giữa các linh-mục trong giáo xứ, chống-đối Giám mục vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Lúc ấy, đã có 
căng-thẳng ở một số giáo-xứ nơi thì phò Rôma, nơi khác lại chống La Mã. Người thì theo chân 
ông Simônis, người khác lại chống đối ông; người thì hỗ-trợ Gijsen người khác lại phản-bác 
cũng tựa hồ tư-thế phò/chống Giám-mục Bomers từng nổ bùng ở nhiều nơi.  
 
Riêng đối với người Công giáo Hoà Lan, thì Rôma, Toà Thánh Vaticăng chỉ là Giáo-triều đầy 
cửa-quyền, chuyên chèn-ép những người bên dưới. Trước thời diễn ra Công Đồng, người 
Công giáo Hoà Lan còn kết-chặt tình đoàn-kết với Rôma và Giáo-Hoàng. Nay thì, tất cả mọi sự 
đều đảo ngược từ trên xuống dưới. Và, vào dạo đó, nhiều người lại có tâm-tính chủ-trương 
duy-trì trạng-thái có trước Công Đồng Vatican II, tức: vẫn cứ đả-kích/chống-đối hoặc dửng-
dưng/lạnh-nhạt hoặc im-hơi/lặng-tiếng, cốt giữ mình. Đó là thực-trạng bất thường, rất đáng 
buồn.     
            
 

Diễn-tiến ban đầu:  
Luận-văn thần-học   
 
Tôi thật không có ý-kiến gì về lịch-trình diễn-tiến sự-việc chống lại tôi. Tác-giả Karl Rahner có 
nói cho tôi biết sự việc là như thế. Ông nói ông muốn đến thăm tôi không biết có được không; 
nhưng ông lại không chịu đến nhà nào của Dòng mà có “người anh em cùng Dòng đã tố-cáo tôi 
với Rôma”. Người mà tác-giả Rahner nói đến là Giáo-sư van der Ploeg, cha giáo dạy môn chú-
giải Kinh-thánh tại Đại-Học-Đường Nijmegen. Cha từng thành-lập hai tờ nhật-báo bảo-thủ, trên 
đó ngài đả-kích các Giám-mục và một số các thần-học-gia.  
 
Tác-giả Karl Rahner nói với tôi là: “Vấn-đề này khá tế-nhị, nên ông không thể nói cho tôi biết tên 
vị ấy qua điện-thoại được”. Tôi bèn mời ông đến tòa-soạn Báo Concilium ở Nijmegen. Karl 
Rahner được chỉ-định bênh-vực tôi chống trả mọi đả kích hoặc nghi-ngờ nào từng diễn ra. Ông 
gửi cho tôi tập hồ-sơ gồm sự việc anh em trong Dòng và cả các vị từng hỗ-trợ cáo buộc chống-
báng tôi. Tôi ngồi đọc hết chồng hồ-sơ ấy. Tuy nhiên, đó chỉ là lời lẽ trong cuộc phỏng-vấn gửi 
cho báo chí ở Mỹ, mà thôi. 
 
Diễn tiến ban đầu, là ý-kiến của tôi bàn về việc tục-hoá đạo-giáo. Lập-trường của tôi như thế 
này: mấy chuyện về con người đều ra như thế cả. Tác-giả Karl Rahner nói sẽ lấy lại tập sơ ấy 
trong tương-lai và ông còn hứa với tôi là sẽ giả lại tôi một ngày nào đó. Thế nhưng, cái chết của 
ông đã không cho phép ông giữ trọn lời hứa ấy. 
 
Thành ra, sự việc xảy ra ở Innsbruck, trong tập hồ-sơ lưu-trữ của thần-học-gia Rahner. Tác-giả 
đây, là người duy-nhất biết có sự việc diễn-tiến chống-đối tôi. Mấy lâu này, bí mật này vẫn đè 
nặng lên vai ông như một trọng tội, nhưng ông có bảo với tôi rằng: luật tự-nhiên bao giờ cũng 
đến trước mọi quyết-định khách-quan. Tôi chẳng hề hé môi tiết lộ cho ai biết chuyện này hết.  
 



Sau hai hoặc ba tháng trời –lúc ấy tôi đang dạy ở Mỹ--  nên tôi có bảo thư-ký của tôi cũng là sĩ-
tử Dòng Đa Minh, Lm Truyman, một chuyên-gia về truyền-thông đại-chúng. Cụ này hỏi: Ông ta 
có thể cho Fesquet, thông-tín-viên báo Le Monde biết hay không? Tôi được phép yêu-cầu ông 
ta mở cuộc điều-tra tại Rôma xem có thật là: bên ấy đang có các cuộc vận-động chống lại tôi 
không? Tất cả đều bí mật và bí mật. 
 
Năm 1942, Lm Chenu được biết là ông đang bị kết án trên đài truyền-thanh. Ba tháng sau, Lm 
Truyman đi Paris nói chuyện với Fesquet là người từng hứa sẽ không loan tin này trước khi có 
cuộc điều-tra cặn-kẽ. Một năm sau, Truyman tường-trình là Fesquet đã thu-thập mọi thông-tin 
về chuyện ấy. Và, đúng vào ngày 24 tháng Mười Một năm ấy, tin-tức đã xuất-hiện trên báo 
Pháp Le Monde (* 1). 
 

Chú thích:  
(*1) Cơn rúng-động xảy ra do bởi tông-thư Humanae Vitae vẫn chưa tắt lịm để đi 
vào dĩ-vãng. Nay, chúng tôi được biết Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin, mà các bên đều 
không hay biết gì, đã bắt đầu e rằng Lm E. Schillebeeckx là người rối đạo thế mà 
Hồng y Alfrink vẫn tin-tưởng ông. Báo Le Monde có đăng tải vào ngày 24/9/1968 
tin tức bảo rằng E. Schillebeeckx được coi là thần-học-gia lỗi-lạc thuộc Hội-đồng 
Giám-mục Hoà Lan. 

 
 
Thế nhưng, ai là người từng nói ra mà lại không để ý đến chuyện bí mật về đau khổ của người 
mắc tội cũng rất trọng? Ai là người bật mí những chuyện như thế? Toà Thánh La Mã đã tỏ ra 
tuyệt-đối phẫn-nộ, trong khi Giáo-hội có lập-trường chống lại thủ-tục của Rôma xúc-tiến thẩm-
tra sự việc.  
 
Bất chợt, tác-giả Karl Rahner được triệu-hồi đi Rôma. Nhiều người khi ấy nghĩ ông là người đã 
nói ra chuyện ấy. Thật không thể nào có người lại nghĩ rằng chuyện ấy là do các thành-viên 
của Toà Thánh đã làm việc này. Thư ký của Thánh Bộ lúc bấy giờ là Đức ông Philippe, lại cũng 
là sĩ-tử Dòng Đa Minh.  
 
Và sau đó, tác-giả Karl Rahner  có nói với tôi rằng ông bị Philippe thẩm-tra suốt ba tiếng đồng-
hồ. Nhà thần-học lỗi-lạc người Đức này cứ tiếp-tục lặp đi lặp lại với Philippe rằng: “Tôi chẳng 
nói điều gì với Schillebeeckx hết. Cuối cùng thì, Đức ngài Philippe bèn chào thua và có lời xin 
lỗi thần-học-gia Rahner. 
 
Quả thật là thần-học-gia Rahner có nói với tôi là tôi đang bị trên điều-tra và ông ta nói ông cảm 
thấy có bổn-phận về đạo-đức phải nói điều ấy ra cho tôi biết. Đối với ông, đối xử như thế thật 
bất công. Là người biện-hộ cho tôi, ông thấy có bổn-phận phải nói cho thân-chủ mình biết. Bí-
mật là một phần trong giáo-luật, nhưng luật tự-nhiên bao giờ cũng đến trước giáo-luật. Và 
Rahner cứ lặp đi lặp lại mãi với tôi một câu khi ông bảo: “Lần này lương-tâm của tôi dạy tôi phải 
tạo trình-độ tâm-não. (*2)            
 

(*2) ‘Trình-độ tâm-não’ là hành-động bên trong trí-tuệ nhờ đó mà khi con người 
nói ra thì họ thốt ra lời lẽ không mang ý-nghĩa rõ-ràng. 
 
Bởi, cũng là việc hợp-pháp khi biện-luận rằng che-đậy sự thật là một bổn-phận 
hoặc ít ra là chuyện hữu-dụng và đây chỉ có nghĩa là nó có giá-trị khi làm thế.      

 
 
Phụ-tá của thần-học-gia Rahner cũng là nhà thần học người Đức tên là Lehmann, có viết một 
bài để bênh-vực sự việc này. Rahner từng bắt các người cộng-sự của ông ta làm việc rất đắc-
lực. Ông yêu cầu Lehmann đọc mọi ấn-phẩm và viết bài biện-hộ cho ông. 
 
Vào ngày Thứ Hai mồng 7 tháng Mười năm 1968, Rahner nói trước các vị cố vấn của Thánh 
Bộ  --có lẽ con số các vị này lên đến 19 vị--  và tất các vị ấy đều đánh giá cao các bài cũng như 



các sách do tôi viết. Tôi thừa biết là thần-học-gia Daneels, sau này trở-thành Giám-mục thành 
Antwerp và hiện giờ đang làm Tổng Giám mục của Malines-Brussels, lúc ấy không có mặt: ông 
này rất ư cởi mở. Tôi thì tôi nghĩ là ngay đến ông này cũng không được mời tham-dự buổi 
thẩm-tra ấy. Chỉ có các thần-học-gia thuộc trường Rôma mới được phép có mặt, thôi.     
  
Thần-học-gia Rahner có nói đôi lời sau khi các vị Cố vấn trên ra tuyên-ngôn với Thánh Bộ. 
Rahner đã chỉ-trích phương-pháp mà các vị chọn đã cho thấy thiếu mất niềm tin-tưởng và các 
nhà thần-học từng bị cho là chỉ có lỗi khi các ngài không sử-dụng ngữ-vựng thông-thường mà 
thôi. Và, thần-học-gia Rahner đã ăn nói một cách mê say ít khi thấy.  
 
Sự việc được thần-học-gia Rahner nói lên đã tạo ấn-tượng khủng-khiếp. Ngày hôm ấy, buổi hội 
không đưa ra một quyết-định nào. Kết-quả được thông-chuyển đến Hội-đồng tổng-thể gồm các 
hồng-y thuộc Thánh Bộ này là những người tuần tự tường-trình lên Giáo-hoàng. Cả Rahner lẫn 
tôi, đều được báo cáo cho biết kết-quả cuộc đầu phiếu. 
 
Rahner có gọi điện cho tôi biết hai tiếng đồng hồ sau khi kết-thúc cuộc tranh-luận nói rằng 
nhiều vị cố vấn của Thánh Bộ đã đồng-thuận với ý-tưởng do tôi đề ra, con số có lẽ lên đến 2/3 
số phiếu bầu. 
 
Vào ngày 15 tháng Giêng năm 1971, Jerome Hamer, lúc ấy là Bộ trưởng Thánh Bộ Đức Tin, đã 
công-bố luật mới đang trong tiến-trình đổi thay. Thật sự thì, vào tiến-trình thứ hai nói về tôi vào 
năm 1979  mọi sự đều theo tiến-trình mới đã sắp xếp.  
 
Nhưng nay thì, với ngài Ratzinger, các điều-lệ này không được tôn-trọng bởi lẽ ngài đã có các 
cuộc chuyện-vãn không chính-thức với nhà thần-học đang bị tra-vấn. Không có tiến-trình công-
khai nào về chuyện ấy cả. Với tôi, dường như chuyện này ngày càng trở nên tồi-tệ. Tất cả mọi 
sự đều tuỳ vào ngài, trong khi qui-tắc của Hamer lại chứa-đựng nhiều đường-lối hướng-dẫn rất 
rõ rệt. Các đường-lối chỉ-đạo này có thể bị chỉ-trích, nhưng nhân-vật bị điều-tra/thẩm-vấn lại có 
thể tự biện-hộ cho chính mình theo đường-lối nghiêm-túc có trật-tự.      
 

 
 

Tiến-trình tra-khảo lần thứ hai  
Kitô-học 1979 

        
 
Khi ấy, Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin đã cho điều-tra một bí-mật khác để xét tư-tưởng của tôi trong 
cuốn Kitô-học: Đức Giêsu, được ấn-hành vào năm 1974. Vào lúc ấy, các vị cũng đã gửi một 
bảng câu hỏi vào ngày 20 tháng Mười năm 1976 để tôi trả lời. 
 
Phần dẫn-nhập bản-văn này ghi rằng: nhiều tuyên-ngôn viết trong sách của tôi tạo nhiều vấn-
đề nghiêm-trọng về nguyên-tắc hành-động theo phương-pháp, tức: kết-quả công-việc nghiên-
cứu về chú-giải và thần-học tín-lý. Tôi được yêu-cầu làm sáng-tỏ tư-tưởng của mình về những 
chuyện như: 
 

1. Tôi đã chọn-lựa khuynh-hướng chú-giải nào đó khác lối chú-giải cũ về Kinh thánh; 
2. Tôi đã viết về “Đức Giêsu lịch-sử” qui về bản-thể người của Ngài, cũng như sứ-vụ của 

Ngài qua tư-cách là Ngôn-sứ cánh chung, về quan-hệ giữa Ngài với Cha; và cuối cùng 
về Phục Sinh;       

3. Những gì tôi viết về Bí-tích Nhập-thể và Ba Ngôi Thiên-Chúa cũng như ý-niệm Đức 
Giêsu sinh hạ từ cung lòng Đức Trinh Nữ Maria và về Giáo-hội; 

 
 



Ngày 13 tháng Tư năm 1977, tôi có gửi một thư viết tay có chi-tiết bằng tiếng Pháp, trả lời cho 
tất cả các câu hỏi do Thánh Bộ đặt. 
 
Ngày 18 tháng Bẩy cùng năm ấy, lại một lần nữa, tôi nhận được bảng câu hỏi do Thánh Bộ gửi. 
Một số câu hỏi có thể đã được làm sáng-tỏ và giải-quyết đâu ra đấy, nhưng một số câu hỏi về 
tín-lý xem ra vẫn còn ngờ-vực. Tôi hiểu rằng, tôi lại dính-dự vào tiến-trình gồm các vấn-đề khác 
với chuyện đã được đề-cập vào độ tháng Mười năm 1976. 
 
Ngày 06/7/1978, qua Hồng y Willebrands (*3), Tổng Giám mục thành Utrecht tôi lại được yêu-
cầu đi Rôma cắt-nghĩa lập-trường của tôi về môn Kitô-học rất mới, tôi khởi-xướng. 
 

Chú thích: (*3) Hồng y này là người Hoà Lan, sinh năm 1909, được tấn-phong 
Hồng-y năm 1969, làm Tổng Giám mục thành Utrecht, Chủ-tịch Danh-dự Hội-
Đồng Giáo-hoàng phụ trách Thăng-tiến Đoàn-kết giữa các tín-hữu Chúa Kitô, và 
làm Thư-ký Hồng-y-đoàn. Ông là một trong các nhân-vật hàng đầu trong Giáo-hội 
Công-giáo, vào lúc ấy.   

 
Tháng Mười Hai năm 1979, tôi đến Rôma ra trước ba nhà thần-học dưới trướng vị Bộ Trưởng 
Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin. Ngày 13 tháng Mười Hai cùng năm, thần-học-gia Hamer đã đọc bản-
văn dẫn-nhập qua đó ông tuyên bố là Thánh Bộ sẽ duy-trì mọi qui-tắc đặt ra hôm 15 tháng 
Giêng năm 1971.  
 
Thế rồi, lại có thêm phần ghi nhớ ở Bảng câu hỏi gửi cho tôi ngày 20/10/1976 và tôi đã trả lời 
trước đó đúng vào ngày 26/4/1977 rồi. Thần-học-gia Hamer đưa ra nhận-xét là: cuộc hội-thảo 
chuyên-đề đã được chấp-thuận theo qui-định, đã có đó theo “tinh-thần tôn-trọng và tin-tưởng 
lẫn nhau” của Giáo-hội. 
 
Bộ Trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin đã sai Thư-ký đến đại-diện, nên Đức Ông Bovone khi ấy 
chủ-trì buổi hội-luận chuyên-đề này. Buổi hôm ấy, có: nhà chú-giải lừng-danh của Louvain là 
thần-học-gia A. Descamps, tôi biết rất rõ ông này vì là thày dạy cũng thuộc Dòng Đa Minh.  
 
Tiếp đến có Giáo sư A. Patfoort chuyên đứng lớp dạy ở trường Angelicum và thần-học-gia J. 
Gallot, một vị Dòng Tên xuất tự trường Gregoriana rất nổi tiếng. Giáo-sư Patfoort là một thứ 
Fleming đến từ Lille là người biết chút ít về các sách tôi viết về Bí-tích, nhưng không phải các 
sách khác đã được ấn-hành. Ông này gặp nhiều khó khăn, khá tội-nghiệp! 
 
Thần-học-gia J. Galot mang đến buổi hội-luận bản phỏng-vấn do tôi từng thực-hiện trước khi có 
bài sai đi Rôma. Tôi đã vặn lại ông bằng cách bảo rằng: các tư-tưởng tôi viết ra đều còn đó 
trong các cuốn sách tôi từng viết, chứ không ở phỏng-vấn, bởi những buổi như thế đều không 
đầy đủ, trọn vẹn.  
 
Nghe thế rồi, ông bèn chìa ra một bản-văn và các hình-ảnh ghi chụp buổi mừng đám cưới cho 
linh-mục nọ được cử-hành tại giáo-xứ ở Hoà Lan, trong đó có ghi địa-chỉ hẳn hòi. Tôi nhất-
quyết bảo với J. Galot rằng: chuyện này không dính-dự gì đến tiến-trình tra-vấn hết. 
 
Có lúc, thần-học-gia Bovone lại xen vào nói: “Schillebeeckx nói đúng. Chúng ta cần bàn-thảo 
công-việc của ông ta cẩn-trọng một chút.” Thế nhưng, J. Galot không chịu thua để rồi Bovone 
bắt ông câm miệng. J. Galot coi đây là chuyện không tốt đẹp, nên đã tỏ giận dữ rất mực. 
 
Mỗi vị trong nhóm ba thần-học-gia này, đều phát-biểu đến nửa tiếng đồng hồ. Riêng Patfoort 
làm tôi khó chịu hết biết. Ông tra-vấn tôi bằng những câu hỏi ngây thơ ngoài đề. Ông ép tôi 
phải cắt-nghĩa thế nào là chú-giải Kinh-thánh kiểu mới để ông hiểu. Tôi đáp lại bằng câu nói rất 
nghe quen rút từ văn-bản triết-học của Tôma (bởi ông là học-giả theo triết-thuyết Tôma). Câu 
ấy, như thế này: “Quidquid recipitur ad modum recipientis, recipitur” tức bảo rằng: “Bất cứ điều 
gì được tiếp-nhận, đều nhận theo cách thích-hợp người nhận). Nghe thế, ông bèn thất thanh 
kêu lên: “A! tôi hiểu rồi. Tốt!” Và sự thể chỉ mỗi thế. 



 
Descamps biết tôi rất rõ. Ông thường mời tôi đứng lớp dạy tại Đại-Học-đường Louvain và cả 
các buổi tĩnh-tâm dành cho linh-mục, nữa. Ông đưa ra một số nhận-xét có từ quan-điểm của 
nhà chú-giải như sau: “Ở đây, tôi đóng vai-trò là nhà chú-giải chứ không là thần-học-gia tín-lý!” 
Với chút thẩm-quyền và tính lịch-duyệt vốn có sẵn, ông chấp-nhận coi lại các bài tôi viết trên 
Nhật Báo Thần-học của Trường Louvain (lúc ấy, là năm 1975) và tôi đã chấp-nhận các lời 
phẩm-bình từ ông ra.                            
 
Trong buổi hội-luận này, khi lặp lại các lời phẩm-bình của mình, ông đã khen-ngợi các công-
trình nghiên-cứu tôi đang thực-hiện. 
 
Tiến-trình này, nảy-sinh quanh cuốn sách tôi viết về “Đức Giêsu”, dù lúc đó tôi đang cho ra 
cuốn thứ hai nói về Đức Kitô, cuốn này cũng đã được in-ấn, phát-hành rồi.  
 
Buổi hội-luận kéo dài đến hơn hai ngày. Các nhà thần-học đều phát-biểu qua tuyên-cáo dọn 
sẵn trong khi tôi phải đáp trả những cái tát tai cho mọi loại câu hỏi đặt ra cho tôi. Thật ra thì, khi 
ấy tôi đang phải đối đầu với tiến-trình mới do bởi tôi đã trả lời bảng câu hỏi bằng cách viết tay, 
vào năm 1977 rồi.      
 
Vào độ ấy, có vị lại cứ dự-tính bứng rễ/hất chân tôi, dù tôi chẳng bị kết án bất cứ tội gì. Một số 
câu vấn-nạn vẫn còn “để lửng”, nên tiến-trình tra-vấn này kết-cục cách tốt đẹp, với riêng tôi. 
 
Ngày 20/11/1980, tôi nhận được một lá thư do Bộ Tín Lý Đức Tin gửi cho tôi cốt làm sáng-tỏ 
một số điểm và cũng để rút đi một số điều còn mù mờ. Lời lẽ trong thư, không kèm theo một lời 
cáo buộc nào hết. Một số vấn-nạn vẫn còn bỏ ngỏ, cả những chuyện không ăn khớp với học-
thuyết Giáo-hội, nhưng lại phù-hợp với lòng tin. Đó là điều hệ-trọng. 
 
 

Tiến-trình tra-khảo lần thứ ba: 
Công-cuộc thừa-tác rất chung (1984)    
 
 
Tiến-trình thẩm-tra lần thứ ba, là về sách tôi viết vào năm 1980 có nhan-đề là “Thừa-tác-vụ”. 
Tiến-trình hạch-hỏi nói ở đây, khởi-đầu dưới quyền nhà thần-học tên là Hamer, tức một người 
tôi biết khá rõ vì chúng tôi cùng đứng lớp giảng dạy tại Đại-học-đường Louvain, nhưng được 
điều-động và kết-thúc ngang qua thần-học-gia Ratzinger là đấng bậc thủ-giữ vai-trò Bộ trưởng 
Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin, từ tháng Mười Một năm 1981. 
 
Cùng khi ấy, tức vào độ tháng Chín năm 1982, tôi đã ngưng không còn dạy ở Đại-học-đường 
Nijmegen nữa, nên không còn thuộc quyền Viện-trưởng Đại-học là Hồng y Simônis, Tổng Giám 
mục Utrecht nữa. 
 
Khi đó, đã có yêu-cầu lập uỷ-ban gồm các nhà thần-học người Hoà-Lan cốt để truy-xét cuốn 
sách do tôi hạ bút viết. Và, Ủy-ban này đã được thành-lập. Tất cả mọi thành-viên trong Uỷ-ban 
này đều đồng thanh tuyên-bố: Sách này không có điều gì chống-đối niềm tin đi Đạo, và rằng: 
nói theo ngôn-ngữ thần-học, thì: thừa-tác-vụ ngoại-thường nói đây đã hiện-hữu ở Bí-tích và 
cũng được đạo-lý của Giáo-hội đã chính-thức công-nhận rồi. Tôi phản-biện rằng: ở một số tình-
huống ngoại-lệ, cũng cần nhờ cậy vào chủ-tịch-đoàn của thừa-tác-vụ ngoại thường, nữa. 
 
Thần-học-gia Ratzinger đã nhận được tường-trình từ Uỷ-ban thần-học-gia Hoà-Lan rồi. Vào 
ngày 6/8/1983, ông đã đưa ra một bức thư viết về công-cuộc thừa-tác của hàng giáo-sĩ trong 
đó ông biện-luận rằng việc loại-trừ công-cuộc thừa-tác ngoại-thường ở Tiệc Thánh Thể đã 
được Công Đồng Laterăng lần thứ Tư ra nghị-định rồi.  
 



Thần-học-gia Ratzinger đã thúc-ép văn-bản của Công đồng này và kéo ra một kết-luận có lý-lẽ 
bởi lẽ Công đồng đây từng phán: chỉ mỗi linh-mục đã tấn-phong mới được phép chủ-trì Tiệc 
Thánh, lý do là vì khi ấy nhiều phó-tế cũng từng làm chủ lễ như thế.  
 
Bên Giáo-hội Phương Đông, cũng thấy có nhiều trường-hợp xảy ra như thế. Mỗi khi vị Giám-
mục chủ-quản không có mặt, thì vị phó-tế chủ-trì buổi lễ như vị đại-diện cho Giám-mục vậy. 
Thần-học-gia Ratzinger có nói là: vấn-đề này đã đóng lại rồi.        
 
Hai, ba tháng sau khi phát-hành bức thư này, chính thần-học-gia Ratzinger có nói với tôi rằng 
vấn-đề này đã bị đóng lại rồi và không có chỗ cho vị thừa-tác-viên ngoại-thường chủ-trì Buổi 
Tiệc Thánh, thay vào đó. Tất nhiên là, Đức Giáo hoàng khi ấy đã ban ý-kiến chuẩn-thuận, thế 
nhưng đây không phải là hành-động có liên quan-đến Giáo-hoàng. Tôi cũng không hiểu được 
tại sao vấn-đề này lại bị đóng. Thật sững sờ. Tôi đã viết một phụ lục cho ấn-bản tiếng Pháp của 
cuốn sách tôi viết về Thừa-tác-vụ trong đó tôi có chỉ-trích ông Ratzinger đã tự mình lấy quyền 
diễn-giải chuyện Công Đồng Lateran 4 theo kiểu-cách của riêng ông. 
 
Sau khi tài-liệu của Ratzinger được ấn-hành, tôi lại viết một cuốn sách mới cũng về “Thừa-tác-
vụ” trong đó, tôi không nói đến thừa-tác-vụ ngoại-thường nữa, nhưng đã yêu-cầu một thể-loại 
bí-tích cho các vị làm mục-vụ, là những vị từ đó được tấn-phong theo bối-cảnh thừa-tác-vụ bí-
tích. Thành thử, từ đó tôi không còn nói đến vấn-đề thừa-tác-vụ ngoại-thường để chủ-trì Tiệc 
Thánh nữa, nhưng sử-dụng một phạm-trù khác để qui-chiếu vào cùng một chuyện. 
 
Bề Trên Tổng Quyền có bảo tôi đi Rôma để hội-luận với Ratzinger. Thư ký của Ratzinger cũng 
có mặt ở đó, và chúng tôi nói tiếng Anh là ngôn-ngữ Ratzinger  rất thành-thạo. Buổi hội-luận 
kéo dài khoảng 45 phút, rất tâm-tình. Đây không là tiến-trình thích-hợp với qui-tắc của năm 
1971, nhưng đơn-giản chỉ là buổi hội-luận, không chính-thức mà thôi.  
 
Đây là thủ-tục còn tồi-tệ hơn cả tiến-trình đều đặn nữa. Tôi gặp Ratzinger mặt-đối-mặt và nhớ 
lại thời Công Đồng Vatican 2. Ngay khi ấy, đã thấy có cái gì đó từ ông ta khiến tôi không bị 
thuyết phục. Ông chẳng bao giờ nói gì trong các buổi hội-họp trong thời gian diễn ra Công-
Đồng Vatican 2. Chắc vì Rahner, Chenu và Yves Congar đều có mặt ở đó, nên ông không nói 
điều gì hết. 
 
Trong lúc chuyện trò, ông tỏ ra rất tử-tế. Tôi nói với ông rằng: trong sách tôi mới vừa viết, tôi 
không hề đả-động gì đến thừa-tác-vụ ngoại-thường hết. Tôi chỉ yêu-cầu là các lần tấn-phong 
linh-mục sắp tới sẽ đọc kinh cầu Chúa Thánh Thần trong Lời Nguyện Thánh Thể (*4).  
 

Chú thích: (*4) Lời nguyện đọc kèm trong thánh-lễ, đặc biệt là ở các buổi phụng-
vụ Đông Phương, Chúa Thánh Thần được đích danh yêu cầu ngự xuống trên của 
lễ hiến-tế, nên bánh và rượu trở thành Mình và Máu Đức Kitô và vì thế có nghĩa 
như ơn cứu-độ cho những ai dự-phần trong Tiệc Thánh. 
  

Lúc ấy, ông có hỏi là tôi đang làm gì khi không còn dạy ở đại-học nữa. Tôi trả lời rằng tôi đang 
làm việc hăng-say hơn bao giờ hết. Ông tiếp tục hỏi tôi nhiều câu hỏi như thế mãi. Với tôi, loại 
hội-luận này có thể có tác-dụng tốt đẹp, bởi tôi thuộc về lứa tuổi nào đó rồi, nhưng đối với 
những người trẻ hơn tôi thì đây là một hình-thức hành-hạ/tra-tấn theo kiểu gọi là tử-tế. Bởi, lớp 
người trẻ không thể hiểu được những gì được che khuất đằng sau tính nhẹ-nhàng/tử-tế của 
ông ấy.              
 
Tôi được vị thư ký tháp-tùng rời khỏi buổi hội-luận. Bề Trên Tổng Quyền ngỏ ý muốn nói đôi 
điều về buổi hội-luận này, nhưng vị thư-ký đã ngắt lời ngài và bảo: “Có thể đây là tiến-trình 
thẩm-tra mới của Thánh-Bộ Tín Lý: một thứ hội-luận giữa Ratzinger và nhà thần-học bị cật-
vấn”. Bề Trên Tổng Quyền và tôi khi đó đều giữ im-lặng, không nói gì. Tiếp sau đó, trong tờ 
Osservatore Romano (tức: cơ-quan ngôn-luận chính-thức của Rôma) có một mẩu tin gửi đến 
tín-hữu Công-giáo trong đó nói rằng: đối với Bộ Tín Lý Đức Tin vẫn còn có nhiều điểm bất đồng 
với đạo-lý chính-thức của Giáo-hội, nhưng không phải với niềm tin. 



 
Tắt một lời, tôi chưa từng bị lên án cả trong ba tiến-trình thẩm-tra, ra như thế.  
 
 

Cả ba tiến-trình thẩm-tra như thế 
Có làm ngài đau khổ lắm không? 
 
Tôi không thể nói là nhiều hơn. Lần thẩm-tra đầu, khi Rahner báo cho tôi hay là tôi đang bị 
điều-tra mà không biết tại sao lại có thể như thế, tôi vẫn thấy thật kinh-hãi. Tôi nhớ tôi có nói với 
Rahner như thế này: “Hãy nhớ rằng đây là lối đối-xử dành cho những người trong chúng ta 
ngày đêm làm việc cho Giáo-hội, đấy.”  
 
Vào lần thẩm-tra thứ hai, tôi thấy cũng hơi buồn bực một chút, nhưng tôi cảm thấy tự-do hơn 
đối với Thánh Bộ Rôma, Quan-toà dị-giáo thần-học và tôi. Đó là tiến-trình mở ra và khi ấy tôi 
thấy còn dễ chịu, dù có sự hiện-diện của Galot, là người khiến tôi bực-bõ, rất phiền-não.  
 
Lúc ấy tôi tự hỏi làm thế nào mà tất cả chuyện này lại có thể xảy ra trong Giáo-hội của Thiên-
Chúa được. Với tư-cách là thần-học-gia, chúng tôi không phải là đấng bậc “vô-ngộ” (tức: 
“không sai lầm”) đâu, nhưng cũng biết cách đối xử tốt với mọi người, và/hoặc đôi lúc cũng có 
cung-cách làm cho nhiều người không được hài lòng. 
 
 

Có bao giờ ngài có ý-định rời bỏ Giáo-hội và Hội Dòng mình,  
như thần-học-gia người Brazil là Leonardo Boff (* 5)  
từng làm không?         

 
Không bao giờ. Không bao giờ như thế hết. Tôi thuộc Hội-thánh Công-giáo La Mã, nhưng tôi 
không muốn nói Giáo-hội này không phải là không có sai sót. Thật ra, người ta cần có can-đảm 
nói tiếng không.  
 
Và rồi, hỏi rằng tôi có ý-định rời bỏ Dòng Đa Minh không ư? Tôi chưa bao giờ nghi-ngờ sự lựa 
chọn mà tôi từng quyết định vào tuổi 19, hết. Tôi thấy tội-nghiệp khi thần-học-gia Boff chọn lựa 
như thế. Ông là người bạn rất thân của tôi, cống-hiến trọn vẹn cho người nghèo, nhưng những 
gì ông làm đều khiến tôi rối tinh lên. Tôi cảm thấy rất buồn về chuyện ấy. 
 
Để kết thúc chương đoạn nói nhiều về tiến-trình tra-khảo này, tôi muốn nói rằng: cho đến bây 
giờ, như tôi hy-vọng, sẽ luôn là vụ/việc mà tôi chưa bao giờ có bất cứ một điều gì để bị kết tội 
hết. Và, cho dù phiêu-lưu/mạo-hiểm cũng đã nhiều, tôi vẫn toại-nguyện vì vẫn thuộc về Giáo-
hội Chúa và Hội Dòng Đa Minh, của tôi. 
 

 
Nghiên-cứu thần-học  

 
 
Lâu nay, hẳn người đọc đều nhận ra được sự biến-hoá trong quá-trình suy-tư thần-học của 
riêng tôi. Khi trước, tôi khởi-công làm việc này qua các bài bình luận về những gì khiến ta gọi 
được là “Sacra doctrina” (tức: Đạo-lý thánh-thiêng) nơi công-trình của thánh Tôma Akinô. Đó 
không phải là Đạo-lý thánh-thiêng của Giáo-hội, nhưng Kinh Sách không chỉ bao gồm mỗi 
Thánh kinh mà thôi, nhưng cả đến những bài suy-luận của các tổ-phụ và toàn-bộ truyền-thống 
Kitô-hữu nữa.  
 
Hiện đang có hai nguồn tư-tưởng nơi công-trình của thánh Tôma Akinô: một, chấp-nhận sử-
dụng dạo-lý thánh-thiêng có qui-chiếu về với thần-học; còn nguồn tư-tưởng kia lại quyết rằng: 
thần-học bắt đầu bằng Kinh thánh và còn bảo rằng: Kinh-thánh là nền-tảng của mọi thần-học. 



Thần-học là Kinh-thánh, vốn dĩ trải dàn ra trong lịch-sử. Giai-đoạn đầu suy-tư thần-học của tôi, 
tôi đã theo phương-pháp đạo-lý thánh-thiêng.   
 
Hồi thập-niên 1960’, song song với sự xuất-hiện của khoa-học nhân-văn, đã thấy xảy đến làn 
song chỉ-trích xã-hội, văn-hoá, ý-thức-hệ và cả nền thần-học như một kỷ-luật dành cho thần-
học. Tôi dõi theo khuynh-hướng này cũng đã lâu. Thành thử, tôi mới vào đến giai-đoạn chú-giải 
đặc-biệt vốn dĩ là loại-hình sánh vai nhau mà phát-triển các giai-đoạn bình-phẩm không thương 
tiếc. Tôi đã giáp mặt với vấn-đề giải-thích các bản-văn này khác là bởi vì khoa chú-giải Kinh-
Sách-cổ như vậy là chưa ai biết tới, cả trong phạm-vi Công-giáo lẫn Thệ-Phản. Mọi người đều 
nói, thay vì để cho đạo-lý biến-hoá rộng. Trước tiên, tôi nói về sự biến-hoá của đạo-lý, rồi sự 
biến-hoá của truyền-thống tín-hữu Đức Kitô và vào thập-niên 1960’, lại nói về khoa Chú-giải 
Kinh-Sách-cổ. (*1) 
 

Chú thích:  
(*1) Chú-giải Kinh-thánh là việc ‘thông-ngôn/phiên-dịch’ còn ‘chú-giải Kinh-Sách-
cổ là ‘khoa-học về thông-ngôn/phiên-dịch’ có vai-trò điều-nghiên việc giả-định 
trước sự việc chú-giải Kinh thánh hoặc thông-ngôn/phiên-dịch như về Kinh thánh, 
chẳng hạn. Công việc điều-nghiên này thật cần-thiết do bởi sự tiến-hành trải rộng 
chân trời kinh-nghiệm của ta, của những suy-tư ta có và cả đường-lối diễn-tả các 
trải-nghiệm ấy. 

 
 
Rồi sau đó, tôi lại nắm bắt khuynh-hướng tiến vào địa-hạt cấu-trúc-luận (*2) 
 

(*2) Cụm-từ ‘Cấu-trúc-luận’ qui về trường-phái ngữ-học rất khác-biệt là trường lớp 
có chung sự-kiện bảo rằng chúng đặt nền-tảng của ngôn-ngữ học lên trên việc 
học-hỏi những gì lâu nay được nói đến, cố tìm cách định-nghĩa cấu-trúc của 
chúng (như: ngành kiến-trúc với sự độc-lập của các yếu-tố nội-tại), trong khi mọi 
sự đều qui về cách phát ra âm-thanh/biểu-tượng của chúng, như: chủ-thể và tình-
huống, bị đặt ra ngoài cuộc nghiên-cứu. 

 
 
Với tôi, khoa chú-giải Kinh-Sách-cổ đơn-giản chỉ là vấn-đề chú-giải hoặc thông-ngôn/phiên-dịch 
cổ-bản mà thôi. Đó là ngành khoa-học về thông-ngôn/phiên-dịch vốn dĩ điều-tra/nghiên-cứu các 
giả-định có sự thông-ngôn/phiên-dịch từ trước đó.  
 
Trong chương đầu tập 3 sách Kitô-học, tôi đã phác-thảo nét chính của tổng-hợp cấu-trúc về 
kinh-nghiệm của con người. Tôi nói về kinh-nghiệm của lòng tin trong Kinh thánh không được 
hiểu như thần-học về lời; bởi lời của Chúa là lời của các bản-thể con người nói về Thiên-Chúa. 
Điều này, như thể bảo: lời lẽ của Kinh thánh là lời của Thiên-Chúa đơn-giản chỉ  có nghĩa đó là 
chuyện không có thật. Đó chỉ là lời của Thiên-Chúa nói một cách gián-tiếp, mà thôi.  
 
Các bài viết trong Kinh Sách đều là những chứng-từ mang tính nhân-bản về Thiên-Chúa, do 
những con người lâu nay sống có lịc-sử và có kinh-nghiệm về Thiên-Chúa. Khi Kinh Sách bảo 
rằng: “Thiên-Chúa đã nói điều ấy, Đức Kitô đã nói lên điều ấy…”, thì không phải là Thiên-Chúa 
hoặc Đức Kitô đã từng nói điều đó theo nghĩa chặt-chẽ, mà là các bản-thể người đã nói lên 
kinh-nghiệm của họ về Thiên-Chúa. Kinh-nghiệm của họ đến từ Thần-Khí; nên theo nghĩa này, 
ta có thể nói một cách cũng rất đúng rằng                        
        
Tuy nhiên, cùng một lúc, ta cũng nên nhớ về sự trung-gian của người phàm mang tính lịch-sử, 
rất ngẫu-nhiên. Con người chẳng bao giờ lại đối đầu trực-tiếp với Thiên-Chúa theo cách mặt-
đối-mặt được. Việc Giáp mặt như thế luôn ngang qua các trung-gian. Thế nên, chính các bản-
thể người mới nói về Thiên-Chúa, mà thôi. 
 
Đây là điều rất quan-trọng đối với nghiên-cứu thần-học và có thế, ta mới hiểu được sự biến-hoá 
của các tìn-lý về đạo. Ta không thể hiểu được nền thần-học mới mà lại không có ý-niệm về 



mặc-khải của Thiên-Chúa được biểu-thị ngang qua lịch-sử, cả đến ý-niệm về kinh-nghiệm về 
thông-ngôn/phiên-dịch của các bản-thể người nữa. Khi việc thông qua trung-gian không được 
chấp-nhận, con người không tránh được việc trượt/lướt vào trao-lưu chính-thống-hoá mọi sự. 
 
Phương-pháp thần-học của tôi đặt nền-tảng lên kinh-nghiệm của con người và tín-hữu Đức 
Kitô, chung cũng như riêng. Tôi áp-dụng điều đó vào truyền-thống vốn dĩ chỉ là kinh-nghiệm trở-
thành phổ-cập. Tính-cách cá-nhân của con người được bao gộp vào với kinh-nghiệm chung 
của nhiều người, ra như thế. Trong suy-tư thần-học, tôi tiếp-tục áp-dụng phương-pháp kinh-
nghiệm về mọi sự.         
 

Đối đầu với công-cuộc hiện-đại hoá  
 

 
Đã từ lâu, tôi từng phân-tách tính hiện-đại-hoá có từ Nicholas Cusa đến các nhà hiền-triết như: 
Descartes, Leibnizi và Pascal. Có một năm, tôi dạy cho học-viên về Karl Marx, là sản-phẩm của 
hiện-đại-tính về một mặt, còn mặt kia là lời phê-bình tính chủ-quan vốn dĩ nằm tận bên trong 
phần cốt lõi của hiện-đại-tính.     
 
Nay, tôi có ý-định quay hướng về một số chủ-đề đặc-trưng cho công-trình nghiên-cứu của riêng 
tôi khiến ta có thể đặt nặng tầm quan-trọng vào trong đó. Đây là lần đầu-tiên tôi thật tình muốn 
diễn-tả tư-tưởng của mình về một số các đề-tài như thế; bởi, tôi dư biết rằng tôi có thể tạo thêm 
rắc rối cách sao đó. Đó là các đề-tài lâu nay tôi từng ngày đêm học hỏi, bởi nó luôn hấp-dẫn tôi 
rất nhiều. 
 
Nay, tôi bắt đầu bằng đề-tài “Tạo dựng”. Với tôi, tạo-dựng là nền-tảng của mọi thần-học. Ngay 
lúc này, đang có loại-hình kêu mời từ muôn phía cho nền thần-học hầu ta có thể tái-tục xử-lý 
công-cuộc tạo-dựng đặt đúng vào vị-trí thực của nó.  
 
Lâu nay, ta nói nhiều về lịch-sử cứu-độ, đến độ cần phản-ánh điều mới mẻ cho ý-niệm “tạo-
dựng”; bởi, thành-ngữ “từ chốn hư-không” cũng chẳng có ý-nghĩa gì hết. Ta cần tìm ra ngôn-từ 
mới mẻ để có thể nói “tạo-dựng là gì!” 
 
Ta biết rất nhiều sự về biến-hoá, thế nhưng hầu như chẳng ai hiểu gì về tạo-dựng, hết. Ngay 
như tín-hữu Đức Kitô cũng có vấn-đề với ‘tạo-dựng’. Hồi còn dạy ở Đại-học-đường                               
Louvain, tôi cũng không nói nhiều về đề-tài ‘tạo-dựng từ hư-không’  --một ý-niệm triết-học--  
như việc tham-gia/tham-dự vào đó, chẳng hạn.  
 
Tôi đã về lại với đề-tài này vào cuối sự-nghiệp giảng-dạy tại đại-học. Trong hai năm trời, tôi 
trình-bày nhiều giáo-án về tạo dựng. Tôi phân-tách chuyện tạo-dựng ở Sách Sáng Thế, tôi học-
hỏi nhiều về chuyện ấy với người Assyri và Babylon và cả những người có gốc-nguồn lịch-sử 
khác nhau nữa. Tôi đã gặp cùng một ảnh-hình như ở sách Sáng Thế. Tôi đã vẽ lên một toàn-
cảnh tạo-dựng ở tư-tưởng của các giáo-phụ, thời Trung-Cổ, và trên tất cả, là tư-tưởng của 
thánh Tôma.  
 
Tôi học-hỏi cuộc chiến giữa những người chủ-trương biến-hoá và tạo dựng, lại cũng đả-kích ý-
niệm nhân-quả trong tương-quan với tạo-dựng, vốn được nhiều người hiểu về triết-học. Thế 
nhưng, đó không là đòi-hỏi triệt-để với người Đạo Chúa. 
 
Tôi cũng khởi-sự xem xét ý-niệm về sự ngẫu-nhiên và hư-vô (“le néant”) ở Jean Paul Sartre đã 
đưa ông đến tình-trạng không chấp-nhận là Thượng-Đế có thật. Jean Paul Sartre từng phân-
tách một cách sâu-đậm về tính ngẫu-nhiên nhưng lại không chấp-nhận là Thiên-Chúa có thật. 
Tôi cũng tự hỏi mình, rằng: đâu là sự khác-biệt giữa kinh-nghiệm của những người tin vào sự 
ngẫu-nhiên với kinh-nghiệm của người không tin có ngẫu-nhiên gì hết? Phải chăng đó cũng là 
những kinh-nghiệm giống hệt nhau? 
 



Kinh-nghiệm của người tin vào sự ngẫu-nhiên, khác với kinh-nghiệm về tính ngẫu-nhiên của 
người vô-thần; bởi, đơn-giản là vì họ muốn duy-trì cùng một địa-hạt kinh-nghiệm về sự ngẫu-
nhiên, mà thật ra đó chỉ là sự ngẫu-nhiên trống rỗng, thôi.      
 
Kinh-nghiệm về sự ngẫu-nhiên không có mặt Thượng-Đế, lại hoàn-toàn khác sự ngẫu-nhiên 
liên-quan đến Thiên-Chúa. Đây là vấn-đề khá tinh-tế. Tôi cũng suy-tư rất nhiều để cố tìm ra 
ngôn-từ chính-xác cho vấn-đề này. Bởi, các vị chủ-trương duy-nhân-bản đã khiến tôi nhận ra 
rằng: đây là kinh-nghiệm tương-tự cũng không kém; thành ra, tại sao lại phải dẫn nhập một 
diễn-dịch vốn dĩ là một thứ siêu cấu-trúc?  
 
Thật ra thì, đó không là siêu cấu-trúc gì hết; bởi lẽ, kinh-nghiệm về sự ngẫu-nhiên nơi người vô-
thần là kinh-nghiệm có tính diễn-dịch của nhà vô-thần ấy chỉ thế, thôi. Kinh-nghiệm của nhà vô-
thần lại khác với kinh-nghiệm của người có lòng tin. Một mặt, thì: đó là kinh-nghiệm tương-tự 
về sự ngẫu-nhiên; nhưng mặt khác, đó là kinh-nghiệm có thể đã hiện-hữu một cách khác-biệt 
giữa người vô thần với người có lòng tin. Tôi thấy khó mà định-vị khuôn thước cho tư-tưởng. 
 
Vào cuối khoá dạy, tôi có nói rằng: có sự khác-biệt giữa Thiên-Chúa và tạo-thành; nhưng 
những khác-biệt, cũng như biên-giới lại không có trong Thiên-Chúa mà chỉ có ở trong ta, mà 
thôi. 
 
Cốt-lõi suy-tư tôi có về ‘tạo dựng’ là ý-niệm về kinh-nghiệm mà có một lúc, trên thực-tế, không 
được triết-học vô-thần chấp-nhận. Tuy thế, vào lúc này, Sartre là triết-gia vô-thần lại khẳng-định 
kinh-nghiệm về sự ngẫu-nhiên ở con người. Tạo dựng, là kinh-nghiệm về sự ngẫu nhiên thật, 
nhưng lại có liên quan đến Thiên-Chúa. 
 
Thật ra, nhiều vị lại thấy gia-tăng niềm thích thú suy-tư về tạo dựng trong địa-hạt thần-học. Thế 
nên, họ chú ý đến nhu-cầu trải-nghiệm của kẻ được tạo thành, và về sự ngẫu-nhiên. Đó là nhu-
cầu đậm sâu. Thông thường, con người chỉ có nhu-cầu suy-tư về thời-đại mới, mà thôi. Bản 
thân tôi, luôn chống đối loại nội-tâm-hoá mọi vấn-đề.  
 
Mặt khác, trong tất cả mọi xu-hướng thần-bí Kitô-giáo, luôn có sự-kiện đưa mọi người vào bên 
trong con người mình, dù tôi có nghĩ rằng sự/việc ấy không đặt nền-tảng trên viễn-ảnh nhân-
chủng-học, bởi việc đi vào nội-tâm của chính mình và mọi người phải ngang qua hình-thái bên 
ngoài. Đây là thứ triết-học của Tôma Akinô. 
 
Với tôi, việc nội-tâm-hoá mọi sự/việc vốn chặn đứng hình-thái bên ngoài, là chiều-hướng sai 
lạc, lại trống rỗng. Nội-tâm-hoá và biến thể thành hình-hài bên ngoài không thể tách rời khỏi 
nhau được. Việc phân-hoá thành hai nhánh, là một hiện-tượng mới mẻ đến từ triết-học của 
Descartes. Việc nội-tâm-hoá, luôn xảy đến ngang qua kinh-nghiệm. Tính nội-tại xảy ra, đến để 
được chất đầy bằng các yếu-tố ngoại-vi. 
 
Tính lưỡng phân giữa tinh-thần và vật-chất thay-đổi mối tương-quan với sự việc ngẫu nhiên và 
do đó, với tạo dựng. Thành thử, tôi chống lại tất cả các xu-hướng như: Thời mới, tính siêu-
việt…  
 
Thật khó mà tìm ra được nơi chỗ cho Đức Giêsu Kitô ở trong đó. Thật ra thì, không có nhu-cầu 
cho Đức Giêsu Kitô. Không có trung gian lịch-sử ở đây, chỉ mỗi khoảng trống trong sự việc nội-
tại-hoá này mà không cần tha-hoá. Không cần trông nhờ vào kinh-nghiệm lịch-sử có nghĩa là 
rơi vào chốn trống không, và nếu không có lịch-sử, toàn-bộ nhân-loại trở nên trống rỗng. 
 
Vậy thì, tâm-thần là gì nếu không có trạng-thái ngoại-tại? Bản-ngã cá-nhân là gì nếu không có 
tình-trạng hữu-hình? Với tôi, tạo dựng ngày càng là nhân-loại-học Kitô-giáo. Khi thiên-nhiên và 
vũ trụ được lịch-sử nhân-loại kết-giao, đó là lúc con người có ý-niệm cân-bằng về tạo dựng.  
 



Nói khác đi, nếu không có thế-giới này, thì mọi sự chỉ là giả tưởng, ảo-vọng, tức ý-niệm kỳ quái, 
lập dị. Tính-chất chủ-quan hiện-đại không thể đến được với Thiên-Chúa bằng việc bỏ thiên-
nhiên sang một bên. Con người chỉ có tính chủ-quan và điều đó có lẽ là ảo-ảnh. 
 
Thời Mới là thời cực-thịnh của hiện-đại-tính có trong tầm-kích tồi-tệ nhất của nó. Nó chỉ thấy 
được thần-tính nơi con người là chuyện quan-trọng và thích-thú, thôi. 
 
 

Đâu là tương-quan 
giữa việc nguyện-cầu và nội-tâm-hoá 
nơi con người? 
 
      
Vận-dụng nội-tâm-hoá không phải là nguyện-cầu. Với tín-hữu Đức Kitô và các vị theo tôn-giáo 
độc-thần, thì việc nguyện-cầu là đặt mình trước vị nào đó bằng tất cả những gì mà con người 
có thể nói chuyện, đối-thoại và nghe vị ấy nói. Trong các đạo thần-bí không mang tính-chất 
Kitô-giáo, không thấy có tương-quan với vị nào đó nhưng với những điều bí-ẩn mù mờ.  
 
Đới với chúng ta, là tín-hữu Đức Kitô, thì chính Thiên-Chúa Ngài tỏ lộ chính Ngài ra cho mọi 
người. Ở Thời Mới, trong suy-tư huyền-ảo, đây là cá-nhân đạt thành-tựu; nhưng, đó không phải 
là quà tặng của ơn huệ, mà chính các bản-thể con người cứu-rỗi chính họ bằng cách đi xuống 
bề sâu bản-thể của chính họ. Nhưng, họ gặp được những gì ở đó? Sự trống rỗng, có lẽ là như 
thế. Khi những điều đó thành sự mà không cần thiên-nhiên và lịch-sử, đó là những gì xảy ra 
như thế. 
 
Trong các phong-trào vận-động này, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một kiếm tìm nghiêm 
túc mang tính tư riêng, cá thể, nhưng lời giải đáp lại đưa đến sai lầm. Cứ thế mà theo, lại thấy 
có nhu-cầu tìm ra câu đáp tại sao các hiện-tượng này lại cứ nảy sinh và phát-triển. Tâm-linh 
của ta nắm bắt đôi điều ở trong đó chắc chắn sẽ bị đặt vấn đề. Các xu-hướng thần-bí thực-thụ 
đang bị quên lãng.  
 
Chính Giáo-hội cũng thường bị nghi-ngờ. Trong tất cả các đạo-giáo độc-thần vốn dĩ mang tính-
cách ngôn-sứ, chủ-nghĩa thần-bí được quan-tâm bằng sự nghi-ngờ. Ở Do-thái-giáo, ta vẫn thấy 
có khuynh-hướng thần-bí; lại cũng có truyền-thống bí-ẩn ở Đạo Chúa, đó là không nói đến Hồi-
giáo. Đạo-giáo độc-thần là các đạo có bí-nhiệm. Việc thiết-lập thần-bí là tương-quan đối với 
Thiên-Chúa như người phàm. Với các đạo-giáo ở phương Đông, Thiên-Chúa là Đấng ở chốn 
không trung/vũ trụ không mang tính người chút nào hết. Đối với chúng ta, Thiên-Chúa hữu-hình 
trong lịch-sử nhân-loại nơi Đức Giêsu Kitô.           
 
Với tôi, đạo thần-bí là hình-thức cô-động nhất của những kinh-nghiệm ta có về Thiên-Chúa là 
Đấng cũng có cơ-sở ngang bằng ở niềm tin. Đó nhất-thiết phải là cuộc sống thánh-thiêng. Cũng 
không phải là địa-hạt dành riêng của cuộc sống người tín-hữu Đức Kitô mà chỉ một số rất ít 
những người có đặc-quyền/đặc-lợi mới tiếp-cận được. 
 
Đạo thần-bí thực-sự không là chuyện ra khỏi thế-giới ta đang sống; nhưng là bắt đầu từ một 
kinh-nghiệm về sự huỷ-diệt ngay tận gốc, lại là niềm cảm-thông hoà-nhập và giảng-hoà với mọi 
sự; một phương án rất mãnh-liệt, chứ không phải là bay ra. 
 
Thành ra, ý-niệm về ‘tạo-dựng’ đặt căn-bản trên việc am-hiểu lịch-sử cứu-độ. Đức Kitô là tạo-
dựng tập-trung, cô-đọng. Toàn-bộ hiện-tượng Kitô đều liên-quan đến toàn-bộ tạo-dựng. Nơi 
Đức Kitô, tạo-thành được kết-tụ theo đường lối toàn-hảo. Đó là kết-quả của sự/việc chấp-nhận 
nhập-thể. Thiên-Chúa đã trở-thành con người. Đức Giêsu-người phàm là sự biểu-lộ trực-diện 
về Thiên-Chúa, nhưng trong tổng-thể của nhân-loại. 
 



Tạo-thành Giêsu là sự tạo-dựng tập-trung, cô-đọng qua đó Ngài tham-gia toàn-bộ con người 
Ngài với Thiên-Chúa được thể-hiện theo cung-cách duy-nhất, chứ không biểu-hiện nơi bản-thể 
người nào khác. 
 
Con người có thể cưu mang/thụ thai mà không cần có tương-quan với Thiên-Chúa. Đây là 
kiểu-cách mà các nhà vô-thần đang thực-hiện. Thế nhưng, ta không thể cưu-mang Đức Giêsu 
thành Nadarét như một con người mà lại không có tương-quan với Thiên-Chúa được. Đó chính 
là giải-thích sự việc ba ngôi vị trong Chúa Ba Ngôi.  
 
Ta đi dần vào với huyền-nhiệm này, bằng vào các tìm tòi/học-hỏi vẫn lặp đi lặp lại liên-hồi.  
Trước hết, việc này có liên quan đến Thiên-Chúa, Đấng tự tỏ mình Ngài ra với tạo-dựng; và, 
theo cách độc-nhất, cả với chúng dân Do-thái-giáo như dân riêng Ngài chọn.  
 
Thứ hai, là: Thiên-Chúa tự tỏ mình Ngài ra với Đức Giêsu và nói chuyện với Người Con của 
Thiên-Chúa. Thứ ba nữa, lại cũng có sự/việc Thiên-Chúa tỏ-lộ mình Ngài ra trong cuộc sống 
Giáo-hội và tạo-dựng: đó là Thần Khí cùng là Thiên Chúa. Thiên-Chúa của Cựu-Ước, Thiên-
Chúa nơi Đức Giêsu, Thiên-Chúa ở Thánh Thần, nhưng đó là các loại-hình Ngài hiện-tỏ trong 
lịch-sử. 
 
Đạo Chúa nói về Ba Ngôi rất linh-thiêng, lành thánh. Nhưng, bản thân tôi lại ít nói đến Ba Ngôi 
Đức Chúa. Tôi e ngại nếu bảo rằng: Thiên-Chúa gồm ba ngôi-vị, thì làm thế sẽ có nguy-cơ tạo 
nên một thứ đạo Tam-thần, tức: 3 Thiên-Chúa, 3 nhân-vị như một loại gia-đình. Tôi ngần-ngại 
thiết-lập thứ thần-học đầy những biện-bạch về 3 con người và mối liên-quan giữa 3 vị ấy.  
 
Ngang qua Đức Giêsu Kitô, người Con của Chúa, có mối tương-quan với Thiên-Chúa-là-Cha; 
sau ngày Ngài trỗi-dậy, Đức Kitô xuất tự Thiên-Chúa qua hình-thức của Thần-Khí, như quà-
tặng cánh-chung là Thiên-Chúa và của Thiên-Chúa.  
 
Mọi người trong chúng ta đều có thể nói về Ba Ngôi Đức Chúa. Nhưng, điều đó có phải là ta 
đang nói về 3 ngôi-vị ư? Tôi chấp-nhận bản-vị Thiên-Chúa. Nhưng, chúng ta không thể biết thể-
loại thánh-thiêng nơi bản-vị này. Ba Ngôi Đức Chúa, là cách-thức trở thành bản-chất riêng-tư 
của Thiên-Chúa. Ở đây, tôi là người chính-thống rất trọn-vẹn hài-hoà với tín-lý. 
 
Chính đó là những gì mà tín-lý đòi-hỏi, bởi ba ngôi vị qua tư-cách của ngôi-vị lại không lập nên 
tín-lý về Ba Ngôi Đức Chúa hiểu như thế. Công Đồng Tôlêđô (*1) có nói đến tự-vựng “tre res” 
(tức: ba thực-thể) ở Thiên-Chúa: Thiên-Chúa là Đấng có Ba Ngôi như khi ta nhìn về bản-vị, một 
thể-thức thánh-thiêng cốt để làm người. 
 
 

Chú thích: (*1) Công Đồng thứ 11 ở Tôlêđô (năm 675), không được Giáo-hoàng 
Innôcentê III thông qua, là bởi vì Công đồng này thường được qui-chiếu một cách 
sai-trái, tức: cứ cho rằng các qui-thức về Ba Ngôi Đức Chúa của Âu-tinh đã được 
chuẩn-thuận. Những gì dính-dự trong sự/việc này không là định-nghĩa về ba ngôi-
vị như con người mà là mối tương-quan giữa Cha, Con và Thần-Khí rất Thánh, 
tức: ‘ba và một’.        
Ở đây, không có quan-ngại thánh-hoá cụm-từ “ngôi-vị” giống như thế (ở đây giả-
định trước, và người đọc cũng đều biết như thế); phản-ứng nói chung là nghịch-
chống thuyết “Tam-thần” (‘Không hề có sự-kiện ba thần-linh Thiên-Chúa’ ở đây), 
mặc dù định-nghĩa này (lại nảy-sinh từ Thượng Hội-đồng Giám-mục ở địa-
phương) lại không cứu-xét cụm-tự “ngôi-vị” ra như thế. Chủ-đích việc ấy là để qui 
về Cha, Con và Thần-Khí rất thánh, cả ba đều cùng một bản-chất và cả ba đều có 
liên-quan hỗ-tương giữa ba vị.  
   
 

 



Tôi không là người theo thuyết “Duy thể-thức”, tức: tín-lý/giáo-điều xuất-hiện vào các thế-kỷ thứ 
hai và thứ ba, qua đó ba ngôi-vị ở Ba Ngôi Đức Chúa là ba hình-thể xuất-hiện của cùng một 
ngôi-vị thánh-thiêng: ba hình-thể xuất-hiện bên ngoài, hướng về phía thế-gian, hình-thể của 
một và cùng một ngôi-vị. 
 
Tôi bác-bỏ thuyết “Duy thể-thức”, bởi vì đối với tôi, bản-chất thần-linh rất thánh là chất-liệu của 
ba bản-thể trong cùng một ngôi-vị; đó chính là ba tính-chất rất cá-nhân bên trong cùng một con 
người. Tôi lại không dứt-khoát bảo rằng đó là ba con người bởi lẽ điều đó rất tối-nghĩa (dễ hiểu 
lầm về Tam-thần), nhưng tôi là nói rằng: bản-chất của Thiên-Chúa tự thân rất con người có 
cấu-trúc gồm ba hình-thể.  
 
Thuyết về ngôi-vị thần-thiêng rất thánh là một cấu-trúc gồm ba hình-thể. Nói về ba con người lại 
có thể tạo nguy-hiểm cho Ba Ngôi Đức Chúa là như thế. 
 
Đó là lần đầu tiên tôi suy-tư và Ba Ngôi Đức Chúa theo cách cởi mở là như vậy. Đối với tôi, Ba 
Ngôi Đức Chúa là thể-loại làm người của Thiên-Chúa. Tôi chấp-nhận tất cả mọi đòi hỏi của tín-
lý/giáo-điều mà không tạo nguy-cơ nói về ba con người, tức: một loại gia-đình và thật ra là 
thuyết “Tam thần” vốn dĩ rất phổ-cập đối với niềm tin nơi tín-hữu Đức Kitô, đấy.                    
  
  
 

Ngài có gì phê-bình chuyện các thần-học  
nay phát-triển rộng về Ba Ngôi? 
 
             
Nói thật tình, tôi không hiểu các biện-luận mà nhiều vị vẫn bàn về Chúa Ba Ngôi. Tỉ dụ như: tôi 
tôn-trọng các biện-bạch ta có từ thánh Tôma Akinô, nhưng các biện-luận ấy lại không diễn-tả 
qua bất cứ cung-cách nào về thần-tính mà tôi luận-bàn. Cho đến nay, ta nói quá nhiều về Chúa 
Ba Ngôi, rồi. Vậy, đâu là giá-trị ta thâu-thập và duy-trì từ các biện-luận như thế? Lm De Petter, 
cha giáo dạy triết và đồng thời cũng là bậc thày hướng-dẫn tôi về mặt tinh-thần, ngài từng hỏi:  
 
 

“Chúa Ba Ngôi là gì thế? Bởi, với tôi, chính đó là sự tin-tưởng mà Thiên-Chúa tỏ-bày 
chính mình Ngài bằng cách bảo rằng: Ngài có mặt trong cả ba ngôi-vị, nhưng ta đành 
không hiểu điều đó, chút gì hết.”        

 
Đây là việc tin-tưởng vào điều huyền-bí nhưng lại không nói đó là bí-ẩn huyền-nhiệm, gì hết. 
Thiên-Chúa là Đấng có Ba Ngôi (đây là tín-lý/giáo-điều!), nhưng Thiên-Chúa không là ba con 
người. Đó có thể là thuyết “Tam thần”. Lâu nay, tôi chưa viết về đề-tài này bao giờ hết, bởi lẽ 
tôi sợ điều ấy lắm. Tôi không muốn biện-bạch, nhưng cảm thấy rằng có điều gì lớn lao ở đây, 
một thứ gì đó rất hấp-dẫn. Một Chúa Ba Ngôi trong bản-chất tư-riêng của Thiên-Chúa.     
 
 

 
Vậy, ngài tuyên-xưng đức tin  
về điều gì đây? 
 
 
Theo nghĩa nào đó, tôi cũng vừa mô-tả điều ấy, ra rồi. Tôi hoàn-toàn công-nhận lời kinh tin 
kính, nhưng Chúa Ba Ngôi lại không thấy có trong bản tuyên-xưng lòng tin của chúng ta. Tôi tin 
tưởng Thiên-Chúa toàn năng, vào Đức Giêsu Kitô, Đấng được Cha yêu-thương, là Con Thiên-
Chúa trổi vượt hơn hết; tôi tin vào Chúa Thánh Thần, là Đấng tạo cho tôi vấn-đề lớn-lao nhất.  
 



Trong Kinh Sách, Thần Khí là quà tặng, chứ không là ngôi thứ ba; Ngài là thể-thức rất Thiên-
Chúa, Đấng ban tặng chính Ngài cho loài người. Ngài luôn là bản-vị của Thiên-Chúa, nhưng là 
bản-vị Thiên-Chúa trong lịch-sử Giáo-hội, trong lịch-sử cứu-độ. 
 
Đấng Cha, Con, Thần-khí là Chúa Ba Ngôi, một Ba Ngôi Đức Chúa không thể tách rời nhau 
được như triết-thuyết của thánh Âu Tinh, thánh Bônaventura, thánh Tôma Akinô và mới rồi đây, 
gần với ta hơn cả, là Rahner và Shoonenberg. Cuối cùng thì, các triết-thuyết đây vốn từng 
phạm phải lỗi khiếm nhã đối với huyền-nhiệm Chúa Ba Ngôi, rồi. 
 
Còn về Thần Khí thánh-thiêng, tôi tiếp-tục bị tấn-kích do bởi sự-kiện là các nhà thần-học hiện-
đại lại nắm bắt vấn-đề mà các vị ấy bảo rằng thần-học của ta lại quên mất ngôi-vị của Thần-Khí 
thánh-thiêng.  
 
Thế nhưng, ở cuối tác-phẩm của các vị ấy, tôi lại không khôn-ngoan hơn các vị là hiếm khi bàn 
về Thần-Khí thánh-thiêng. Tôi gần như không hiểu/biết gì hết. Chỉ mỗi sự thật là: Ngài như làn 
gió thổi vào nơi nào được định rõ và ta cũng chẳng biết gió từ đâu đến.              
 
Thần-khí thánh-thiêng tạo nhiều ảnh-hưởng. Tự bản-chất, Thần-khí là Đấng không tên tuổi; 
chính vì lý-do đó, tôi thấy rất khó để nhân-cách-hoá. Thành thử, tôi là kẻ rất ngu muội, nói được 
là kẻ vô-tri về thần-học Chúa Ba Ngôi. 
 
Tôi tuyên xưng có Chúa Ba Ngôi, nhưng vẫn phải giữ thinh-lặng về việc hợp-lý-hoá các mối 
tương quan-quan giữa ba ngôi-vị.     
 
Có một số các nhà thần-học tên-tuổi lẫy-lừng đã từng nắm bắt đề-tài về Thần-Khí thánh thiêng, 
chẳng hạn như Lm Congar rất ư cao cả. Các luận-chứng của ngài chắc chắn rất đặc-sắc, thú-vị 
từng nói cho tôi biết nhiều về Thiên-Chúa, nhưng luôn chỉ về Thiên-Chúa thôi. Với tôi, khi các 
bậc thày nói về Thần-Khí thánh thiêng, lại luôn nói về cùng một Thiên-Chúa được trình-bày từ 
nhiều khía-cạnh và góc nhìn rất khác nhau.  
 
Thần-Khí thánh thiêng là quan-hệ giữa Cha và người Con: điều đó có nghĩa gì? Chắc chắn, nơi 
đây có mối tương-quan giữa Thiên-Chúa và Đức Giêsu thành Nadarét. Đây là tương-quan giữa 
cá-thể. Thế nhưng, tương-quan đây nối kết Thiên-Chúa và Đức Giêsu với ngôi-vị thứ ba, 
chăng? Tôi vẫn tự hỏi lòng mình như thế.  
 
Tôi không chống trả các biện-bạch này, nhưng tôi không nhận ra rằng các điều đó lại cộng 
thêm bất cứ thứ gì vào cuộc sống tinh-thần của tôi, hết. Tôi dám nói rằng những chuyện như 
thế không cộng thêm điều gì hết. 
 
Bản-vị của Thiên-Chúa, vốn là bản-vị có cấu-trúc của Chúa Ba Ngôi, một bí-nhiệm mà tôi chấp-
nhận, không có nghĩa là ba con người ra như thế. Tôi lặp lại: đây không là tín-điều buộc ta phải 
chấp-nhận có ba con người. Ta cần chấp-nhận Chúa Ba Ngôi, nhưng làm sao con người lại 
chấp-nhận Chúa Ba Ngôi được?  
 
Bên tiếng La-tinh, lâu nay có câu nói vẫn bảo rằng: “fides quaerens intellectum”, tức: niềm tin 
kiếm tìm sự hiểu biết, nhưng trí-năng, tức: khả-năng hiểu-biết lại đặt ranh-giới và hạn-chế cho 
lý-trí. 
 
Chúa Ba Ngôi, của nhiều biện-luận thần-học là Ba Ngôi Đức Chúa dựa trên lý-luận của trí-tuệ 
chứ không là Ba Ngôi Đức Chúa ở khẳng-định “fides quaerens intellectum”. Đây là Chúa Ba 
Ngôi của lý-luận. Điều đó, ta nói cũng quá nhiều rồi. 
 
 

 
 



Thế ngài có thích ở lại với 
Bí-nhiệm này hơn mọi thứ không?      
 
 
Tôi tuyên xưng có Chúa Ba Ngôi, nhưng các biện-bạch như thế về mối tương-quan giữa ba 
ngôi-vị lại không nói lên điều gì với tôi hết. Bí-nhiệm đây không thể lý-trí-hoá được, và các đấng 
bậc lành thánh như Âu-Tinh, Bônaventura, Tôma Akinô, Rahner, vv.. đều giải-thích điều đó 
theo kiểu duy-lý, kết-quả là: các thần-học về Chúa Ba Ngôi như thế lại không nói gì về huyền-
nhiệm của Thiên-Chúa vốn không sử-dụng bất cứ tính-chất thiêng-liêng nào hết. Tất cả, đều là 
lý-luận thuần-tuý; có lẽ thích thật, nhưng cũng lạnh-lẽo, lạnh-lùng và lạnh tanh, thôi.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Chương 5 
Tương-quan chặt-chẽ giữa  

Con người - Đức Kitô – Thiên Chúa 
 

 
 
Con người, là hình ảnh của Thiên-Chúa, rất Ba Ngôi. Đó là khẳng-định nền-tảng. Là, “Hình-ảnh 
của Thiên-Chúa”, điều này có nghĩa: như thời cổ sử, hình-ảnh của hoàng-đế La Mã được thiết-
dựng ở mọi nơi trên toàn đế-quốc, có ý nói rằng: “Hoàng-đế là Chúa-tể càn khôn.”  
 
Thiên-Chúa đã làm thế khi Ngài tạo-dựng con người. Ngài đặt hình-ảnh của chính Ngài nơi con 
người, để bảo rằng: Ngài là Đức Chúa, Đấng Tối Cao ngự-trị trên mọi tạo-vật.  Và, con người là 
ảnh-hình của Thiên-Chúa, vẫn rất đúng. Nói đến người đại-diện Thiên-Chúa, là nói về con 
người rất như thế. Chúng ta, là kẻ đại-diện cho Thiên-Chúa qua tạo-dựng. 
 
Mọi người, đều có thể biện-bạch về hình-ảnh của Thiên-Chúa; nhưng theo tôi nghĩ, khi về với 
hình-ảnh của vị hoàng-đế nào đó, ý-niệm này hiện ra thật rõ nét: Ta là Đức Chúa. 
 
Con người, là hình-ảnh của Thiên-Chúa. Điều này, còn có nghĩa: nhân-loại, rõ ràng đại-diện 
cho Thiên-Chúa. Con người, là hình-ảnh của Thiên-Chúa ở chỗ và vào khi họ thực-thi công-
bằng; và khi họ tôn-trọng sự toàn-vẹn của tạo-dựng, cùng nhau thực-hiện việc kết-đoàn, để 
tồn-tại.  
 
Cũng có thể bảo: ở nơi nào có Thiên-Chúa ngự-trị, thì con người có quyền làm người. Bằng 
vào nhân-tính của mình, nam-nhân/nữ-giới đều chứng tỏ triều-đại của Thiên-Chúa trong lịch-
sử. Và, chính nam-nhân/nữ-giới đều đã làm trung-gian cho sự hiện-hữu của Vương Quốc 
Nước Trời.  
 
Nói rõ hơn, Vương Quốc Nước Trời là Thiên-Chúa, là ân-sủng của Thiên-Chúa, là quà-tặng 
“nhưng-không” của Thiên-Chúa, được trung-gian-hoá ngang qua con người. Chính bằng vào 
sự việc này, mà ngành nhân-chủng-học và thần-học về Đấng Cứu Thế nối-kết với nhau, rất 
chặt chẽ. 
 
Con người, là hình-ảnh của Thiên-Chúa. Và, là Đức Kitô, hình-ảnh đơn-thuần của Thiên-Chúa 
như thư thánh Phaolô gửi giáo-đoàn Côlôsê, đã nói như thế. Nhưng, ở đây, vẫn có sự khác-
biệt. Nói khác đi, Đức Kitô là hình-ảnh của Thiên-Chúa duy-nhất không nơi nào có. Con người 
có được sự biệt-lập trong mối tương-quan ta có với Thiên-Chúa giống như người vô-thần vẫn 
nhận-định cách thực-tế như thế. 
 
Con người có hiểu/biết trí-thức, dù họ không quay về với Thiên-Chúa, vì còn nằm ở phạm-vi 
nhân-loại, nhưng vẫn biệt-lập mà không cần đến Thiên-Chúa, như ngành nhân-chủng-học từng 
diễn-tả như thế. Nhưng ở đây, những chuyện như thế lại không thể thành hiện-thực với Đức 
Giêsu Kitô, bằng cách-thức tương-tự được. Nhân-tính của Ngài, là hình-thức có một không hai, 
vẫn qui về Thiên Chúa qua tương-quan của người Con với Thiên-Chúa-Cha, đã tạo nên nhân-
tính của Đức Giêsu. 
Xem thế thì, bản-chất con người vẫn có thể qui về Thiên-Chúa, ngang qua tính biệt-lập của 
Ngài. Nơi Đức Giêsu Kitô cũng thế. Ngài có sự biệt-lập mang tính rất người, nhưng  biệt-lập 
đây được thành-lập là nhờ vào tương-quan làm Con của Ngài đối với Cha. Cả Đức Giêsu Kitô 
lẫn con người, dù theo cung-cách rất khác-biệt, vẫn là hình-ảnh của Thiên-Chúa. 
 
 



Tính-cách “nhưng-không” của Thiên-Chúa    
 
Trong cuốn sách thứ ba viết về Kitô-học, tôi có nói đến tính “nhưng-không” của Thiên-Chúa 
theo âm-giọng khá “trữ-tình” khiến người đọc cảm-kích cũng rất nhiều. 
 
Cốt-tuỷ của Thiên-Chúa, là sự tự-do tuyệt-đối. Triết-học kinh-điển đã tách-bạch giữa bản-chất 
của Thiên-Chúa và sự tự-do của Ngài. Lại có sự khác-biệt xuất-hiện từ phép biện-chứng của 
ông Tôma Akinô. Theo ông thì, bản-chất của Thiên-Chúa không cần-thiết phải như thế, nhưng 
nhất-thiết là sự tự-do của Ngài xét theo cách tuyệt-đối.  
 
Trong tương-quan với ta là con người, bản-chất của Thiên-Chúa đã nên mới mẻ vào mọi lúc; 
bởi lẽ, đó chính là tự-do tuyệt-đối. Đây, chính là sự ngỡ-ngàng xảy ra mọi lúc trong cuộc đời 
người của ta, và cả trong chốn vĩnh-cửu nữa. Đây, là sự ngỡ-ngàng tuyệt-đối.  
 
Thành thử, ta có thể nói mà không sợ bị coi là sai lầm, rằng: không có sự khác-biệt giữa bản-
chất của Thiên-Chúa và tự-do của Ngài. Nói cách khác, tự-do của Thiên-Chúa xuất tự ý-chí có 
tự-do của Ngài, tức: Ngài có khả-năng chọn-lựa giữa điều tốt và cái xấu. Và, đó có thể sẽ là thứ 
tự-do có chừng có mực, đầy hạn-chế. Tuy thế, bản-chất của Thiên-Chúa là tự-do vô-hạn-định, 
và tuyệt đối. 
 
Đó chính là lý-do cho thấy: tại sao Thiên-Chúa, tự bản-chất, Ngài lại là sự “nhưng-không” hoàn-
toàn tuyệt-đối. Đây, cũng là lý-do tại sao ta không thể xác-chứng được sự hiện-hữu của Thiên-
Chúa bằng luận-cứ xuất từ lý-trí mà ra. Tất cả những gì ta nói được rằng: trong cuộc sống rất 
‘người’ của ta, từ cá-nhân cho đến tập-thể, đều có những mốc-điểm/nơi chốn, mà qua đó việc 
nói về Thiên-Chúa lại đã trở-thành chuyện có thể nhận-thức bằng trí-óc cũng rất được.  
 
Nhưng, việc Thiên-Chúa hiện-hữu, đối với ta, hoàn-toàn là chuyện “nhưng-không”. Và, tính-
chất “nhưng-không” này, ta không thể chứng-minh được. Như thế cũng đủ để nói lên một sự 
thật rồi. 
 
Hệt như thế, thời-khắc nào cũng là chuyện mới mẻ, đối với ta. Bởi, đó là chuyện “nhưng-
không”, là tự-do tuyệt-đối. Lại có nơi, qua đó câu chuyện về Thiên-Chúa đều đã khiến con 
người hiểu/biết được; nhưng không thể xác-chứng được Thiên-Chúa hiện-hữu; mà đơn-giản 
chỉ chứng-minh được rằng: ta có cơ-sở để nói về Thiên-Chúa, tức có nghĩa: ta chỉ có thể 
chứng-minh rằng: ta có đủ trí thông-minh để nói về Thiên-Chúa, thôi. 
 
Thánh Tôma Akinô, bằng vào 5 đường-lối khá lỗi-lạc do mình đề ra, ông chỉ muốn cắt-nghĩa 
cho mọi người hiểu rằng: niềm tin vào sự hiện-hữu của Thiên-Chúa, vẫn có nền-tảng để ta 
biện-bạch và nhờ đó, con người mới có thể hiểu được mà thôi. 
 
Thành thử, con người chúng ta đều có thể nói đến Thiên-Chúa và nói về Thiên-Chúa nhưng 
không là chuyện vô lẽ. Tuy nhiên, đây không là bằng-cớ chứng-tỏ Thiên-Chúa vẫn hiện-diện 
với con người.  
 
Tôi luôn nói về sự hiện-diện cách “nhưng-không” và tuyệt-đối của Thiên-Chúa liên-quan đến 
các tạo-vật. Cả vào khi Thiên-Chúa im-lặng, Ngài vẫn có mặt và từ đó, ta vẫn tin-tưởng vào sự 
“nhưng-không” của việc Ngài hiện-hữu đến như thế. Kinh-nghiệm của ta cho thấy: ta có thể 
chối bỏ mà đi ngược lại sự có mặt của Ngài, cũng được. 
 
 

Thiên-Chúa kín ẩn và lặng thinh   
 
Thiên-Chúa hiện-hữu, là nền-tảng mọi sự đặt trên tất cả mọi thứ, nếu ta so với sự hiện-diện 
của ác-thần/sự-dữ và khổ-đau trên thế-gian. Không phải Thiên-Chúa định-hình đau-khổ; nhưng 
Ngài có mặt ở nơi đó bằng sự lặng-thinh. Cả vào khi Đức Giêsu tạ thế, Thiên-Chúa vẫn có mặt 



ở đó, nhưng Ngài lại cứ thinh-lặng. Sự chết xảy đến, đúng vào lúc Thiên-Chúa giữ kín ẩn và 
thinh-lặng. Đó, là sự đau-khổ rất cùng tột. Nhưng, những ai tin vào Thiên-Chúa đều biết rằng 
Ngài lặng-thinh như thế không có nghĩa là Ngài tránh mặt vào lúc đó. Thành ra, con người vẫn 
có thể tin-tưởng vào Thiên-Chúa, cả vào khi mọi sự đều ở trong thinh-lặng, đến tột cùng. 
 
Sợi giây nối-kết giữa nhân-loại và ân-huệ, đó là: sự hiện-diện tuyệt-đối của Thiên-Chúa; là việc 
tự-do rất vẹn-toàn, do đó ơn cứu-độ mới xảy đến với con người. Thiên-Chúa, Ngài không chỉ 
hiện-diện trong lặng thinh, kín ẩn mà thôi, nhưng Ngài còn hiện-diện cách “nhưng-không” và tư 
riêng nữa, để rồi nhờ đó ta có thể chuyện trò Ngài, vãn than về những khổ-đau mình chịu, được 
với Ngài. 
 
Sự lặng-thinh tuyệt-đối của Thiên-Chúa, biểu-lộ rõ việc Ngài hiện-diện một cách tuyệt-đối, 
không điều-kiện. 
 
 

Vô thần       
 
Thiên-Chúa hiện-hữu cách tuyệt-đối là sự hiện-diện trong thinh-lặng, và ẩn kín. Con người nay 
có thể lưu lại trong kinh-nghiệm về sự ngẫu-nhiên hệt như các nhà vô-thần, tuy không vượt 
lướt đằng sau đó mà chẳng đặt để chính mình vào tương-quan với Thiên-Chúa, Khi ta bảo: với 
tư-cách là Ki tô-hữu ta biết được là Thiên-Chúa luôn ở trong thinh-lặng, thì những người chủ 
trương vô thần/vô thánh lại là một sự-kiện có thật. Chính vì thế, mà ta chẳng thể nào chứng 
minh được sự hiện-hữu rất lặng thinh ấy.  
 
Chủ-nghĩa vô-thần chẳng tin vào thần-thánh, lại là sự thể rất khả thi. Thời Trung Cổ và tiền-sử, 
đây chỉ là triết-học không tin chuyện thần thánh không hơn không kém. Nhưng, ở thời hiện-đại, 
thuyết vô-thần lại nằm mãi trong các giả-định chỉ có tính lý-thuyết, mà thôi. Sự thinh-lặng của 
Thiên-Chúa có thể được diễn-nghĩa như Thiên-Chúa không hề hiện-hữu.  
 
Chủ-thuyết vô-thần, là sự khả-thi mang tính con người. Nơi chủ-thuyết này, luôn thấy có thể-
loại về sự hợp lý. Kinh nghiệm về tính ngẫu-nhiên nơi con người có thể dẫn ta đến Thiên-Chúa 
hoặc dẫn vào tình-huống ta chối bỏ Ngài, chứ thật ra không phải là cảm-nghiệm được Ngài. Cả 
đến thuyết duy-thần thánh lẫn vô-thần thảy đều không thể chứng-minh được. Chúng là thành-
phần của kinh-nghiệm về thực-tại khả dĩ diễn-nghĩa được.  
 
Tôi thường bác bỏ chuyện nhiều người chủ trương rằng: người vô-thần không tin gì hết và chỉ 
những ai là hội viên của tôn-giáo nào đó mới tin-tưởng vào thần thánh, thôi. Thật ra thì, tất cả 
mọi người đều tin-tưởng không vào vị này thì cũng vào vị khác, nhưng niềm tin của họ có nội-
dung khác nhau, mà thôi.  
 
Bằng vào kinh-nghiệm về sự ngẫu-nhiên, người ta mới rút ra được tính-cách “nhưng-không” 
của Thiên-Chúa và các kinh-nghiệm khác về sự trống rỗng, không có gì. Kinh-nghiệm về ngẫu-
nhiên chạm mặt với bản-thể người có chọn-lựa; hoặc bằng việc tin vào tính “nhưng-không” của 
Thiên-Chúa hoặc chối-bỏ một vị Chúa lại cứ giữ thinh-lặng. 
 
Do sự hiện-diện của Thiên-Chúa hoàn-toàn mang tính tuyệt-đối, ta lại không thể định-vị được 
Ngài trong thế-gian. Thiên-Chúa ôm chặt mọi tạo-vật. Thiên-Chúa ở mọi chốn và Ngài siêu-
thăng mọi sự. Thiên-Chúa là Lời nói và là sự lặng-thinh. 
 
Thinh-lặng sản-sinh ra lời nguyện cầu, nhưng nó cũng không thể nào khiến cho con người 
nhận ra được sự trống-rỗng/hư-không, được hết. Sự hiện-diện trong lặng-thinh, là điều ta  có 
thể chấp-nhận được, nhưng nó lại không thể nào xâm-nhập được vào chốn bí-nhiệm theo cách 
tư-riêng của nó được. Thế nên, ta có thể nhờ vào lời nguyện cầu hiểu theo nghĩa chìm ngập 
vào bên trong tính huyền-bí/nhiệm-mầu mà không cần hỏi bất cứ điều gì; cũng không cần phải 
dấn thân vào cuộc đối-thoại với bất cứ ai. 



 
Đó, không là lời nguyện cầu của kẻ tin, mà là sự chìm/đắm trọn-vẹn trong đại-dương mênh-
mông của vô-tận, hiểu như một thứ tiêu-cực bí-hiểm. Thành thử, đứng trước sự “nhưng-không” 
của Thiên-Chúa, vẫn có thể có 3 loại khả-thi, như: sự chấp-nhận dẫn đến lời nguyện cầu tư 
riêng, đến chủ-thuyết vô-thần, và tính tiêu-cực. Rồi ra, ta sẽ quay trở về đề-tài này ở các phần 
kế-tiếp.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Chương 5 
Đức Giêsu, là quà tặng miễn phí 

 
 

Độ trước, có lần ông từng bảo: 
Đức Giêsu là trọng-tâm suy-tư thần-học của ông. 
Và, độc-giả nhiều nơi bị phân-hoá về Đức Giêsu “của ông”.  
Theo ông thì, Đức Giêsu là ai? 
 
  
Đức Giêsu, thực sự là “món quà miễn phí” do Thiên-Chúa tặng/ban. Ngài tạo-dựng Đấng thần-
linh/thánh-hoá như món quà tặng “nhưng-không” và cho phép bản-thể-người được trở-thành 
tự-lập. Tạo-dựng, là một giả-định có sẵn từ trước giúp ta dấn thân đi vào tương-quan với 
Thiên-Chúa.  
 
Thiên-Chúa, bằng vào tạo dựng, Ngài đã lập nên bản-thể-người nơi nhân-loại. Và con người, 
nhờ thần-tính linh-thiêng của mình, đã có thể tiến bước vào tương-quan tư-riêng/mật-thiết với 
Chúa. Tương-quan ấy, là ân-huệ.  
 
Đây, là sự khác-biệt lớn giữa tạo-dựng và ân-huệ. Tạo-dựng, chắc chắn là loại ân-huệ, nhưng 
lại không là huệ/lộc của đời sống thánh-thiêng mà vốn dĩ là cuộc đối-thoại sâu-sắc giữa Thiên-
Chúa và con người. Tạo-dựng, lại cứ thiết-lập con người như một khách-thể chống lại Thiên-
Chúa. Và cả hai, đều có thể đi vào tương-quan qua/lại mang tính chủ-thể rất hỗ-tương. Chủ-thể 
hỗ-tương giữa bản-thể-người và Thiên-Chúa là sự sống có huệ/lộc. 
 
Điều này, giả-định trước việc tạo-dựng. Thế nên, bản-thể-người với tư-cách là nhân-vị lại đã có 
thể dấn bước vào mối tương-quan với Thiên-Chúa, có Thiên-Chúa. Trước khi mang chủ-thể-
tính hỗ-tương cũng như bản-vị có qua có lại, tức: có huệ/lộc sống-động giữa Thiên-Chúa và 
người phàm, cần phải trở-thành tạo-vật trước đã. Thành ra, vẫn có sự khác-biệt giữa ân-huệ và 
tạo-dựng. Giao-ước vốn có giữa Thiên-Chúa và người phàm, là chủ-thể-tính hỗ-tương; là sự 
sống mang tính thần-thánh của phàm-nhân. 
 
Sự sống thần-thánh, tập-trung vào đường-lối duy-nhất chỉ có ở nơi Đức Kitô. Bởi, ở trong Ngài, 
vẫn thấy đầy tràn mối tương-quan giữa Cha và Con. Chính vì thế, nên sự sống thần-thánh 
chính là cuộc sống phàm-trần của con người được phép đi vào với sự sống của Đức Kitô; đi 
vào với tương-quan của Người Con với Thiên-Chúa-là-Cha. Ta được phép tham-gia/dự-phần 
vào mối tương-quan Cha/Con của Thiên-Chúa, là vì ta có tương-quan chặt-chẽ với Chúa. Và, 
chỉ mình Đức Giêsu mới là Đấng có tương-quan giữa các cá-thể; còn chúng ta, lại chỉ được 
phép dự-phần vào trong đó, mà thôi. Đây, là đặc-trưng ‘có một không hai’ của Đức Giêsu Kitô.   
 
Đây, là sự khác-biệt rất lớn giữa các đạo và các tôn-giáo độc-thần trong đó Thiên-Chúa trao-đổi 
với người phàm như con người. Ở các tôn-giáo ở Phương Đông, các đạo-hữu đi vào chốn bí-
nhiệm , vốn dĩ thường là một loại-hình hư-không/trống rỗng. Ở các đạo như thế, không thấy có 
nguyện-cầu, bởi người ta không cầu nguyện với Thiên-Chúa: mà đó đơn-giản chỉ là sự việc 
dấn thân chính mình vào với bí-nhiệm. Có một thứ gì đó khá thú-vị ở nơi đây, nhưng chỉ trong 
các đạo-giáo độc-thần mới có một Đức Chúa thân thương mà mọi người đặt hết tin-tưởng vào 
Ngài, tựa hồ đám trẻ nhỏ nói chuyện với cha đẻ của chúng vậy. 
 
Mặt khác, cả trong tương-quan đạo-giáo của Đức Giêsu nữa, kinh-nghiệm đây luôn tập-trung 
về với thần-linh/thánh-ái. Thiên-Chúa là Đức Chúa của tất cả mọi bản-thể-người, Ngài cứu-rỗi 
tất cả mọi người, nam cũng như nữ, và vẫn có các trung-gian/môi-giới giúp ta đạt đến Thiên-
Chúa ngoài Đức Kitô, nữa.  
 



Ở đạo khác, con người có khả-năng tiếp-cận trực-tiếp với Thiên-Chúa. Giả như, một mặt, ơn 
cứu-độ là ơn-huệ độc-quyền tập-trung chỉ vào một Đức Giêsu, là chuyện không thể chấp-nhận 
được; thì mặt khác, tôi có thể khẳng-định rằng: Đức Kitô là đặc-trưng duy-nhất trong lịch-sử 
tôn-giáo, nếu ta biện-minh cho giá-trị tích-cực của các đạo ngoài Kitô-giáo, với điều-kiện họ 
phải là những con người phàm-trần. 
 
Tiêu-chuẩn đặt ra ở đây, là: họ thuộc về thế-giới phàm-trần. Đạo-giáo nào xâm-hại và phá-huỷ 
bản-thể-người cũng như phẩm-cách con người thì đó là thứ đạo tự chối bỏ chính mình. Một 
đạo-giáo vốn dĩ làm bẽ mặt các bản-thể-người thì, tự thân theo định nghĩa, là đường lối tin-
tưởng vào Thiên-Chúa một cách có sai-sót; và ít nhất là một đạo-giáo đã để mất bất cứ ý-nghĩa 
nào của họ trong diễn-giải và tiếp-cận với gốc-nguồn thật của mình. 
 
Đây là những tư-tưởng rất có tính gợi ý vốn dĩ có thể quảng-diễn và đào sâu hơn thêm. Nỗi 
niềm khổ-đau của con người, cái chết của người vô-tội, ốm-đau/tật-nguyền, tất cả những thứ 
này đều đặt vấn-đề tại sao Thiên-Chúa lại cứ im-lặng mãi, bởi Ngài là Đấng chỉ có mặt trong 
địa-hạt quà-tặng ‘nhưng-không’, mà thôi. 
 
Thiên-Chúa tựư cho đi chính mình Ngài một cách ‘nhưng-không’. Ngài là Đấng chỉ nói bằng sự 
lặng-thinh và khiến mọi người bận-tâm/lo-lắng. Tôi lại thấy rằng tất cả những điều này đều là 
nền-tảng cho thần-tính của người Đạo Chúa.  
 
Ta cũng có thể nói rằng: đạo-giáo của tín-hữu Đức Kitô mang tính ngôn-sứ là một đạo từ-bỏ 
chính mình theo cung-cách thần-bí và cùng một lúc là đạo-giáo có tính ngôn-sứ cao vốn dĩ 
quyết chí đấu-tranh chống bất công để giải-phóng con người và khiến họ hạnh-phúc, sướng 
vui. 
 
Từ-bỏ chính mình và nhất định thực hiện điều mình đã quyết là hai cột-trụ của đạo-giáo Đức 
Kitô, trong khi các tôn-giáo khác lại có đặc-trưng nhiều hơn nữa bằng sự từ-bỏ. Quyết tâm 
chống lại bất-công là việc nhất-thiết cho ta. Đó là nơi chốn trong đó Đức Kitô gặp gỡ Đấng 
xứng-hợp với Ngài. Ngay cả thập-tự, tín-hữu Đức Kitô cũng thấy được sự hiện-diện cách 
‘nhưng-không’, rất hùng-biện và rộng lượng của Thiên-Chúa. 
 

Thiên-Chúa là Đấng chế-ngự được ác-thần/sự dữ và bất công. Bản-thể-người ắt 
cũng toàn-thắng ác-thần, nhưng Thiên-Chúa không bị lòng muốn của con người 
đánh bại Ngài. Thiên-Chúa chống-đối việc ấy qua trung-gian của các bản-thể-
người được kêu gọi chiến-đấu chống ác-thần/sự dữ.      
 
 
 

Lành thánh-nguyện cầu, một sự thể  
 
 

Với ông, thế nào là lành thánh?  
 
Đó là ý-định của Thiên-Chúa chuyển đến với con người khiến ta có bổn-phận phải kiếm tìm cho 
ra những gì tốt-lành mà hiện thực. Ta cần trải-nghiệm những gì tốt đẹp, hạnh-đạo để rồi cuối 
cùng, cũng trở nên như con người thiện-hảo. Tốt lành và thiện-hảo, là nhận ra được sự hiện-
hữu tuyệt-đối, rất “nhưng-không” của Thiên-Chúa. Đó, cũng là quyết-tâm đối-xử với tha-nhân 
cho công-bằng đầy thương-yêu, đùm bọc. Đó, còn là sự vẹn-toàn nơi ‘người phàm’, nay được 
nâng-nhấc lên cao để họ có thể đi vào chủ-quan-tính rất hỗ-tương đối với Thiên-Chúa.  
 
Đây, tôi không có ý bảo rằng: trở-thành Kitô-hữu và người phàm là hai phạm-trù giống hệt nhau 
chút nào. Bởi, con người vốn dĩ trở-nên phàm-trần vẫn không cần có tương-quan sinh-động với 
Thiên-Chúa. Thế nên, lành thánh là tính nhân-bản phàm-trần được cất-nhắc đưa vào cuộc 
sống tràn đầy thần-thánh của Thiên-Chúa.   



 
Lành thánh đầy thần-tính, hoặc sống với huệ-lộc Chúa phú/ban cũng là một thứ rất giống hệt 
nhau. Lòng tin, niềm hy-vọng và tính từ-thiện là các đặc-trưng kết nối trực-tiếp với Thiên-Chúa. 
Sống đầy thần-tính có giả-định, là thừa-nhận cuộc sống vĩnh-hằng. Thế nhưng, sống tràn đầy 
thần-tính thật ra, còn hơn là sống đạo-đức theo chức-năng của người tín-hữu Đức Kitô vốn dĩ 
không bị giản-lược thành đời sống luân-lý/đạo-đức rất ư là cần-thiết cho đời sống hạnh-đạo của 
con người.  
 
 

Thế còn, nguyện cầu lại sẽ ra sao?    
 
Nguyện-cầu, là động-thái mang tính thần-bí, nội-tại. Nói cách khác, đây là kinh-nghiệm sống ta 
vẫn có về sự hiện-hữu các “nhưng-không” của Thiên-Chúa. Nguyện-cầu, giúp con người nhận 
ra được Thiên-Chúa đang hiện-diện với chính mình. Nhận và biết như thế, đã là động-thái 
nguyện-cầu/thỉnh ý hệt như ta thấy ở Kinh Lạy Cha. 
 
Khi ta khẩn-nài Thiên-Chúa cho Vương Quốc Ngài trị-vì mau chóng đến. Ta kêu-cầu Ngài thực-
thi ý-định của Ngài, cùng thứ-tha mọi tội lỗi và ban tặng cho ta “cơm/bánh hằng ngày”. Đó, là 
những đòi hỏi từ nơi ta. Nguyện-cầu trong đạo độc thần, lại có đặc-trưng/đặc-thù của một đòi-
hỏi.  
 
Ta đề ra yêu-sách đối với Ngài để có được đôi điều mang đến cho ta, khi ta đòi hỏi Vương 
Quốc của Ngài thành hiện-thực, tỉ như phúc-hạnh của con người, nhưng lại không buông bỏ 
mọi sự để được Thiên-Chúa hiện-diện với mình cách tuyệt-đối. Nơi động-thái nguyện-cầu , luôn 
có khía-cạnh tồn-tại, như: ca-tụng Thiên-Chúa bằng việc chấp-nhận để Ngài hiện-diện cách 
tuyệt-đối và yêu cầu/đòi hỏi điều gì đó cho mình và tha-nhân. 
 

Ông từng tập-trung suy-tư trên hết mọi sự  
về con người và mối tương-quan với Thiên-Chúa  
và tạo vật. Thế, tại sao lại đặt nặng vào con người? 
 
  
Con người, là hình-ảnh của Thiên-Chúa. Nơi nào có con người sinh sống, thì ở đó lịch-sử được 
thể-hiện và dựng-xây theo cung-cách của người phàm. Thiên-Chúa thiết-lập ơn cứu-độ cho con 
người. Người phàm chúng ta, là những con người có tự do, là tạo-vật khả dĩ viết lên giòng sử 
đầy tội-lỗi; nhưng cũng là lịch-sử của ơn cứu-độ. Khi tạo lịch-sử, con người lại cứ ca-tụng 
nhân-loại bằng một quyết-tâm như thế. Chính Thiên-Chúa ban ơn cứu-độ qua trung-gian con 
người. Chính Thiên-Chúa là Đấng làm nên lịch-sử bằng và qua lịch-sử cứu-độ; qua trung-gian 
người phàm. 
 
 

Maria, là chị cả 
Của tín-hữu Đức Kitô 
 
Vẫn mong rằng điều này xem ra chẳng có gì là kỳ lạ.  
Giả như ở vào chốt-điểm này,  
tôi lại hỏi ông đôi câu về Đức Nữ Trinh Maria, cũng không lạ! 
 
Ngay sau khi Công Đồng Vatican 2 kết-thúc, có đến hơn ba chục năm sau, ta luôn có một loại-
hình ra như thể Giáo-hội đã ngưng không nói về “Thánh-nữ-học” và cũng chẳng có vị nào nói 
nhiều về Đức Maria nữa.  
 
Nay, thì từ nhiều phía, mọi người lại đã quay về đặt nặng tầm quan-trọng lên tương-quan giữa 
Đức Maria và Thần Khí rất thánh. Đây, là Đức Maria của Tin-Mừng, của truyện kể về thời ấu-



thơ của Đức Giêsu. Chính từ đó, ta lại thấy được nền-tảng bộ môn Maria-học (mà không quên 
sót thánh Gioan), qua đó ta nhận ra mối tương-quan giữa Đức Maria và Thần Khí rất thánh. 
 
Và hôm nay, ta lại có một Maria-học rất thần-linh, khả dĩ cũng được các giáo-phái khác chấp-
nhận. Bởi, ở bộ môn Maria-học của các vị này, lại là mối tương-quan giữa Đức Maria và Thần-
Khí thánh-hoá. Xem thế thì, mọi danh-xưng ở Maria-học, là các tên gọi do Giáo-hội đặt ra, mà 
thôi.  
 
Các kinh cầu, lâu nay, đều qui về Giáo-hội. Với tôi, chừng như các tên gọi ta có được từ Giáo-
hội lại cũng xuất-phát từ các danh-hiệu về các thần-linh khác nhau. Mẹ của Giáo-hội, không là 
Thánh nữ Đồng Trinh Maria, mà là Thần Khí rất thánh ái, tức người mẹ của mọi thành-viên 
trong Giáo-hội. Còn, Đức Maria là “Chị Cả” của mọi Ki-tô-hữu. 
 
Đây là lập-trường/quan-điểm quyết đề-cao vai trò của nữ-giới, tức chủ-trương đặt nặng vai-trò 
“làm Chị” của Đức Maria, đúng hơn là vai-trò làm “Mẹ Giáo-hội”. Công đồng Vatican 2, không 
muốn tôn-phong Đức Maria làm “Mẹ Giáo-hội”, mà chỉ muốn nói rằng: một số vị vốn dĩ gọi Đức 
Maria là “Mẹ Giáo-hội”, mà thôi. 
 
Theo tôi, ta cũng nên bàn thêm về môn Maria-học và về Đấng thần-linh rất thánh của ta.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chương 6 
Cánh-chung-luận 

(Bài 18) 
 
 

Bản-thể ‘người’ mang tính-chất lịch-sử, được đưa vào lịch-sử để làm thành lịch-sử. Thế nên, 
các bản-thể ‘người’ lâu nay dấn bước vào hành-trình sống, được thiết-lập với Thiên-Chúa, bởi 
vì mọi bản-thể đều là tạo-vật do Thiên-Chúa dựng. Thế nhưng, có lẽ cũng có những hành-trình 
không có Thiên-Chúa đồng-hành và đôi lúc còn chống lại cả Thiên-Chúa, nữa.         
 
Bản-thể ‘người’, là bản-thể có tính-chất lịch-sử được đặt để trong tương-quan với Thiên-Chúa 
vĩnh-cửu. Tương-quan giữa bản-thể-người có sử-tính và Thiên-Chúa vĩnh-cửu, lại đã dấy lên 
vấn-đề cánh-chung-luận. Bởi, cuộc đời người là sự sống ngẫu-nhiên có khởi đầu và cũng có 
đoạn kết, nữa.  
 
Vậy thì, thử hỏi: bản-thể ‘người’ có khả-năng tồn-tại mãi mãi chăng? Ta có thể thấy được nhiều 
thứ hơn ở đây chứ? Có chăng sự sống sau khi chết? Có chăng chốn thiên-đàng dành cho 
những người từng làm chuyện tốt lành? Có chăng hoả-ngục dành cho những ai từng làm điều 
quái-ác/xấu xa, chứ? 
 
Vấn-đề ở đây, là do tính-chất lịch-sử từ con người tạo ra. Còn, cánh-chung-luận lại là lời 
đáp/trả của tín-hữu Đức Kitô dành cho những câu hỏi vừa nêu. Sự sống vĩnh-cửu, không là 
sự/việc gắn liền vào với tính-chất không thể tách rời khỏi các bản-thể ngẫu-nhiên. Ngay cả khi 
bản-thể ‘người’ có được thần-hồn linh-thiêng đi nữa, ta cũng không thể bảo: tính-chất linh-
thiêng nơi thần-tính con người, lại là nền-tảng đích-thực của sự sống nằm phía bên kia cuộc 
đời người, được. 
 
Quả thật, đây không là ý-tưởng của những người theo Đạo Chúa. Nhưng, là nền-tảng tư-tưởng 
xuất-phát từ đầu óc người Hy-Lạp, mà ra. Còn, căn-bản niềm tin là sự/việc ‘trỗi dậy từ cõi chết’ 
đi dần vào sự sống vĩnh-cửu, vốn là chủ-thể-tính hỗ-tương giữa Thiên-Chúa vĩnh-cửu và bản-
thể ‘người’, rất ngẫu-nhiên.  
 
Thành thử, nền-tảng của sự sống vĩnh-cửu nơi con người, là sự sống rất thần-tính, tức: cuộc 
sống có hiệp-thông/nối kết với Thiên-Chúa, chứ không phải tính-chất linh-thiêng của con người. 
 
Đó, là lý-do khiến Tân-Ước của ta luôn nói về sự/việc ‘trổi-dậy từ cõi chết’, chứ không đề-cập 
đến tính-chất bất-tử của thần-hồn. Đây, lại cũng là quan-niệm của người Hy-Lạp và người 
‘ngoại đạo’ vốn bảo rằng: tính-chất linh-thiêng như thế chính là nền-tảng của sự sống vĩnh-cửu. 
Bản-thể ‘người’, là thần-hồn nhập-thể vốn khởi-sự đường-lối nào đó và rồi kết-thúc cũng một 
lối/đường ấy, mà thôi. 
 
Kinh Sách không nói là thần hồn là bản-chất sinh-động, còn thân xác mới dễ chết. Sự sống có 
thần- tính, tức sự sống có ân-huệ, là nền-tảng của sự trỗi dậy và sự sống thần-tính ở đây lại 
mạnh hơn cả sự chết, nữa. 
 
 

Bằng ngôn-ngữ ở ngoài đường,  
ta hãy hỏi:  
Thiên-đàng là gì?  
Địa đàng là thế nào?  
Hoả-ngục ra sao? 
 
Thiên-đàng và hoả-ngục, là hai khả-hữu-thể mang tính-chất rất phạm-trù về con người. Riêng 
tôi, tôi vẫn cứ biện-bạch: hiện ta đang có tình-huống bất cân-xứng giữa ý-niệm về Thiên-đàng 



và quan-điểm/lập-trường về hoả-ngục. Cả hai, không thể đứng trụ trên cùng một lãnh-vực 
được. Giả như nền-tảng của mọi tồn-tại như vừa nói ở trên, là tương-quan sinh-động ta vẫn có 
với Thiên-Chúa, thì tôi đây lại sẽ tự hỏi lòng mình, rằng: điều gì xảy đến, khi tương-quan ta với 
Chúa không ăn-ý với bất cứ đường-lối nào hết, tức: khi có ai đó lại xử sự theo cách xấu xa với 
chủ-đích cuối? 
 
Ta thật không biết: có người từng làm chuyện xấu xa như thế theo cách dứt-khoát, tức: họ chỉ 
muốn chối bỏ ân-sủng và sự tha thứ từ Thiên-Chúa. Tuy nhiên, giả như có ai đó  -đây chỉ là 
giả-thuyết mà thôi--  lại không có tương-quan thần-tính nào hết với Chúa, tức có nghĩa: những 
người không có nền-tảng sự sống vĩnh-cửu, sẽ lại khác.  
 
Hoả-ngục đây, là kết-cuộc dành để cho những người chuyên làm chuyện xấu-xa/sằng-bậy theo 
cách dứt-khoát, thì ắt hẳn là họ sẽ đi đến kết-cuộc là chuốc vào mình cái chết về thể-xác, đồng 
thời, đó cũng là kết-cuộc tuyệt-đối của họ, thôi. Thành thử, theo cánh-chung-luận, chỉ có thiên-
đàng và thiên-đàng, mà thôi. 
 
Đây, là thứ gì đó khác với điều mà tiếng Hy-Lạp gọi là “apokatastasis” hoặc những gì mà tác-
giả Origen (*1) và bạn bè từng đưa ra bản tóm-lược, cũng rất chung. Xin nhắc lại, là: cả tôi 
nữa, cũng không biết làm sao lại có người xấu/ác đến độ dám chối-bỏ ân-huệ và sự thứ-tha từ 
Thiên Chúa, được. 
 
 

Chú thích: (*1): Origen là tác-giả quen thuộc với Giáo-hội vốn sinh hạ vào  năm 
185 ở Ai Cập, có lẽ là từ Alexandria (thủ-đô của Ai-Cập) và ông đã qui tiên tại 
thành Tyre vào những năm 253-54, hay sao đó. 

 
Với thế-giới của tín-hữu Đức Kitô, thì: cụm-từ Hy-Lạp “Apokatastasis” được các Giáo-phụ thời 
Trung-Cổ và cả ông Origen nữa, cũng đã khẳng-định và hiểu theo nghĩa: đó là sự/việc mà tất 
cả mọi tạo-vật được phép trở về với trạng-thái phúc hạnh, tuyệt đối. 
 
Nay, ta có thể bảo: mọi bản-thể ‘người’, đều qui về điểm tới là thiên-đàng. Thế nhưng, tất cả 
mọi biến-cố hoặc sự-kiện, giả như ta nhận ra được những con người, nam-nhân cũng như nữ-
giới, đầy tính xấu-xa/quái-ác; và tôi muốn nói: họ dứt-khoát phải là người độc-ác ghê lắm nên 
mới thế; vậy thì, cái chết thể-xác của họ sẽ dứt-điểm hiện-hữu của họ, rồi.  
 
Thực ra trên cõi đời này, duy nhất chỉ có thiên-đàng mà thôi, chứ không hề có hoả-ngục luôn đi 
song-hành với nó, cả vào khi bản-thể ‘người’ trải-nghiệm sự đốt cháy/nóng bỏng và khổ-đau 
mãi đến vô-tận.  
 
Quả là, ta sẽ biện-bạch cách ngược-ngạo chống lại bản-chất của  Thiên-Chúa là Đấng yêu-
thương hết mọi bản-thể ‘người’, nếu như ta lại cứ bảo: người người sẽ bị trừng-phạt cho đến 
vô-tận. Và, tất cả đều là những điều mà không ai có khả-năng hiểu biết những sự/việc như thế.  
 
Với tôi, là người có niềm tin rất mực, thì: ta không thể tưởng-tượng nổi chuyện, là: trong lúc 
niềm vui ta có đang ngập tràn cõi thiên-đàng, lại có người cứ mải xa-cách mãi chốn ấy đến độ 
họ kết-thúc cuộc đời họ giữa cơn lửa bỏng chịu mọi khổ-hình cho đến vĩnh-cửu.  
 
Và đây, thật không thể gọi là hoả-ngục, tức những gì trái-nghịch lại niềm vui vô-tận của Vương 
Quốc Nước Trời, được. Và thật ra, trong đời người chỉ có mỗi thiên-đàng là Vương Quốc Nước 
Trời, mà thôi. 
 
Thiên-đàng và hoả-ngục, là các khả-hữu-thể mang tính-chất rất ‘người’. Bởi, bản-thể  ‘người’ là 
tạo-vật khiếm-khuyết, rất có hạn. Họ có thể chọn những điều tốt/xấu theo cung-cách nhất-định. 
Đây, lại là yếu-tố nhân-bản. Tôi thật chẳng biết là: trên đời này, lại có người chọn-lựa quái-
ác/xấu-xa. Nhưng, ngay dù có những người như thế đi nữa, thì hoả-ngục cũng không hiện-hữu. 
(*2) 



 
 

Chú thích: (*2) Để làm sáng-tỏ các biểu-lộ xem ra có hơi nhanh theo kiểu tốc-ký 
và cũng để hiểu được những điều ấy trong bối-cảnh suy-xét ở đây, tôi đề-nghị 
bạn đọc qui về tác-giả R. Gibellini là người viết cuốn có tựa-đề là: “La teologia del 
XX secolo”, Brescia 1992, tr. 367f có nói rằng: “Với E. Schillebeeckx, không thể có 
sự đối-xứng giữa cụm-từ “thiên-đàng” và “hoả-ngục” được, bởi hoả-ngục không 
thể là ‘đối-tác’ của thiên-đàng, như vẫn được các thần-học-gia biện-bạch ở nền 
thần-học kinh-điển.  

 
Thế nhưng, tác-giả E. Schillebeeckx đây lại cũng từ-chối không chấp-nhận việc các thần-học-
gia xét lại quan-điểm này, bởi: là thần-học-gia, các vị không thuộc trường-phái quỉ-quái những 
là “lửa bỏng đốt cháy tâm-can” (đó là sử-dụng lại ngôn-từ của Von Balthasar); còn Teilhard de 
Chardin, Rahner và cả Balthasar nữa là những người coi hoả-ngục như một khả-hữu-thể thực-
thụ do có sai-lầm tận-cùng, nhưng các vị này lại nhấn mạnh lên nhu-cầu “hy-vọng vì tất cả mọi 
sự”.  
 
E.Schillebeeckx còn đề ra một giải-pháp khác, nói rằng: lập-luận cách lô-gích về sự tốt-lành 
được diễn-tả thói-lệ có liên-quan đến Vương-quốc, đặt căn-bản trên lời hứa-hẹn và ân-huệ, cho 
đến tuyệt-đích cuối của mối phúc-hạnh vĩnh-cửu.  
 
Tuy nhiên, cái lôgích của sự quái-ác/xấu-xa không thích-đáng dù bằng cách nào đi nữa cũng 
thế. Và, nếu như có ai đó trong đời mình, lại có khả-năng trở nên toàn-bộ và dứt-khoát xa rời 
mối hiệp-thông với Thiên-Chúa của sự sống, thì người ấy đã nhắm vào điểm tới là bãi bỏ bản-
thể của chính mình rồi.  
 
Nhưng, không thể có hình bóng vương quốc hoả-ngục kề cận Vương Quốc Nước Trời đầy 
sướng vui được… Cụm-từ “escaton” hoặc sự việc ‘đối đế’ có tính tích-cực cách độc-quyền 
được.  
 
Bởi, không thể có cái-gọi-là “escaton” một cách tiêu-cực, bao giờ hết. Sự tốt lành/hạnh-đạo, chứ 
không phải quái-ác/xấu-xa, luôn có lời cuối, ở đây. Đó, là thông-điệp và tập-quán riêng mang 
tính-chất rất ‘người’ của Đức Giêsu thành Nadarét được. Chính vì thế, mà các Kitô-hữu  vẫn 
tuyên-xưng Ngài là Đấng Kitô.” (X. E. Schillebeeckx, Church: The Human Story of God, tr. 138 
tt). 
 
Thật ra, không có cuộc sống nóng cháy đầy lửa bỏng, ở đâu hết. Giả như ai đó, trong đời họ, 
lại có khả-năng dứt khoát trọn-vẹn tách rời khỏi mọi hiệp-thông với Đức Chúa của sự sống, thì 
họ sẽ là những người đạt điểm tới bằng cách huỷ-hoại cả bản-ngã của mình, nữa. 
 
Nhiều nhà thần-học lại cứ đến nói với tôi, rằng:  
 
“Vậy thì, trên thế-gian này chẳng ai bị Chúa trừng-phạt vì các lỗi/tội  
hoặc những xấu-xa do họ phạm sao?  
 
Nghe hỏi thế, tôi bèn bảo:  
 
“Không. Nếu như những người như thế  
hiểu được rằng ta sống là sống có kết-hiệp với Thiên-Chúa,  
đến mãn thời.”  
 
Bởi, đối với các bản-thể ‘người’ như thế, thì sự sống chẳng có ý-nghĩa gì nếu không sống hiệp-
thông với Thiên-Chúa, hết… 
 
Người độc-ác/xấu-xa chẳng làm sao có được mối phúc-hạnh do Chúa ban, đến muôn đời, 
được. Với tôi, sự/việc thiên-đàng cùng hiện-hữu với ta, là thứ thiên-đàng dành cho người tốt 



lành; và hoả-ngục là dành để cho những người quái-ác sống xấu-xa nên mới là người nhận 
hình-phạt mãn phần tới thiên-thu… Nhưng người như thế không bao giờ tồn-tại.  
 
Cụm-từ “escaton” hiểu theo nghĩa ‘thành-tựu cuối cùng’ hoàn-toàn mang tính tích-cực; và như 
thế, không có thành-tựu (tức: “escaton”) nào lại có tính tiêu-cực, cả. Chính sự tốt-lành, chứ 
không phải sự xấu-xa quái-ác mới là thứ thành-tựu giành được lời cuối cho mình, hơn ai hết.  
 
Đây, là thông-điệp Chúa gửi và cũng là hành-động đầy sức sống trong cuộc đời của Đức Giêsu 
thành Nadarét. 
 
 

Thế còn, luyện ngục thì sao? 
 
Ý-niệm về chốn luyện-hình hay còn gọi là ‘luyện-ngục’, là quan-niệm của đạo Công-giáo, khiến 
tôi thấy cần phải có cho môn cánh-chung-luận mình đang bàn. Cả vào khi các bản-thể ‘người’ 
lâu nay vẫn chọn-lựa sự tốt-lành và phải có sự sống vĩnh-cửu nơi thiên-quốc, thì họ vẫn không 
là thánh-nhân giống như Đức Giêsu Kitô được. Họ cũng có khía-cạnh bất-toàn và/hoặc lỗi 
phạm như thường.  
 
Ngay cả lúc, ai đó chết trong tình-trạng có ân-sủng, như vẫn gọi, thì người ấy vẫn ở lại trong 
tình-trạng của người phạm lỗi. Ngay trong lần chạm mặt ở chốn thiên-đàng với Thiên-Chúa, là 
Chúa của sự lành thánh, thì hành-xử đầu tiên từ tình-yêu của Thiên-Chúa là loại-hình của sự 
phấn-chấn, tinh-chế. Hành-xử đầy tính bác-ái của Thiên-Chúa là sự tinh-chế mọi bất-toàn ở nơi 
ta, trong phút chốc.                           
 
Thành thử, ta có thể bảo: luyện-ngục không là nơi chốn có tính không-gian hoặc thời-gian, và 
cũng không là gì cả ngoài tình-trạng ta không thể mô-tả bằng lời được. Thiên-Chúa phóng ra 
ngoài lằn sáng lên các bản-thể ‘người’, làm cho họ bừng sáng và tinh-chế họ. Đây, là loại-hình 
cắm rễ nơi Thiên-Chúa, và là khoảnh-khắc đầu của tầm nhìn đầy phúc-hạnh.  
 
Thế nên, tất cả mọi người, nam cũng như nữ, đều kinh qua một thứ thanh-luyện nào đó trước 
khi đi vào tầm nhìn sáng-láng của Thiên-Chúa. 
 
Xem như thế, thì “luyện ngục” không phải là thứ lửa bỏng để tinh-chế con người khỏi mọi lỗi/tội. 
Chính thánh Tôma Akinô cũng tự hỏi làm sao thần-hồn lại có thể tách rời khỏi thể-xác để vào 
chốn lửa bỏng mà tinh-chế. Lửa đây, không phải là thứ lửa nóng cháy chuyên trừng-phạt một 
ai, nhưng là thứ lửa tinh-chế. Lửa, nói như thế, chỉ là hình-ảnh để diễn-tả, mà thôi. 
 
Có nhiều nhà thần-học lại cứ biện-luận rằng: sự sống vĩnh-cửu là cuộc sống ở dưới đất của kẻ 
tin vốn dĩ hiệp-thông với Thiên-Chúa. Đối với những người này, cái chết về mặt thể-xác là kết-
cuộc của bản-thể ‘người’ và không có sự sống nào hết, sau khi chết. Khi con người đi vào bên 
trong/nội-tại của Thiên-Chúa mà không có sự hiện-hữu tư riêng, cá biệt.  
 
Đối với các thần-học-gia như thế, sự sống đà kết-thúc và sẽ không còn tương-quan nào giữa 
cuộc sống kéo dài ở trái đất và sự sống bên trong nội tại của Thiên-Chúa, được nữa. Thế 
nhưng, trong trường-hợp này thì sự sống là một trò hề, không hơn không kém. Các vị nói ở 
trên lại cứ biện-luận về tính bất-tử và tồn-tại; nhưng sau khi chết, con người biến dạng mà đi 
vào với Thiên-Chúa mà không có hiện-hữu tư-riêng, cá-biệt của chính mình.           
 
Đây, là phần lý-thuyết rủi thay tìm thấy ở đoạn tiếp theo. Tôi vẫn chiến-đấu chống lại nó do bởi 
tôi không thể nào quan-niệm rằng sự sống có xác-thể lại sẽ kết-cuộc trong chốn nặc-danh, 
không tên, dù đó có là thứ nặc-danh/không tên rất linh-thiêng, rất thần-thánh. 
 
Tác-giả là Lm Jacques Pohier, Dòng Đa Minh Pháp Quốc đã chấp-nhận/thông qua lập-trường 
này, mặc dù này ông lại chấp-nhận sự/việc Đức Kitô đã ‘sống lại’. Điều đó, đối với tôi, xem ra 



càng không có nghĩa-lý gì hết. Một mặt, muốn chấp-nhận việc Đức Kitô ‘sống lại’ thật, mặt khác 
ta càng không thể chấp-nhận được sự/việc ‘sống trở-lại’ như xác-thể của các bản-thể ‘người’ 
nào/khác được. 
 
 
 

Thế nhưng,  
vậy thì làm sao                        
các thần-học-gia nhà mình  
cắt-nghĩa được lời lẽ trong Kinh Tin Kính  
khi nói rằng “xác người ngay sau sống lại”? 
 
 
Các vị ấy vẫn thường bảo, rằng: với các bản-thể ‘người’ ai cũng ước-ao như bọn trẻ là tồn tại 
mãi đến thiên-thu và coi đó như hình-thức hoang-tưởng nào đó, khó có thật. Cả tôi đây, cũng 
muốn bảo rằng: chúng ta không có quyền được sống mãi đến thiên-thu, bởi đó là quà-tặng 
‘nhưng-không’ do Thiên-Chúa ban tặng. Thánh Phaolô cũng từng bảo: nếu không sống lại, thì 
sự sống trở nên hư-không/trống rỗng. Điều này, nói như các cụ, thì: cũng ‘thật như đếm’.    
 

Cánh-chung-luận  
và Khởi-nguyên-học 

 
 
Hãy cho tôi đôi ba phút để nói thêm về địa-đàng. Cựu-ước khi xưa nói nhiều về cánh-chung có 
tầm nhìn của khởi-nguyên-học qua sách Sáng Thế, với ý-tưởng về địa-đàng và bản-thể ‘người’ 
sống vào thời đó. Tất cả, là suy-tư/biện-luận về cánh-chung, ngang qua khởi-nguyên. 
 
Tạo-dựng, là phóng-thể về sự kiện hỏi rằng: làm sao các ngôn-sứ khi xưa lại có quan-niệm về 
địa-đàng có bản-thể ‘người’ được định-vị ở trong đó. Đây, là sự hoán-chuyển về cánh-chung 
mang tính ngôn-sứ dẫn vào giai-đoạn khởi-đầu của nhân-loại.  
 
Lâu nay, các học-giả khắp nơi đã đưa ra nhiều diễn-giải lịch-sử, trong đó cho thấy Thiên-Chúa 
tỏ-bày cho nhân-loại biết về ơn cứu-độ. Thông-điệp đây, do bởi các ngôn-sứ là những vị đã 
bộc-lộ điều đó ngay từ đoạn đầu tạo-dựng. Thiên-Chúa đặt để con người ở chốn địa đàng, 
nhưng họ lại phạm lỗi khiến Ngài phải tống-xuất họ khỏi tình-huống đó và khởi đầu truyện 
tội/lỗi. 
 
Đó là ý-niệm về ‘địa-đàng’ thuộc cánh-chung-luận. Toàn-bộ truyện kể ở sách Sáng Thế, được 
cài-đặt vào với cánh-chung-luận. Với các Giáo-phụ Hy-Lạp, thì nhân-loại lập tức khởi-sự viết 
lên lịch-sử của lỗi/tội.  
 
Ngược lại, các Giáo-phụ La-ngữ lại mô-tả bản-thể ‘người’ ở địa-đàng, là những con người 
hoàn-thiện, rồi sau đó mới phạm phải lỗi/tội này/khác. Với các Giáo-phụ La-ngữ, thì đây là sự 
việc được thần-bí-hoá. Còn, với các Giáo-phụ Hy-Lạp, địa-đàng lại là tương-lai con người. 
 
Con người hướng về ‘địa đàng’ mà tiến bước. Trọn-vẹn môn khởi-nguyên-học được thiết-lập 
trong khuôn-thước của cánh-chung-luận, bởi lẽ truyện kể ấy được xây dựng qua tầm nhìn 
hướng về cánh-chung-luận. Các ngôn-sứ có nói: nơi Vương Quốc Nước Trời, người ta thấy 
loài sư-tử đùa-giỡn với đám trẻ thơ, ngây ngô. Trong khi đó, thánh Âu-Tinh và các Giáo-phụ 
La-ngữ lại qui các hình-ảnh này về địa-đàng. 
 
Quả thật, Thiên-Chúa có ý bảo: lịch-sử sẽ phải diễn-tiến ra như thế. Nhưng, lẽ đáng ra, ta phải 
nói: con người không khởi-sự cuộc sống qua khôn-ngoan/hiểu biết, nhưng bằng lỗi và tội. Và, 



con người cứ thế mở đường tiến về Vương Quốc Nước Trời. Thành thử, Khởi-nguyên-học phải 
đốc-thúc việc tìm tòi có ánh sáng soi dọi từ cánh-chung-luận. 
 
 

Nếu vậy, tội nguyên-tổ là gì? 
 
Lâu nay, Giáo-triều Rôma vẫn lên án các học-thuyết mới cứng về tội ‘nguyên-tổ’. Nay, tốt nhất, 
ta nên giữ im-lặng là hơn cả. Tôi đây, cũng tin vào tội ‘nguyên tổ’, tức: tin rằng thế-giới nhân-
trần này đã phạm tội, và cấu-trúc của gian-trần chốn ấy là do con người tội lỗi làm nên; và tin 
rằng: mọi con người đều đi vào thế-giới với thế-gian, qua tội lỗi.  
 
Tuy nhiên, tội đã có đó trước cả khi con người xuất-hiện. Con người phàm-tục đến với thế-gian 
vào lúc ở nơi đó, đã xuất-hiện tội/lỗi rồi. Một mặt, con người tìm được chỗ đứng trong lịch-sử 
cứu-độ; nhưng mặt khác, họ lại cũng chôn chân vào chốn lịch-sử của lỗi/tội.  
 
Tội và lỗi, vốn dĩ siêu-thăng ý-định của mỗi cá-nhân riêng-tư của nhân-loại. Tình-trạng cũng rất 
thực này chịu ảnh-hưởng từ tội và lỗi của người phàm, xác thịt. Toàn-bộ lịch-sử của ta lại đã 
tạo chỗ đứng ‘từ tội đến lỗi’ mà ra, như Công Đồng Triđentinô đà nói đến. Đây, chính là lịch-sử 
của nhân-loại. 
 
Nhân-loại vốn dĩ phạm lỗi qua hành-động của Adong. Thế nhưng, trong truyện kể ở sách Sáng 
Thế, Adong không là nhân-vật lịch-sử nào hết, mà là toàn-thể nhân-loại. Tội và lỗi, đã trờ tới 
trước khi ta có ý-định này/khác. Đó, là những điều được Công Đồng Triđentinô định-nghĩa. 
 
Hình-tượng này, làm lu-mờ ý-niệm về tội ‘nguyên-tổ’. Thánh-bộ Giáo-lý Đức-Tin lại rất cởi mở 
với các học-thuyết về tội nguyên-tổ. Đây, chỉ là tín-điều qua đó nó chấp-nhận sự/việc làm mất đi 
tính-cách bí-hiểm của mọi việc. 
 
Tôi tin có tội ‘nguyên-tổ’, trong khi các thần-học-gia khác vẫn biện-luận rằng đó chỉ là chuyện 
hoang-tưởng. Với tôi, tội/lỗi của thế-giới với thế-gian, như thánh Gioan gọi, là một thực-tại. 
Bằng mọi giá, người người phải có can-đảm để bãi bỏ tính bí-hiểm của bộ môn khởi-nguyên-
học hầu tái-tạo trọng-tâm câu truyện vốn dĩ bảo: tội/lỗi của thế-gian là một thực-tại rất uy-lực 
vẫn lấn-lướt ý-định của ta và bóp méo nó đưa vào với ác-thần/sự dữ. 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chương 7 
Các vấn-đề Đạo-đức  

 
 
Nói cho đúng, làm gì có cái-gọi-là ‘Đạo-đức/chức-năng’ của Kitô-giáo. Thánh Phaolô xưa có 
nói: ta phải “sống trong Chúa”. Mọi chi-tiết đạo-đức của thánh Phao lô đều đặt nặng vào ‘nền 
luân-lý/đạo-đức của nhóm Khắc-kỷ’ (*1). 
 

Chú thích: (1) Nhóm Khắc-kỷ, là một trong các trường-phái triết-học lớn của thời 
người Do-thái chịu nhiều ảnh-hưởng từ Hy-Lạp, gọi thế là do bởi cụm-từ “portico” 
trong đó tác-giả Zeno của Citium tìm được vào năm 300, trước Công Nguyên. 
Cụm-từ đó, có ý khẳng-định tính-cách nguyên-thuỷ của các vấn-đề về luân-lý/đạo-
đức đặt lên trên cả vấn-đề về lý-thuyết, nữa. 

 
Nhưng, thánh Phaolô còn lặp lại thêm lần nữa, mà rằng: ta cần ‘sống trong Chúa’. Đây, là thứ 
đạo-đức biệt-lập, chứ không xuất tự Kitô-giáo, hoặc đạo-lý con người, mà là đạo-đức/chức-
năng của con người cách biệt-lập, sống trong ánh sáng của sự sống, rất thần-học.            
 
Mọi người, dù là Kitô-hữu hoặc ngoài Đạo, là nhà vô-thần hoặc nghiên-cứu-gia nhân-bản đều 
quyết tìm cho bằng được các tiêu-chuẩn sống cho ra sống. Khi mọi người đều kiếm tìm giải-
pháp nào đó, tỉ như về vấn-đề phá thai hay an-tử, các lý-luận đưa ra đều được xét để rồi cuối 
cùng cũng sẽ “đồng tâm/nhất-trí” mà đưa vào đời sống thần-học. 
 
Trong lịch-sử, không phải lúc nào người Đạo Chúa cũng hiểu được rằng ở đâu có bất-công, nơi 
nào không. Ví-dụ như, đám người nô-lệ chẳng hạn, người Đạo Chúa vẫn chấp-nhận chuyện 
ấy. Như thánh Phao lô khi xưa từng bảo: “Là Kitô-hữu, tôi là người tự-do, không có khác-biệt 
giữa nô-lệ và tự-do, nhưng cả hai đều sống trong xã-hội mà người nô-lệ phải ở lại trong trạng-
thái vẫn nô-đày mình.” 
 
Thư thánh Phao-lô gửi anh Philêmôn không thấy nói, rằng: làm thân nô-lệ sống trong xã-hội là 
tội ác, đâu đấy nhé. Và, điều này, vẫn tiến-hành từ thế-kỷ này đến thế kỷ khác. Như thế, người 
Đạo Chúa không có ý bảo rằng: chế-độ nô-lệ là một tội-ác.  
 
Lương-tâm con người từng nói tiếng ‘Không’ với chế-độ nô-lệ. Và, thánh Phao lô cũng không 
kết-luận, rằng nô-lệ là một tội-ác. Có thể là, ông suy-luận điều đó từ Ki tô-học, nhưng ông lại 
không làm thế. Đạo-lý, như thế là chuyện biệt-lập; nhưng, người Đạo Chúa phải sống như thế 
trong bối-cảnh đạo-giáo. 
 
Bao giờ cũng thế. Luôn có mối tương-quan hai chiều giữa nền đạo-lý biệt-lập và bối-cảnh Đạo 
Chúa, trong đó sự biệt-lập được thể-hiện. 
 
Cũng vì lý-do đó, mà tôi đây luôn chống-đối các lập-trường đạo-đức nào đó ở Giáo-hội công-
nhiên, vốn dĩ tự coi mình là tín-hữu Đức Kitô, mà trên thực-tế, lại không phải thế; bởi lẽ, họ 
thuộc về một thứ hệ-thống triết-học nào đó, cứ lý-luận mãi thôi. Chẳng hạn, có người lại cứ 
suy-tư trong hậm-hực về thái-độ rất ư cứng-ngắc đối với tình-dục và hôn-nhân. 
 
Giáo-hội công-nhiên, đôi lúc cũng theo đuổi giòng chảy triết-học đặc-biệt, như triết-lý kinh-viện 
vốn dĩ, xưa nay, luôn có một ý-niệm dứt-khoát về bản-chất con người. Các tiêu-chí đạo-đức 
của Kitô-học và nhân-bản đều có phẩm-giá con người làm nền-tảng. 
 
Đây, là tiêu-chuẩn nằm ở tất cả mọi địa-hạt của đạo-lý: mọi Kitô-hữu đều cùng người khác kiếm 
tìm những gì được phép hoặc bị cấm-đoán trong hoàn-cảnh khác nhau. Cùng người khác, 
chúng ta kiếm tìm các tiêu-chí, chứ không tìm ân-huệ có được hơn người. 
 



Trong các vấn-đề về đạo-lý, không có mặc-khải nào hết. Đạo-đức/chức-năng, là một loại tiến-
trình nhân-bản, không phải Thiên-Chúa cứ bảo rằng: “Cái này, theo đạo-lý, thì được phép hoặc 
cái kia bị ngăn-cấm.” Chỉ là con người, với khả-năng suy-tư và kinh-nghiệm từng-trải mói nói 
đến điều này và thực-hiện nó. Thành ra, không có những chuyện ra như gọi là đạo-đức/chức-
năng của Kitô-hữu. 
 
Hồi-giáo, là chuyện khác. Họ cũng có đạo-lý riêng của họ. Với Ki tô-hữu, mặc-khải không phải 
là niềm tin áp-đặt các tiêu-chí đạo-đức; ngay cả khi họ, đôi lúc, cũng có được nguồn hứng khởi 
và định hướng. 
 
 

 
Tôn-giáo và đạo-đức 
      
 
Ta không thể nào tinh-giản tôn-giáo xuống thành đạo-lý được. Nhưng, có một nối kết cũng khá 
chặt-chẽ giữa niềm tin và đạo-lý về đạo-đức/chức-năng. Đạo Chúa luôn nhận ra đạo-lý biệt-lập 
của con người trong bối-cảnh thực-hành sao cho ăn khớp với Vương Qốc Nước Trời, ở đó 
kinh-nghiệm được mọi người đã từng trải. 
 
Linh-đạo nơi đạo-lý mà người Ki tô-hữu thừa-nhận, vốn dĩ không là gì khác ngoài tính biệt-lập 
đạo-đức có tôn-trọng phẩm-giá con người như mục-tiêu nó nhắmđến, được thiết-lập trên lãnh-
vực đời sống có thần-tính, tức: có liên-quan đến Thiên-Chúa. 
 
Trong mọi biến cố, đạo-lý này cần đến Thiên-Chúa là Đấng cao-trọng hơn đạo-lý. Con người 
chúng ta, giả như ta càng giữ thinh-lặng về Thiên-Chúa siêu đạo-lý là nguồn-cội và là chân-trời 
nguyên-thuỷ của mọi đạo-lý. Và nếu ta càng tuyên-xưng Ngài đã chết, thì ta càng cột chặt 
chính mình vào với thần-linh giả-trá, cùng các ngẫu-thần do chính ta tạo ra. 
 
Thế nhưng, Thiên-Chúa không tương-xứng/thích-hợp với ngẫu-thần. Ngài là Thiên-Chúa rất 
ghen-tương, Đấng đã vì sự tốt lành của nhân-loại, nên chẳng khi nào đi vào sự hiềm-khích 
chống lại phẩm-giá của Ngài, hết. Trái lại, Ngài vực họ lên và vinh-danh họ. 
 
 

 
Ông nghĩ thế nào về thái-độ của Giáo-hội 
Đối với chuyện Đồng tính Luyến-ái? 
 
    
Thật ra thì, Đạo Chúa chẳng có đạo-lý nào đặc-biệt về chuyện đồng-tính luyến-ái, hết. Đạo 
Chúa không có tiêu-chuẩn định-hình nào để có thể phê-phán và kết án chuyện đồng tính, cả. 
Các Giám mục Hoa Kỳ, mới đây đã phản-bác bức thư của Hồng y Ratzinger về chuyện đồng 
tính luyến ái. Bức thư này, đi ngược lại nhận-thức mới mẻ về khoa-học. Có những người tự 
bản-chất đã ra người đồng tính rồi. Thế nên, ta nói gì được về chuyện ấy, đây? 
 
Hiện nay, không thể có sự “đồng tâm nhất trí” về vấn-đề này. Nhưng, để có thể nói rằng: sự kỳ-
thị trong đời sống xã-hội, là chuyện không thể chấp-nhận được về đạo-đức, lại không là chuyện 
phải nói; điều đó, đi ngược lại chủ-trương của Đạo Chúa. Nếu có ai quay về với Thánh kinh để 
lên án chuyện đồng tính luyến ái, thì chuyện đó cũng không phải.  
 
Tôi hiểu rằng, ta cần suy-tư nhiều hơn nữa và cũng nên đề-cập vấn-đề này một cách thật cẩn-
trọng. Nhưng, lên án và kỳ-thị, đều không là đặc-tính của người tín-hữu Đức Kitô, chút nào hết. 
Những người anh em, chị em của ta lâm vào cảnh ấy, đều đang đau khổ cũng rất nhiều. 
 



Để kết-luận, ý-niệm về tính biệt-lập của đạo-lý vốn dĩ khích-lệ ta phải “sống trong Chúa”, ở vào 
bối-cảnh của tín-hữu Đức Kitô, cho đến nay, vẫn chưa được Giáo-hội công-nhiên chấp-nhận 
cách rõ-ràng. Điều rất cần, là: quan-niệm của thánh Tôma Akinô là người chủ-trương một đạo-
lý theo phương-thức của Aristotle, vốn dĩ chỉ đặt căn-bản trên lý luận mà thôi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chương 8 
Công-cuộc thừa-tác trong Giáo-hội 

 
 

Tôi đây, thật chẳng muốn kình-chống các thể-chế Giáo-hội, chút nào hết. Bởi, họ cũng là con 
người như mọi người. Họ, lại là thể-chế lịch-sử xưa nay từng dính-dự/hoạt-động cho sự lành-
thánh của tín-hữu Đức Kitô, thôi. Và, bà con ta đều nhận ra chuyện này trong các thư-từ viết 
vào thời hậu-Phaolô, đấy chứ. 
 
Thể-chế lịch-sử nói ở đây, đặt nền-tảng trên sự/việc bảo rằng: ta có Giáo-hội của Đức Chúa. 
Nhưng, thể-chế nền-tảng như thế, là loại-hình thể-chế rất hoạt-động của con người. Chẳng 
hạn, ta không thể bảo: chư vị Giám-mục, linh-mục, phó-tế tất cả đều là thể-chế do Đức Kitô lập. 
Các ngài là sự biến-hoá, vẫn còn diễn-tiến đến bây giờ.  
 
Có sự thể, là: khởi từ hậu bán thế-kỷ thứ hai, ta có hàng Giám-mục, linh-mục và phó-tế vẫn 
như thế đến hôm nay. Các vị, chính là hoa/trái của sự biến-hoá rất hợp pháp, tích-cực. Nhưng, 
tôi không thấy lý-do tại sao các vị này lại không thể đổi thay như nhóm người khác. 
 
Trong lúc Công Đồng Triđentinô qui-chiếu về vấn-đề này, thì tài-liệu Công Đồng Vatican 2 
chứng-minh cho thấy Công Đồng không đả-động gì đến công-cuộc thừa tác vốn là thể-chế 
đích-thực, do Đức Kitô lập. Chính Công Đồng Triđentinô từng sử-dụng thành-ngữ “sự việc do 
thần-thiêng sắp xếp”, hay nói khác đi, thì: các vị đã tiến-hoá theo cung-cách lịch-sử, do hành-xử 
của Thiên-Chúa mà ra.  
  
Công Đồng Triđentinô đã chỉnh-sửa thành-ngữ “do thể-chế thần-thiêng mà có”, và chỉ thích 
chọn cụm-từ “do bậc thần-thánh sắp xếp”. Trong khi đó, Công Đồng Vatican 2 lại chọn thành-
ngữ thứ ba, là: “ab antique”, tức: có tự thời xưa/cũ, là bởi vì hệ-cấp Giáo-hội phát-âm rõ-ràng 
như thế, cốt ăn khớp với luật-lệ ngoài đời mang tính xã-hội-học, mà thôi.  
 
Không còn nghi-ngờ gì, xem như thế: đã có nối-kết với Đức Kitô lịch-sử, rồi. Nhà chú-giải Tin 
Mừng nổi tiếng là ông Descamps đã biện-bạch rằng: khái-niệm về Nhóm Mười Hai đã nối kết 
với Đức Kitô từ thời trước. Giáo-hội của ta là Israel mới. Thành ra, trong Tập-đoàn Mười Hai vị 
đây, đã thấy thừa-tác-vụ của ông Phêrô trong nhóm. Và, sự-thể xảy ra ở Tân-Ước, cốt ý bảo 
rằng: thủ-lãnh Giáo-hội của ta là vị Trưởng Tràng của Nhóm này.  
 
Nhưng, làm sao thừa-tác-vụ của ông Phêrô lại trở nên hiện-thực? Phải chăng, đấy là một loại 
Tam-đầu-chế, như đã xảy ra thời sau này? Hoặc, Nhóm của ông là một tập-đoàn? Hoặc, 
Thượng Hội-đồng Giám mục chăng? Đấy, chính là vấn-đề lịch-sử, dễ đổi thay. 
 
Công Đồng Vatican 2 nói nhiều về “tập-thể-tính” của Tập-đoàn các đấng-bậc, như: Ông Phêrô 
và Mười Một vị còn lại đã cùng nhau quản-cai Giáo-hội, vào thời đó. Hệt như tác-giả Botte từng 
xác-chứng, “tập-thể-tính” là khái-niệm thuộc thời các Giáo-phụ. Tỉ như, văn-bản mang tên là 
“Nota esplicativa previa” của Vatican 2 đã tìm cách làm giảm-thiểu thẩm-quyền “tập-thể-tính” 
của các đấng bậc, khi quyết rằng: Đức Giáo Hoàng cũng có thể hành-xử mà không cần đến ý-
kiến của tập-đoàn Hồng-y, Giám-mục. Thời quân-chủ tuyệt-đối, mọi người đều am-hiểu chuyện 
này.  
 
Nhưng hôm nay, thời dân-chủ/đa-nguyên này, ta không thể làm như thế được. Quyền-lực rất ư 
là cần-thiết, nhưng ta không thể chấp-nhận chủ-nghĩa độc-đoán, được. Ta có thể thực-thi 
quyền-bính theo cách của dân-chủ/nghị-sự, nhưng không được phép chống lại kẻ tin. Ta cũng 
nên nghe ý-kiến của dân đen mọi người, ở dưới trướng.             
 
Cả khi Đức Kitô thực sự không trực-tiếp cắt đặt Giáo-hội cách nào đi nữa, bởi Ngài tin rằng tận-
thế đã gần kề, nên khi ấy Ngài không tin vào chuỗi dài lịch-sử xảy ra đúng thời/đúng lúc, thật 



chính-xác. Thật ra thì, sau khi Ngài quá vãng, người người mới tuyên-xưng ý-nghĩa tổng-thể và 
dứt-khoát của thông-điệp và cách sống của Đức Giêsu như thế thôi.    
 
Loại hình-ảnh mà Giáo-hội tiên-khởi có về chính mình ngay từ đầu, là có ý bảo: làm dân con 
của Chúa vào thời cuối, khi mọi người ở Do-thái cuối cùng rồi cũng đoàn-kết/hiệp-nhất cùng 
một niềm tin vào Đức Giêsu và vào tín-thư của Tin Mừng.  
 
Thành ra, Đức Giêsu đơn-giản là Ngài để lại một cao-trào cộng-đoàn kẻ tin vốn biết mình là dân 
con của Chúa, tức: nếu có tập-họp theo tính cánh-chung, trước nhất là do Thiên-Chúa của 
Israel lập ra; và từ đó, mới lan sang hết mọi người. 
 
Nói cách khác, Giáo-hội là cao-trào giải-thoát mang tính cánh-chung, có mục-tiêu cưu-mang tất 
cả mọi người, nam cũng như nữ, đưa họ vào với hiệp-thông duy-nhất, trong hài-hoà/giản-đơn, 
có sự bình-an ở lại với họ, chen lẫn mọi người, một thứ an-bình/hài-hoà được tỏ bày cả với 
môi-trường sinh-thái, nữa. 
 
Thế nên, Giáo-hội-luận là môn-học xuất tự tầm nhìn cánh-chung hoặc từ thông-điệp cánh-
chung của Đức Giêsu, mà ra. 
 
Toàn-bộ thể-chế lịch-sử, là thừa-tác-vụ cốt bảo-quản sự tự-do con cái Chúa. Hệ-cấp Giáo-hội, 
chỉ để phục-vụ dân con Chúa, mà thôi. Hệ-cấp Giáo-hội gồm các Giám-mục, linh-mục và phó-tế 
có nhiệm-vụ thấy được rằng thông-điệp Đức Giêsu ban truyền, vẫn duy-trì tính vẹn-toàn của 
Tập-đoàn Giáo-hội, nhưng tuyệt nhiên không gây hại cho toàn-thể tín-hữu của Ngài. 
 
Ta cần tôn-trọng luật-lệ của Giáo-hội, tức: luật Hội-thánh, nhưng khi có ai đó chứng-tỏ rằng 
tiêu-chuẩn luật-lệ đây không được kẻ tin chấp-nhận, vì họ bị coi là những kẻ vô-tâm/vô tính, thì 
khi đó luật-lệ phải đổi thay. Ngược lại, nếu họ quyết sống vì sự tốt lành của kẻ tin, thì họ cũng 
sẽ được chấp-nhận, thôi. 
 
Cấu-trúc của thể-chế Giáo-hội đang làm mất đi tính thần-bí/kín-mật, cả khi thể-chế lịch-sử là 
cần thiết, có như thế mới mong duy-trì được sự tự-do của Giáo-hội, tự-do bên trong Giáo-hội. 
Và, khi Giáo-hội tự nguyện phục-vụ người khác, thì Giáo-hội rất đáng tin-cậy và rất được hoan-
nghênh, thật thiện-cảm.           
 
 

 
Giáo-hội-luận  
và chiếc chìa khoá nhỏ 
 
Giáo-hội ngày nay phạm nhiều lỗi-lầm, là do bỏ sót những chuyện ấy. Thật ra, Giáo-hội có 
nhiều cơ-hội ở thế-giới gian-trần, mà ngày nay mọi người đều hướng vào đó. Nhưng, tín-hữu 
Đức Kitô thường không thấy mình được hệ-cấp Giáo-hội thông-cảm. Nên, Giáo-hội là thể-chế 
cần-thiết bởi vì nếu không có Giáo-hội thì mọi chuyện sẽ trở nên hỗn-mang, dao-động.  
 
Chịu đựng khổ-đau từ Giáo-hội và ngang qua Giáo-hội, là thành-phần đời sống tín-hữu của 
chúng ta. Nhưng, điều này không có nghĩa là: ta phải ‘làm thinh như tình đã thuận’. Ta có bổn 
phận phải can-đảm đứng lên mà phê-bình, bởi lẽ Giáo-hội luôn cần sự tinh-chế và cải-tổ. 
 
Tôi chỉ thích một Giáo-hội-luận theo khoá-từ nhỏ, chứ không phải một Giáo-hội-luận thật lớn-
lao, cao cả. Nhiều tín-hữu Đạo Chúa, lại không đồng-ý với tầm nhìn về một Giáo-hội lớn-lao 
đầy quyền-phép. Tất cả, họ đều chủ-trương một Giáo-hội-luận khiêm-hạ, giản-dị. 
 
Vậy, đâu là trọng-tâm của Công Đồng Vatican 2? Thưa, là Giáo-hội. Điều đó, không phải Thiên-
Chúa, cũng không là thông-điệp của Chúa gửi đến mọi người, nam lẫn nữ. Có lẽ, ta cần một 
Công-đồng vốn dĩ nói đến Thiên-Chúa trong thời-đại ta đang sống. Công Đồng trước đây từng 



xét tỉ mỉ về Giáo-hội, nhưng đã bỏ rơi Chúa lại đằng sau hậu-cảnh. Giáo-hội phải tỏ ra mình 
hơn là khúc ruột thừa, hệ-quả của những gì nói về Thiên-Chúa. Khi điều này xảy đến, Giáo-hội 
sẽ có nhiều hơn chỉ một tiếng nói trong thế-giới ta đang sống. 
 
Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng, tức: Hiến-chế Mục-vụ về Hội-thánh trong thế-giới hôm nay đã 
cho thấy quan-ngại về thế-giới, cả vào lúc này, khi ta thấy rằng thế-giới ta đang sống phản-ánh 
cao-trào lịch-sử đặc-biệt về niềm phấn-khích lớn. Đó là niềm phấn-chấn/thích-thú hồi thập-niên 
1960’. 
 
Theo nghĩa này, thì Hồng Y Ratzinger có lý khi ngài bảo: Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng tỏ ra 
quá lạc-quan. Thế đó, là những tháng ngày của thời gọi là thời Homo ‘faber’ tức: “con người 
lao-lực” làm nên nhiều thứ, vốn dĩ sống trong một xã-hội tuyệt-vời. Thế nhưng, Hồng Ratzinger 
là người theo học-thuyết Augustinô, nên những gì ông chỉ-trích đều phản-ánh quan-niệm của 
chính ông về thế-giới, mà thôi. 
 
 

 
Ông thấy gì về các thừa-tác-vụ 
trong một Giáo-hội đổi mới 
đến muôn đời? 
 
 
Trong Giáo-hội, có nhiều thừa-tác-vụ lâu nay vẫn được thừa-nhận. Bộ Ba gồm các Giám-mục, 
Linh-mục và Phó-tế vẫn được Giáo-hội duy-trì. Thế nhưng, lại cũng có các thừa-tác-vụ khác có 
thể được chuẩn-thuận qua việc tấn-phong, tức có nghĩa: được một phần của Giáo-hội công-
nhận thôi. Việc miễn cho Bộ Ba trên khỏi phải làm các thừa-tác-vụ khác, nay cũng lỗi thời, bởi 
có người nói rằng: Bộ Ba nói ở đây, luôn gắn liền với hàng Giáo-sĩ, trong khi các việc khác vẫn 
được trao cho giáo-dân.  
 
Như ở Hoà Lan, chẳng hạn, nhiều người vẫn từng nói: “Các thừa-tác-viên mục-vụ đang làm 
nhiều việc tuyệt-diệu, rất cần-thiết, nhưng họ vẫn chỉ là giáo-dân thôi.” Nói thế có nghĩa gì? Phải 
chăng điều đó có ý bảo rằng: Giáo-dân bao giờ cũng đơn-giản chỉ là giáo-dân, mà thôi sao? Tôi 
vẫn tự hỏi lòng mình những điều như thế.  
 
Thật ra thì, giáo-dân nam nữ vẫn làm được rất nhiều việc hơn cả linh-mục trong các giáo-xứ. 
Thông thường, họ là những người tay trong tay, sát canh nhau đồng-hành với cộng-đoàn. Xem 
như thế, thì hàng ngũ linh-mục được coi như nam-nhân thực-hiện các phép bí-tích, mà thôi. 
Đây là việc tinh-giản/hạ giáng rất nguy hiểm. 
 

Thừa-tác-vụ mới    
 
Nhiều người vẫn tự hỏi xem ngày nay có cần đến đại-chủng-viện nữa hay không. Mọi người 
chúng ta đều biết rằng: đó là các cơ-sở được thành-lập từ sau Công Đồng Tri-đen-ti-nô. Ở Hoà 
Lan, các nơi này đều bị huỷ-bỏ sau Công Đồng Vatican 2, nhưng ngày nay lại thấy các đấng 
bậc trong Đạo đang rắp ranh lập lại các cơ-sở như thế. 
 
Trong thời-gian các ứng-viên được nhận đào-tạo thần-học tại Đại-học, họ lại không có được 
nền-tảng linh-đạo theo đúng nghĩa của nó. Tuy nhiên, có nhiều nơi vẫn làm công-việc này, 
nhưng đó không phải là công-tác của khoa thần-học chuyên đào-tạo linh-đạo và mục-vụ. Thành 
thử, ta luôn có nhu-cầu đặc-biệt để tạo ra linh-mục. Vấn-đề là: làm sao thành việc đó? Tại các 
cộng-đoàn nhỏ, nay đang có các trải-nghiệm diễn ra ở nhiều nơi. 
 
Nhiều đại-chủng-viện, tu-viện và hội dòng trên thế-giới nay để trống, không được sử-dụng đúng 
cách. Bởi thế nên, ta cần nhiều cộng-đoàn nhỏ có qui-định thích-hợp với đời sống tu-hành. 



Nhiều ứng-viên đang tìm chỗ để tu-luyện linh-thao hơn là chủng-viện định sẵn có nội-qui/luật-lệ 
đặt từ trước. Nhiều ứng-viên, nay lại thích tạo cho mình các điều-lệ để sống, tức: các qui-định 
khả dĩ có thể thay-đổi tuỳ nhu-cầu của nhóm. Theo tôi nghĩ, các cộng-đoàn phụ-trách công việc 
đào-tạo thừa-tác-vụ linh-mục, hiện có nhiều tương-lai, rất sáng-sủa.                                                
       
 
 

Có lần ông nói sơ  
về đời sống độc-thân tự-nguyện. 
Nay, ông có muốn thêm điều gì không? 
  
Đây là vấn-đề lớn, theo tôi, đang đặt ra cho các Giám-mục là đấng bậc từng yêu cầu Đức Giáo 
Hoàng suy-tư nghiêm-túc về chuyện ấy. Lại cũng có một số Hồng-y và Giám mục đã công-khai 
yêu-cầu tái xét luật lệ về chuyện này. Về nhiều mặt, có nhiều nhu-cầu đòi hỏi rằng chuyện độc-
thân phải tuỳ chọn lựa của mỗi người. 
 
Trong tương-lai, nếu như độc-thân là việc ta có thể chọn lựa được, thì: sẽ có nhiều vấn-đề đặt 
ra cho Giáo-hội. Có các linh-mục từng chấp-nhận đời sống độc-thân lại sẽ tiếp-tục lập lại chọn 
lựa của mình; nhưng, cũng có nhiều vị khác sẽ không còn chấp-nhận những chuyện như thế 
nữa và sẽ có tương-quan với nữ-giới. Điều này dễ hiểu trong một Giáo-hội độc-tài/toàn-trị. 
 
Sẽ là điều thẳng-thắn hơn, nếu ta xử-sự một cách cởi mở. Cả hai bậc, một đằng đã lập gia đình 
và bậc kia là những vị không thể là ứng-viên cho thừa-tác-vụ linh-mục, được. Chế-độ độc-thân 
là một đặc-sủng. Thừa-tác-vụ linh-mục mở rộng cửa cho mọi Ki tô-hữu. Tôi hiểu được rằng mọi 
người đang suy-tư như thể bảo: “Nếu chuyện ấy xảy đến, mọi sự đều sẽ gãy đổ, và sẽ có 
thảm-hoạ.”  
 
Nhưng, hỏi rằng: tại sao thế? Giáo-hội Thệ-phản đâu đã sụp, cả đến Giáo-hội Chính-thống  
hoặc Giáo-hội Công-giáo theo nghi-thức Đông-Phương đâu đã ra như thế. Phải chăng các 
Giáo-hội họ ít lành mạnh?  Tôi cũng không rõ. Việc như thế, quả là chỉ làm mất thời-gian của 
mọi người.  
 
Rất nhiều linh-mục đã rời bỏ Giáo-hội vì chuyện độc-thân. Hàng ngàn và hàng ngàn vị ra như 
thế. Thế, tại sao lại để mọi người không có Tiệc Thánh Thể? Công Đồng Vatican 2 từng nói 
rằng: Tiệc Thánh ngày Chúa Nhật là trọng tâm, linh-hồn của đời sống của Kitô-hữu, đấy sao. 
Thế tại sao lại để cho toàn-bộ cộng-đồng Kitô-hữu không có được Tiệc thánh ngày Chúa nhật? 
 
Đó, là câu hỏi rất đậm sâu mà cho đến nay chưa ai có câu trả lời thoả-đáng hết. 
 
 

Phong chức  
cho phụ-nữ     
     
 
Thực tế ta đều thấy, là: phụ-nữ dấn thân vào cuộc sống của Giáo-hội nhiều hơn nam-giới. Thế 
nhưng, các bà các cô lại không có được quyền-bính, pháp-chế nào hết. Đó là chuyện kỳ-thị. 
Đức Kitô khi xưa từng chọn các nữ-phụ, tức các tông-đồ đích-thực dấn bước trên đường của 
các vị ấy. Ngay như chứng-nhân đầu tiên của sự việc Đức Kitô trỗi dậy lại là người nữ.  
 
Việc loại-trừ phụ-nữ ra khỏi công-cuộc thừa-tác-vụ đơn-giản chỉ là vấn-đề đơn-thuần văn-hoá, 
mà thôi. Nay, thì chuyện ấy không còn nghĩa-lý gì nữa. Sao phụ-nữ lại không thể chủ-trì Tiệc 
Thánh Thể được? Phải chăng, vì họ không thể được phong-chức ư? Không có luận-cứ nào 
chống-đối việc phong-chức linh-mục cho phụ-nữ, cả. 
 



Ngoài xã-hội hôm nay, phụ-nữ có thể đảm-trách bất cứ vai-trò nào cũng được, các bà các cô 
đều có thể ở bất cứ vị-trí công-tác nào cũng được hết. Và, tại sao ta không cho phép làm việc 
ấy trong Giáo-hội. Ta cần chuẩn-bị hết mọi người. Một khi họ không được chuẩn-bị, có thể xảy 
ra chia rẽ trầm-trọng, tức: những việc không thể tránh khỏi.  
 
Bản thân tôi, trong các bài viết của mình, tôi vẫn quyết tâm nói cho mọi người biết về các vấn-
đề này. Và, tại sao ta lại không đề-cập chuyện ấy trong các bải giảng lễ với tất cả sự tôn-trọng, 
tử-tế và thanh-thản, được? 
 
Dạo trước, tôi vẫn có thói quen mở đài ra nghe các đấng tranh-luận tại Thượng Hội Đồng Giám 
mục Anh hôm 11 tháng Mười Một năm 1992. Tranh-luận này, thuộc cấp cao lại sâu sắc rất 
quan-tâm đến vấn-đề mục-vụ cho những ai thuộc phía đối-lập, như thế là để duy-trì sự hiệp-
nhất trong Giáo-hội. 
 
Theo nghĩa này, tôi rất vui khi thấy có quyết định đề-cập cả chuyện phong-chức linh-mục cho 
phụ nữ. Và, với tôi, đây là bước tiến rất lớn chứ không là trở-ngại cho việc đại kết các Giáo-hội, 
bởi vì nhiều người Công giáo khác lại đang đi về hướng này. 
 
 

Sống đạo hạnh  
với Đức Chúa 
 
Hãy cho tôi nói thêm đôi điều về đời sống đạo hạnh, vẫn luôn ảnh hưởng trên tôi kể từ khi tôi là 
thày Dòng Đa Minh. Đó không là cuộc sống tách rời với cuộc đời người tín-hữu Đức Kitô. Trong 
mọi sự kiện, tất cả đều do chọn-lựa con đường nào thích-hợp với mình để rồi mình sẽ tuyên-
hứa việc ấy bằng lời khấn hứa, thế thôi. 
 
Nói chung thì, lời khấn hứa của các tu-sĩ đều là chuyện khả-thi trong đời người. Ngay cả những 
người không phải là tu-sĩ hoặc nữ-tu cũng có thể sống cuộc đời độc-thân, vì có chọn-lựa khác 
biệt về chính-trị, chẳng hạn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Chương 9 
Thần-học-gia nay xưng thú 

 
 
Trong bài dẫn nhập tập 3 ở cuốn sách có nhan đề là: Kitô-học, Giáo-hội: Câu truyện người-
phàm của Thiên-Chúa, ông có nói: “Hy vọng, tập sách này sẽ có lợi cho nhiều người. Bởi, với 
tôi, đây là lời xưng thú của một nhà thần-học luôn sáng-suốt với niềm tin đi Đạo vốn ý-thức về 
thế đứng của truyền-thống trong Đạo có nền-tảng khiến ta có thể cống-hiến đôi điều cho đồng-
đạo mình, nam cũng như nữ.” Câu hỏi đây, là: nhận-định trên có nghĩa gì, khi ta đang đi dần 
vào đoạn cuối buổi nói chuyện hôm nay?        
 
Tôi đây, vẫn hoàn-toàn một trăm phần trăm rất sáng-suốt về những điều mình viết. Cách riêng, 
tôi vẫn chống-đối loại-hình tin-tưởng của những người luôn phấn-chí, khởi-sắc. Cách đây 
không lâu, Hồng Y Ratzinger có nói: “Chúng ta cần có loại-hình niềm tin đơn-sơ, chân-chất hơn 
là cứ phải suy-tư cho thật nhiều về niềm tin này/khác…” 
 
Thật cũng đúng, khi bảo rằng: việc suy-tư/nghĩ-ngợi về niềm tin khi trước chỉ là công-việc của 
hệ-cấp trên/dưới, ở Giáo-triều mà thôi! Bằng vào tư-thế của kẻ tin rất mực, tôi càng sáng-suốt 
kiếm tìm những lập-luận phải lẽ. Theo cách như thế, tôi thấy mình là kẻ tin đầy đặn một trăm 
phần trăm.                           
 
Thế đó, không là chuyện ngược-ngạo, như có người từng để tâm chú ý nhiều đến tôi. Là kẻ tin, 
không có nghĩa là người đó phải sáng-suốt, có lý lẽ. Tin, là việc xưng-thú/công-nhận của người 
phàm sáng-suốt, có lý lẽ. Sáng-suốt trong tin-tưởng, lúc nào cũng phải khảo-sát, và minh-xác.  
 
Toàn-bộ nền thần-học của tôi là thần-học của một người có sự tin-tưởng, tức: những gì mà 
người xưa vẫn diễn-tả bằng La-ngữ, như câu: fides quaerens intellectum, hay nói khác đi, thì: 
niềm tin kiếm/tìm một hiểu/biết. Lý lẽ của con người được sử-dụng hết trăm phần trăm trong 
địa-hạt tin-tưởng. Nếu ta chỉ biết nhắm tịt đôi mắt mà vâng lời hết mình, đó cũng chưa hẳn là 
động-thái của người Đạo Chúa, hoặc Công-giáo rất mực được.  
 
Những ai tin-tưởng vào bất cứ điều gì, đều cần-thiết phải là người sáng-suốt, có lý lẽ. Thánh 
Tôma Akinô là đấng thánh theo nghĩa sáng-suốt hiểu/biết rất hợp lý; bởi lẽ, ông biết sử-dụng lý 
lẽ để giáp mặt niềm tin. Càng ngày ta càng cần đến tính sáng-suốt/hữu lý trên hết mọi sự để 
phản-ứng chống lại thuyết triệt-để (*1) đang ngày càng đe-doạ các Giáo-hội. 
 

Chú thích: (*1) Đây là trào-lưu ở Hoa-kỳ vốn khởi sự từ cuối thế-kỷ thứ 19. 
Phong-trào này, nhân danh việc trung-thành triệt-để và tuyệt-đối với Kinh thánh. 
Vì thế, nó chống-báng mọi diễn-giải đặt nền-tảng trên các phương-pháp của 
khoa-học vốn dĩ chỉ chuộng mỗi việc chú-giải bằng miệng, mà thôi. 

 
Ngày nay, lại cũng thấy chủ-thuyết triệt-để hiện-diện ở một số cộng-đoàn tín-hữu Đức Kitô lại 
cứ dẫn vào chốn tối mù mù. Đây, là loại hiểm nguy lớn lao bởi lẽ ý-thức của con người bị chối-
bỏ. 
 
 

Ông đánh giá  
sinh-hoạt thần-học của ông 
theo cách thế nào đây?       

 
 
Khi xưa, có người từng nói về các trường-phái thần-học vẫn bảo rằng: ở nơi đó, có nhiều đấng 
bậc thày dạy và nhiều học-trò theo học. Nay, thì chuyện ấy không còn ra như thế nữa. chỉ một 



ý-tưởng có được trường/lớp như thế đã không còn tồn-tại nữa, rồi. Các tổng-hợp lớn tướng 
từng được sử-dụng để tồn-tại suốt nhiều thế-kỷ không còn giống thế. Riêng tôi, tôi không viết 
cho mọi thế-hệ kéo dài đến miên-viễn, nhưng là cho các vị là nam hay nữ sống vào thời hôm 
nay, tức: những người đang sống trong tình-huống lịch-sử cách riêng rẽ.  
 
Lâu nay, tôi vẫn tìm cách đáp trả các câu hỏi do mọi người đưa ra. Thành thử, thần-học của tôi 
luôn có chi tiết ngày tháng năm sinh; đó là thần-học đặt trong bối-cảnh, nhưng đồng thời tôi lại 
cũng muốn đi xa hơn thế.  
 
Đó, là mục-tiêu toàn-cầu tôi nhắm đến ngõ hầu làm việc cho đạt ước nguyện; bởi, tôi luôn tìm 
cách ghi-nhận các vấn-đề về con người, cả nam cũng như nữ. Bằng không, đó không là nền 
thần-học hay-ho, phải lẽ. Có được nền thần-học thích-hợp lại không phải là sự thích-hợp hời-
hợt, rất chóng tàn. Các thần-học-gia khác, lại sẽ hướng về các thời-đại khác nhau. 
 
Tôi thấy mình toại-nguyện, vì đã nói lên đôi điều cho con người hôm nay, cả nam lẫn nữ. Và, có 
lẽ đó cũng là đôi điều khiến thế-hệ tương-lai lấy làm thích-thú, mà theo-dõi. Khi nền thần-học 
nào đó khả dĩ nuôi dưỡng, đáp-ứng được sự vui thích của thế-hệ mai ngày, thì đó là thần-học 
lớn-lao  vốn dĩ tiếp-tục truyền-thống thần-học lớn. 
 
 

Tôi thực sự là 
Thần-học-gia toại-nguyện           

 
 
Thật rất khó mà vẽ lên một đường ranh chia cắt đời sống tư riêng của mình với đời sống của 
một người là thần-học-gia. Cả hai khía-cạnh này đều đã phát-triển bên trong căn phòng nhỏ ở 
nhà Albertinum này và ở Đại-học Nijmegen nữa, là những nơi tôi kéo dài cuộc sống đến hơn 30 
năm trời. 
 
Có hai văn-bản Kinh thánh từng gìn-giữ tôi và nay vẫn còn giữ-gìn tôi luôn mãi, đó là câu nói 
của thánh Phêrô khi trước vẫn khuyên bảo, rằng:  
 

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn  
về niềm hy vọng của anh em.”  
(1 P3: 15b) 

 
Và, thêm câu nói của thánh Phaolô tông-đồ khi đề cập đến công việc của Thần Linh rất thánh, 
như sau: 
  
 Anh em đừng dập tắt Thần Khí.  

Chớ khinh thường ơn nói tiên tri.  
Hãy cân nhắc mọi sự:  
điều gì tốt thì giữ;  
còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào  
thì lánh cho xa.” 
(1 Thessalônikê 5: 19-22) 

 
 
Chính Thần Linh rất thánh đã nói ngang qua hai văn-bản kinh-thánh ấy. Mặt khác, lâu nay tôi 
hằng toan-tính định-hướng chính mình vào với chiều-hướng không định sẵn, trong đó Thần 
Linh của Chúa đang hít thở. Và, cũng một Thần Linh đây đã gửi đến cho công-tác tư-duy thần-
học của tôi một đặc-thù đầy hy-vọng vốn dĩ giải-thoát và dựng xây luôn mãi. Đặc-trưng đây, vốn 
có từ những gì mà các độc-giả của tôi vẫn luôn cho tôi biết, bằng lời lẽ hoặc thư từ bảo rằng 
những điều đó đã vực dậy cuộc sống rất vui thích của nhiều người. 
 



Ngoài ra, Thần Khí rất thánh là nguồn-cội đặc-trưng không cạn-kiệt dành cho các bài viết của 
tôi, và là động-thái then-chốt chảy suốt hơn ba mươi năm trời mãi đến hôm nay giúp tôi nhận 
được nhiều thư-từ, trong đó các tín-hữu còn định-danh cho tôi bằng những hình-từ khiếp-đảm 
như “sự dữ hiện hình nơi xương thịt và máu huyết” hoặc như: “loài sói dữ đội lốt chiên”, hoặc 
như: “Tay đạo rối tồi-tệ nhất thế kỷ”; và tệ hơn nữa, qua câu nói: “Tay di-dân đến Hoà-Lan với 
mục-đích làm lợi cho Giáo-hội và xã-hội, nhưng hãy quay về quê cũ của mình, thì hay hơn.” 
 
Công-tác mang tính khoa-bảng của tôi vẫn đem đến cho tôi, nhiều ý-nghĩa, một hình-thức tông-
đồ và cách riêng, là hình-thức theo kiểu-cách rất Đa-minh chuyên rao giảng Lời của Chúa như: 
Tin Mừng của Đức Giêsu, là Đấng Thiên Sai giải thoát của Thiên Chúa, được Thần Linh rất 
thánh, đã chọn trước.       
 
Tuy nhiên, trong thời-gian nửa chừng lúc ấy, tôi đã học qua kinh-nghiệm rằng: nếu đạo-giáo là 
điều tốt đẹp có từ con người và cho con người, thì nó vẫn thường được sử-dụng cách trọn vẹn 
để làm cho con người bẽ mặt và cả đến việc hành-hạ mọi người cả về thể-xác lẫn thần hồn 
nữa. 
 
Thành thử, trên hết mọi sự, vào những năm gần đây, nơi tư-tưởng thần-học của tôi, tôi lại 
chuộng cách bảo-vệ con người, cả nam lẫn nữa, chống lại các đòi hỏi của đạo-giáo cốt làm cho 
con người mất đi tính nhân-bản, hơn là bảo-vệ đạo-giáo nghịch-chống lại các đòi hỏi của con 
người, cả nam lẫn nữ, vẫn lỗi phạm. Những con người đó, chính là chúng ta, ở đây, bây giờ. 
 
Trong cả hai khía-cạnh độc đáo và xây dựng ở giòng tư-tưởng thần-học của tôi, tôi vẫn luôn 
kiếm tìm cách làm chứng-nhân cho mọi người khác về niềm hy-vọng và vui sướng bên trong 
con người tôi. Tôi đích-thực là con người rất toại-nguyện. Tôi cũng cảm-kích nhiều về sự tự-do 
mà các Bề trên Dòng Đa Minh của tôi, cả các vị người Hoà Lan cũng như người thuộc miền 
Flemish ở Tây Đức, đều đã ban cho tôi nhiều đặc-lợi ngay từ đầu, để tôi được hưởng lợi lộc 
mà hoạt-động cho nền thần-học mà tôi chủ-trương.             
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Phụ Lục 

Đừng Sợ 
(Lời cầu Thánh Vịnh) 

 
 
 
Tôi có nhờ thi sĩ người Hoà Lan là Huub Oosterhuis viết lên lời cầu Thánh vịnh thay tôi, và tôi 
những muốn sử-dụng bài này để kết-thúc buổi bàn-luận trong đó tôi có những lời tuyên-bố của 
một thần-học-gia rất mê say vì Thiên-Chúa và cho con người đồng-loại, của tôi. 
 
 
 
Phải chăng Ngài là Thiên Chúa, rất ở gần 
Chứ đâu là Thiên-Chúa, ở mãi xa?                     (Gê 23: 23) 

 
 

 
Ngài quả là Thiên Chúa ẩn mình.                                   (Is 45: 15) 
 
 
 
Phải chăng Ngài sẽ ẩn mặt đi không nhìn chúng, 
để xem hậu vận chúng ra sao?                    (ĐNL 32: 20) 
   

 
 
Có hạ nhục và làm khổ người ta,  
Ngài cũng chẳng vui vẻ gì.                      (Ai ca 3: 33) 
 
 
 
Những kẻ không hỏi Ngài thì Ngài đã cho gặp; 
những kẻ không tìm Ngài,  
Ngài đã xuất hiện cho chúng thấy.                         (Is 65: 1) 
 
 
 
Phải chăng con tìm Ngài trong chốn hoang vu?                    (Is 45: 19c) 
 
 
 
Con nghe Ngài nói: Chính Ta là Đức Chúa 
phán dạy lẽ công minh,  
loan báo điều chính trực.                       (Is 45: 19d) 
 
 
 
Những ai nghèo hèn, khốn khổ, 
tìm nước không ra, lưỡi khô vì khát,                  (Is 41: 16-17) 
 
 
 
 
Hồn tôi sao được nghỉ ngơi yên hàn. 
Ơn cứu độ tôi bởi Ngài mà đến,                        (Tv 62: 2) 



 
 
 
Ngài đón gặp kẻ sống đời công chính, lấy làm vui                      (Is 64: 4) 
 
 
 
Và rồi, ta có thể nói với mọi người: 
Ngài là Thiên Chúa của người. 
Ngài cho mọi dân nước được tự do 
Ngài đã thấy con than khóc. 
  
Ngài đã nghe tiếng con  
và Ngài phán: "Đừng hãi sợ!"                     (Ai ca 3: 57) 
  
 
 
Này Ta sắp làm một việc mới, 
việc đó manh nha rồi,  
các ngươi không nhận thấy hay sao?                                                                           (Is 43: 19) 
 
 
 
Lạy Chúa, tôi tin!  
Xin giúp lòng tin yếu kém của tôi!                      (Mc 9: 24b) 
 
 
 
Lạy Chúa, tôi là kẻ khùng điên ngu dại, 
Xin hãy chỉ dạy tôi biết nguyện cầu.              (Guido Gezelle)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Phụ Lục 

Hãy đến thăm tôi  
ở Ghent này 

 
 
 
 
 
Ghent, ngày 16 tháng Năm 1993 
 
 
Edward thân mến, 
 
Tôi đã đọc bức thư rất tâm tình và trung thực của anh với tất cả sự vui mừng có sẵn. Thư anh 
đề ngày 14 cũng tháng này và anh không muốn tôi kéo dài chậm đưa cho anh một dịch-vụ, có 
phải thế không? 
 
Trước nhất, xin hãy nhận nơi đây lời chúc tốt đẹp/đầm ấm nhất của tôi về việc Chúa đã ban cho 
anh ân huệ cao cả là anh có được lòng ước-ao cống-hiến toàn-thân mình cho Ngài hầu giúp đỡ 
các linh-hồn.       
 
Lời nguyện của tôi với anh và cho anh, là để anh có khả-năng tiếp-tục rong ruổi trên đường và 
hiểu biết rõ nên chọn Hội Dòng nào, ngõ hầu hiện-thực được lý-tưởng của mình. 
 
Đọc thư của anh, tôi có cảm-giác là anh cũng đã đọc nhiều sách về Hội Dòng của thánh Đa 
Minh. Anh thừa biết rằng, đây là một Hội Dòng//viện-tu dành cho các linh-mục và tông-đồ có 
được lệnh-truyền là hãy chiêm niệm cùng tận-trung/tận-hiến và duy-trì phương châm tôn-trọng 
sự thật hết mình.  
 
Tôi rất vui lòng đem đến cho anh trọn vẹn hình-ảnh của Hội Dòng và nhanh nhẹn đáp trả tất cả 
mọi câu hỏi do anh đặt, nhưng lại sợ làm thế quá nguy-hiểm. Tự thân, tôi cảm thấy vui sướng 
vô ngần khi khoác lên mình chiếc áo dòng mầu trắng của thánh Đa Minh mà tôi không muốn 
các vị có cùng một ơn gọi như tôi bị lúng túng. 
 
Thành thử, tôi chỉ muốn tóm gọn trong mấy giòng chữ này để đưa ra một danh-sách ngắn gọn 
gồm một số sự kiện khá chán ngán. Có thể, quí vị cũng từng đến đây một đôi lần, nhưng đã 
khám-phá ra đôi chút về Hội Dòng của chúng tôi.  
 
Ngay cả, những vị từng đến san sẻ cuộc sống tu-trì của chúng tôi, dù chỉ một đôi ngày trong 
thoáng chốc. Quí vị sẽ thấy nhiều hơn, thay vì từ sách vở và thư-từ này khác; bởi lẽ, có nhiều 
chuyện quí vị cần rút kinh-nghiệm hoặc lui tới gần gũi, thì sẽ thấy được vài ý-tưởng về những 
chuyện như thế. 
 
Theo cách này, quí vị sẽ dễ dàng khám phá ra chỗ của quí vị là ở nơi đây, cùng với chúng tôi. 
Quí vị có thể đến, chẳng hạn như vào một chiều thứ Bẩy dịp lễ Ngũ Tuần và lưu lại đó, cho đến 
thứ Hai. 
 
Dưới đây, là lời đáp cho các câu hỏi do quí vị đưa ra: 
 
 
1.Học hỏi từ và với các đấng bậc thuộc Dòng Đa Minh. Hội Dòng của chúng tôi được biết nhiều 
qua danh xưng là Hội Dòng chuyên học-tập. Đó là chuyện vào lúc khởi-đầu. Ngõ hầu xúc-tiến 
chuyện học-tập, các Bề trên của chúng tôi bị ràng buộc bởi Luật Dòng là phải miễn-chuẩn cho 



các thày khỏi phải ăn kiêng hoặc hát xướng vào các giờ kinh đêm. Học-tập, giống như cuộc 
sống nguyện-cầu, là việc chính-yếu: Hội Dòng chúng tôi được lập ra để nguyện-cầu và học-tập. 
 
2. Chúng tôi chuyên học triết-lý và thần-học, nối-kết với các môn học bắt buộc khác, như: xã-
hội-học, chẳng hạn. 
 
 
3. Do bởi, Hội Dòng đặt trọng-tâm vào mối bận tâm chỉ mỗi lo chuyện học-tập, chuyên tu, nên 
các sĩ tử của Dòng Đa Minh chúng tôi đã thiết-lập một số trường/lớp khác nhau. Ở Pháp, Lm 
Lacordaire đã mở một Dòng ba của thánh Đa Minh để dạy ở các trường Cao-đẳng. Mới đây, 
Dòng Ba lại được đặt ngang tầm quan-trọng như Dòng chính vậy.  
 
Ở Hoà Lan, chúng tôi có mở một trường Cao Đẳng lớn tại tỉnh Nijmegen. Còn ở Bỉ, cũng có 
trường Cao-đẳng được mở trong vài năm tới ngay gần Antwerp. Nhiều sĩ-tử Dòng Đa Minh cũng 
phụ-trách dạy tại các trường Đại học ở nhiều nơi, như Rôma có trường “Angelicum”, và ở 
Fribourg, Nijmegen cùng nhiều nơi khác nữa. 
 
 
4. Về thánh-lễ, chúng tôi vẫn hát xướng vào các thánh-lễ và các giờ kinh Phụng vụ, ngày cũng 
như đêm, hệt như các thày thuộc Dòng Khắc kỷ/khổ-tu. 
 
 
5. Hội Dòng chúng tôi vẫn thực-hiện công-cuộc thừa-sai rộng khắp thế-giới. Riêng Tỉnh Dòng 
chúng tôi có một trung-tâm mục-vụ ở Congo thuộc Bỉ, có tên là “In Den Ule”, được lập vào năm 
1911. 
 
 
6. Dưới đây, là giờ giấc học-tập/giảng dạy để trở-thành Linh-mục Dòng Đa Minh, là: 
 

a) Dự-tu/thỉnh-sinh (sau khi tốt-nghiệp trung-học và phải dự thi tuyển-chọn): 10 ngày 
b) Mặc áo dòng. Ngay khi bắt đầu năm Nhà Tập. Thời-gian này kéo dài 1 năm; 
c) Tuyên-khấn lần đầu, sau 3 năm. Học triết-lý suốt 3 năm trường; và rồi dứt-khoát tuyên-

khấn, rất long trọng. 
d) 4 năm thần-học ở Louvain. Thụ-phong linh-mục sau những năm dài học-tập như thế; 
e) Cuối thời-gian học-tập dài như thế, sinh-viên nào xuất-sắc sẽ được gửi đi học ở các Đại-

học khác để học thêm một số địa-hạt chuyên-môn hơn. 
 

7. Thời-khoá-biểu như ở dưới, tại Ghent không khác mấy các nhà khác của Dòng. 
 
    Về đêm, 3 giờ sáng thức dậy hát Kinh Sớm độ chừng một tiếng đồng hồ. Đến 6g15 sáng, có 
Kinh Giờ Nhất và Suy Gẫm cho đến 7giờ; sau đó, có thánh-lễ. Từ 8g15 đến 11g30 là vào học 
lớp. Đến 11g30, là Kinh Giờ Ba, Kinh Giờ Sáu và Kinh Giờ Chín. Đến 12g là cơm trưa có giải-trí 
cho đến 1g30. Sau đó, có các giờ Kinh Chiều và học lớp hoặc nghiên-cứu riêng. 
 
 
Mỗi tuần, các sĩ-tử trong Dòng đều có 2 tiếng rảnh rỗi, vào các ngày Thứ Hai và Thứ Tư. 
 
6g45, cơm tối và giải-trí đến 7g45 
7g45 là Kinh Tối kết thúc Kinh Thần Vụ có ngợi ca qua hát xướng. 
 
 
Chúng tôi có nhiều viện-tu ở Louvain, Ghent, Antwerp, Brussels, Ostend, Lier, Tienen và La 
Sarte. Lại sắp mở thêm một nhà ở Genk, gần mỏ than. Sĩ tử nói tiếng Flemish sẽ lưu lại trong 
vùng nói cùng một thứ tiếng. Chúng tôi lại có 2 Tu-Tập-Viện dành cho sĩ tử nói tiếng Flemish: 
một, ở Ghent và một nhà khác dành cho sĩ tử nào nói tiếng Pháp, tại La Sarte (từ Hui). Cũng có 
2 viện-tu ở đây dành cho lớp Triết, cũng như thế. 



 
Tất cả các sinh-viên sau đó phải đi Louvain để học thần-học. Ở đây, ngôn-ngữ tuỳ sinh-viên 
chọn lựa, còn các buổi học được dạy bằng tiếng La-tinh. Cũng có một số môn được dạy bằng 
tiếng Flemish và tiếng Pháp cho Wallons. Thành ra, vấn-đề ngôn-ngữ không là chuyện khó, đối 
với chúng tôi. 
 
 
Edward thân,       
 
Đấy là một vài dữ-kiện. Nếu như anh không thể đến đây được và muốn có thêm thông-tin, thì 
tôi đây sẽ chuyển đến anh càng nhiều càng tốt. Trong mọi tình-huống, tôi khuyên anh đừng có 
quyết-định vội trước khi biết rõ về cuộc sống của sĩ-tử Dòng Đa Minh.  
 
Nhưng, đọc thư anh viết, tôi có cảm-tưởng là chiếc áo Dòng mầu trắng của thánh Đa Minh sẽ 
thích-hợp với anh cũng khá nhiều. Tuy thế, đây chỉ là một cảm-giác và điều đó không thể gây 
ảnh hưởng lên chọn-lựa của anh. Có thể, nó sẽ dùng để thuyết-phục anh đến thăm tôi tại tu-
viện ở Ghent, ở đó nhiều thày Dòng của chúng tôi sẽ nghênh đón anh trong tình thương-yêu 
của Đức Kitô. 
 
 
Edward thân, 
 
Xin anh nhận phép lành linh-mục của tôi, nói lên điều tôi ao-ước làm cho anh toại-nguyện. 
 
 
Nay thư, 
S.M. Matthijs 
Bề Trên Dòng Đa Minh                 
Hoogstrat 39, Ghent 
 
 
Tái bút: Hôm nay, tôi sử-dụng máy đánh chữ để viết cho anh, hy vọng là anh sẽ không còn lúng 
túng với giòng chữ viết ngoáy thông thường của tôi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Phụ Lục 
Nỗi niềm tưởng nhớ Bậc Thày 

Marie-Dominique (Marcel) Chenu OP  
(17/01/1895-11/02/1990) 

 
 
 

Lm Marie-Dominique Chenu OP qua đời tại Saint-Jacques thuộc Paris, thọ 95 tuổi. Ông bị loà 
hai mắt suốt 10 năm trời ròng rã và còn bị chứng khó thở nữa, nhưng đầu óc vẫn minh-mẫn, 
đến phút cuối cuộc đời.  
 
 
Tang lễ tiễn chân ông được tổ-chức rất lớn tại Nhà Thờ Đức Bà Paris bữa đó có nhiều quan-
chức/đấng bậc thật tầm cỡ đến đồng-tế, trong đó có Hồng y Lustigier của Paris; có cả Bề Trên 
Tổng Quyền và Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Đa Minh Paris là Lm Marneffe, cùng 6 Giám mục đến 
từ khắp nơi trên đất Pháp và nước ngoài. Tất cả ngồi chật đầy hai dẫy ghế ngang hông nhà thờ 
và cả ở chánh-điện nữa. Từng nhóm và từng nhóm người đến ngồi đầy chật các chỗ còn lại, 
thật cảm động.  
 
 
Ngay vào lúc thánh lễ tiến-hành trang trọng, Đức Giáo Hoàng cũng tỏ-bày niềm cảm-kích biết 
ơn qua bức điện tín do Hồng y Casaroli đọc nói lên sự ghi-nhận công-lao to lớn mà Lm Chenu 
đã cống-hiến cho Giáo hội. Cả khi ông đưa ra “thần học hy vọng”, “thần-học chính-trị”, lẫn 
“thần-học kinh-tế” và các nhánh ngọn khác nhau của nền “thần-học giải-phóng”, Lm Chenu 
cũng khơi-mào cuộc cải-tân nền thần-học nói chung của Giáo-hội.  
 
 
Tác-giả Étienne Gilson của Pháp có lần từng khẳng-định: “Trên hết và trước hết, chỉ có duy 
nhất một linh-mục Chenu vào thế-kỷ này, thôi!” Mọi người thật không biết phải làm thế nào để 
cảm-kích/ngưỡng-mộ bậc thiên-tài đầy sáng-tạo như ông; và ông cũng là đấng bậc có tâm-hồn 
nhiệt-tình và nhân-bản.         
 
 
Vào lúc Lm Chenu vừa nằm xuống, tác-giả Claude Geffre lại có nhận-định rằng: “Lm Chenu là 
bậc thày thần-học là chuyện đã đành rồi, ông còn là nhà nhân-bản vĩ-đại của thế-kỷ nữa.” (X. 
Témoignage Chrétien số 238, ngày 19-25 tháng Hai năm 1990).         
 
 
Thoạt vào năm 1913, Lm Chenu  gia-nhập Hội Dòng Đa Minh ở Le Saulchoir (còn gọi là “căn 
nhà nằm sát cạnh lùm cây liễu ủ rũ”) thuộc Dòng Đa Minh nói tiếng Pháp vốn toạ-lạc vùng lân 
cận là Kain ở Bỉ năm 1920, lý do là vì nhiều nhà của Dòng này từng bị cấm hoạt-động tại Pháp 
Quốc. Ông vun trồng ý-nghĩa lịch-sử của mình với Lm Mandonnet và Lm Lemonnyer khi ấy là 
Khoa-trưởng Le Saulchoir và cũng ở Phân-khoa này lại có nhà chú-giải nổi tiếng là Lm 
Lagrange cũng từng giảng dạy tại đây.  
 
 
Năm 1932, ông được bổ-nhiệm chức vụ ‘Regens studiorum”, tức: Bậc thày Dạy dỗ, và sau đó 
cứ liên-tiếp làm Khoa Trưởng hai phân-khoa khác-biệt tại đây. Nói tóm lại, trước thế chiến thứ 
hai, tu-viện Dòng Đa Minh ở Le Saulchoir đã dời về Étiolles, vùng cận-kề Paris và xây dựng tại 
đó, một cao-ốc vĩ-đại trông như pháo-đài sừng-sỏ.  
 
 



Năm 1942, bão tố bắt đầu đổ ập lên đầu Lm Chenu, chính là lúc ông viết cuốn sách vô tội 
nhưng nổi cộm là cuốn Le Saulchoir, một trường-phái thần-học được ấn hành vào năm 1937, 
nhưng đã bị Rôma lên án ngay lúc đó, dẫn đến kết quả là ông bị đoạ-đày rất dài ngày. Ông 
cũng đã biết rõ chuyện này từ trước; nên, dạo đó ông không còn đặt chân trở lại chốn cũ, là Le 
Saulchoir, nữa. 
 
 
Ít năm sau, trường Sorbonne lại yêu-cầu ông hàng tuần về đó đứng lớp dạy các môn có liên-
quan đến thời Trung-Cổ. Bản thân tôi, cũng từng đến dự giờ ở đó suốt niên-khoá 1945-1946. 
Các sách ông cho in vào thời-gian này, là hoa trái nở rộ từ các buổi dạy giờ ấy. 
 
 
Chính tác-giả Jacques Le Goff, là nhân-vật lỗi-lạc bậc thày về Trung Cổ, đã nhân-danh trường 
Sorbonne và des Annales  cùng giới khoa-bảng ở Paris cũng dạy về thời Trung Cổ, đã vinh-
danh Lm Chenu ngay trong tang lễ, vào hôm ấy. 
 
 
Đến đây, tôi những muốn trích ra đây một câu nói của Gs Le Goff hôm ấy từng bảo: “Lm Chenu 
là người từng dạy tôi nhiều điều; và có lẽ nhiều sử-gia khác cũng muốn làm thế, nhưng không 
đủ khả-năng để thực-hiện điều mình mong muốn hiện-thực, là: tạo phát-triển trong nhiều địa-
hạt. Và sinh-hoạt tư-tưởng về đạo-giáo trong lịch-sử bằng cách đặt nó vào trọng-tâm lịch-sử vũ-
trụ mà ở đó, không cần phải tuỳ thuộc vào đó, họ vẫn có thể tìm ra được một chỗ đứng giữa 
lịch-sử kinh-tế và lịch-sử xã-hội, cả đến lịch-sử tư-tưởng cũng như lịch-sử của Giáo-hội trong 
tầm-kích thể-chất cũng như tinh-thần.” 
 
 
Gs Le Goff là người vô-thần, nhưng hôm đó lại duy-nhất là người được cử-toạ vỗ tay cổ-vũ rất 
nhiều lần ở Nhà Thờ Đức Bà tại Paris, ngày hôm ấy. Những người đến tham-dự đều nghe biết 
điều đó nên đều nghĩ rằng bậc thày vĩ-đại như Lm Chenu xứng-đáng với vinh-dự cao-cả ấy, dù 
có trễ. 
 
 
Và cuối cùng, tác-giả Le Goff kết-thúc bài tôn-dương của ông bằng những lời nổi trội khi ông 
chào từ-biệt Lm Chenu bằng những câu như sau: “Vĩnh biệt cha! Cảm tạ ngài đã làm rất nhiều 
việc, cả những điều ngài từng nói nữa. Thế nhưng, ngài vẫn ở lại với chúng tôi trong tinh-thần 
và cả tâm-can nồng-ấm của chúng tôi nữa; bởi lẽ, chúng tôi còn cần đến ngài, vẫn rất nhiều.” 
 
 
Chúng ta cũng đừng nên quên rằng Lm Chenu  không là bất cứ gì ngoài một sinh-viên sống 
bên ngoài thế-giới. Ông là nguồn hứng lớn lao đứng ở phía sau giới linh-mục thợ thuyền, ở 
Pháp quốc. Chính vì điều này, mà vào năm 1954 ông mới bị lưu-đày phải rời Paris do phía 
Vatican đã ra tay can-thiệp. Đây là câu chuyện làm ta buồn lòng, lâu nay vẫn được định-giá và 
phân-tách khá chi-tiết trong cuộc nghiên-cứu/học-hỏi do Lm Franc,ois Leprieur OP thực-hiện 
với đầu đề nổi cộm là “Quand Rome condamne”, (tức: khi Rôma lên án) các sĩ-tử Dòng Đa 
Minh và nhóm linh-mục thợ”, Paris 1989. 
 
 
Lm Chenu không chủ-trương một nền “thần-học nói”, khá lăng-quăng. Ông là thàn-học-gia đặt 
nền-tảng lên yếu-tố, sự-kiện, tràol-lưu của thời đã qua và hiện-tại. Ông là nhà nghiên-cứu, lúc 
nào cũng dính-dự vào công-cuộc nghiên-cứu, không giống ai, luôn đi sâu đi thẳng vào “dấu 
thời-đại” (Xem loạt bài do ông viết có tên là “Các dấu chỉ thời-đại” bằng tiếng Pháp có chủ đề là 
“Les dignes du temps” trong bào Nouvelle Revue Théologique số 97, năm 1975, tr. 29-39).  
 
 
Thành ra, thần-học của ông rất sinh-động và có mặt ở mọi nơi, mọi chốn. Vào ngày sinh của 
nhóm Thanh Lao Công do Joseph Cardjin thiết-lập rất sớm vào năm 1933 khi Lm Chenu lúc ấy 



đang lưu lại tại Bỉ, ngay vào lúc tạp chí Esprit, Sept và Témoignage Chrétien; tại trung-tâm 
Mission de Paris và Mission de France; và cuối cùng, cả vào lúc thành lập Công đồng năm 
1962 nữa. 
 
 
Ở tuổi rất sớm, ông cũng đã viết lên tài-liệu ngắn gọi là Magnum opus, La doctring de l’Église 
comme idéologie (1979) (tức: “Học-thuyết xã-hội của Hội-thánh như một ý-thức-hệ” trong đó 
ông phân-tích tất cả các tông-thư của các Đức Giáo-hoàng đã viết về các vấn-đề xã-hội.  
 
 
Cùng với người anh em thuộc Hội Dòng Đa Minh, là Lm Yves Congar, Lm Chenu đã phác-thảo 
một văn-bản mang tên “Thông-điệp các Giáo-phụ Công Đồng gửi cho thế-giới” được viết cùng 
năm xảy ra Công Đồng Vatican 2, chuyên nói đến Giáo-hội của người nghèo. 
 
 
Được tu-chính rất nhiều lần và cũng bị nhận chìm xuống thật nhiều lúc, thông-điệp này được 
gửi đi khắp nơi, trên thế-giới. Và khi ấy, thông-điệp này được bảo là đã lấy hứng từ các thần-
học-gia “giải-phóng” đầu tiên ở Châu Mỹ La Tinh, trên cả ý-tưởng của Gustavo Gutiérez nữa. 
 
 
Sau khi bị lên án, Lm Chenu bèn chọn lối ra đi về sống tại Saint Jacques, trở thành mũi nhọn 
trong đời sống trí-thức và tinh-thần của thành phố đầy những đại-học. Mỗi chiều thứ Bảy, phân 
nửa hang giáo-sĩ ở Paris đều chạy đến Saint Jacques, tới đó để nghe Lm Chenu nói về các 
sách mới, hầu thâu-nhận các lời khuyên-răn có thẩm-quyền về sách nào nên đọc hoặc sách 
nào không nên.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Phụ Lục 
Tình thương-yêu hai chiều 

là giới-lệnh để ta sống “cái ngày ấy” rất cần-thiết  
(Gioan 14: 20) 

(Bài 27) 
 

      
 
       Chúa nhật thứ 5 mùa thường niên năm C 
       Bài đọc: Công vụ 21:1-5d; Gioan 13: 31-35 
        

Albertinum, 17 tháng Năm 1992 
       Chủ-tịch Buổi Thảo-luận: 

Lm Edward Schillebeeckx 
 
 

Nhằm hiểu rõ những gì được gọi là ‘Giới lệnh mới về Tình thương’, ta cần nhớ đến trạng-thái 
trong đó truyền-thống Cộng-đoàn Gioan lại đã tìm gặp nhau sau khi Thày Giêsu biến-cải hình-
dạng, Công-đoàn này vẫn lo-âu tự hỏi: một khi Đức Kitô đã chết rồi, thì chuyện gì sẽ xảy đến 
vào thời sau đó?  
 
Tin Mừng Gioan, bằng vào giới-lệnh mới buộc mọi người phải yêu-thương nhau cho đến chết, 
lại vẫn là lời đáp trả cho vấn-đề Thày Giêsu nay xa vắng, về thể xác (Gioan 13: 33-34) 
 
Với Tin Mừng Gioan, cái chết của Thày Giêsu, một mặt là “sự toàn-thắng của Thủ lãnh thế 
gian” (Ga 14: 30 và 12: 31); còn mặt kia, theo nghĩa đích-thực và xác-đáng thì đó là việc Đức 
Giêsu trở về “Nhà Cha”, tức: “về lại nhà” như Tin Mừng Gioan đã trích-dẫn ở đoạn 7 câu 34-36,  
cũng như đoạn 8 câu 21-22 và đoạn 13 câu 33-36. 
 
Theo truyền-thống cộng đoàn Gioan, thì cuộc khổ nạn, cái chết và sự trỗi dậy của Đức Giêsu 
cùng việc Ngài ngồi bên hữu Thiên-Chúa cũng như sự-kiện Ngài gửi Thần Khí đến (tức: sự 
việc diễn ra vào lễ Ngũ Tuần), Ngài đến “dựng lều” ở giữa các tông-đồ để tạo sự-kiện duy-nhất, 
rất thiết-yếu. 
 
Bằng việc tôn-vinh thánh-danh Thiên-Chúa nơi Đức Giêsu và đồng thời cũng là việc vinh-danh 
Đức Giêsu ngang qua Thiên-Chúa nữa. Thể theo Tin Mừng Gioan, tình thương-yêu anh em là 
bằng chứng rõ rệt ở thời hiện-tại, và là sự tham-gia có hiệu-quả và xác-thực vào sự quang-lâm 
duy nhất mang tính giải-thoát của Đức Kitô.  
 
Tình yêu Thiên-Chúa là sự việc Ngài thực-hiện ở trong ta và qua ta, thế nên nếu như ta cũng 
làm như Đức Giêsu, tức minh-chứng bằng cái chết cũng rất tốt, dù chẳng có gì buộc ta phải 
làm như thế. 
 
Điều mới mẻ, nói ở Tin Mừng Gioan là truyện kể về buổi “tạ từ” trong đó, trước giờ phút ra đi, 
Đức Giêsu đã đưa ra giới lệnh yêu thương cho đồ đệ của Ngài, như giới-lệnh sống động và 
điều này vẫn không phản-chống các giới lệnh từng có sẵn ở Cựu Ước. 
 
Giới-lệnh này, có yếu-tố mới là: Đức Giêsu cần tỏ ra là Ngài sẵn sàng hy-sinh tánh mạng để 
xác-chứng là Ngài trung-thực với tình thương yêu ấy, thế nên Ngài không thể phản lại giới lệnh 
sống do chính Ngài yêu-cầu mọi người thực-thi. Chính vì lý-do này, mà các thư luân-lưu cuối 
của ông Gioan cho thấy tình-huống đã đổi nơi cộng-đoàn từng nhấn mạnh về giới-lệnh yêu-
thương đến thế là cốt để củng-cố việc tuân-giữ giới-lệnh Chúa ban, có thế mới trở-thành đồ-đệ 
Ngài được. 
 



Cuối cùng, lại cũng có hai khía-cạnh khác xuất-hiện ở thư này; một, là các phản-ứng chống lại 
một số thành-viên trong cộng-đoàn vốn bảo-tồn di-sản đạo-đức ở cộng-đoàn Gioan có chiều-
hướng bí-nhiệm và đơn-thuần. Từ đó, đã thấy có sự gãy đổ xảy đến với cộng-đoàn Gioan vào 
thời đầu, tức: một cộng-đoàn đích-thực có sự hưng-phấn bí-nhiệm về việc Chúa hiện-diện nơi 
con người, và sự-kiện con người ở trong Chúa, có cung-cách khổ-đau nhục-hình qua thập giá 
mà Đức Kitô phải chấp-nhận noi theo.     
 
Hai là, gãy đổ biệt-lập khỏi “nền-tảng đạo-lý” vốn có xưa nay, lại đối đầu với các lập-luận và 
xung-khắc xảy đến bên trong cộng-đoàn tín-hữu vốn cứ đặt nặng chuyện ông Phêrô hỗ-trợ cho 
nhóm khác trong Giáo-hội thời đầu, để rồi ông phải trải qua cái chết rất đoạ-đày như Đức Giêsu 
Kitô. Trong khi đó, vị đồ đệ thần-bí được Thày yêu-dấu đã có mặt ở cộng đoàn Gioan lại chết 
theo cách khác, không có dấu gì chứng-tỏ là tử vì Đạo và chết cho Đạo cả. Đoạn văn sau này 
được thêm vào Tin Mừng Gioan (Ga 21: 18-23) rõ ràng cũng đã ám-chỉ về sự xung-khắc/đối 
đầu này. 
 
Ý-nghĩa đích-thực về cái chết của Đức Giêsu trên thập giá đã giảm dần do việc một nhóm tín-
hữu nào đó có mặt ở cộng-đoàn tiên-khởi vẫn diễn-giải sự việc như thế. Các tín-hữu này, từng 
nối-kết quà tặng sự sống vĩnh-cửu, khởi-đầu ở thế-trần qua truyền-thống sinh-hoạt ở cộng 
đoàn Gioan trên thực-tế với việc Đức Giêsu Nhập thể như đã định-vị “từ chốn trên cao” và với 
việc toàn thân Ngài ngập đầy Thần-khí, do bởi Ngài có “gốc nguồn từ trời đến”.  
 
Sự việc như thế lại không đặt trọng-tâm vào việc Ngài sử-dụng tư-cách người phàm ngõ hầu 
hồi đáp lời mời gọi ngang qua cái chết rất tủi-nhục. Bởi, Ngài có chết như thế mới cải-biến mọi 
sự bằng tình thương của Đức Giêsu hầu cứu rỗi mọi người. (X. thư thứ nhất Gioan 4: 7-11; Ga 
3: 16) 
 
Tựu trung, ta có thể nói: nhiều thành-viên cộng-đoàn thời ban đầu đã sẻ-san cuộc sống phù 
phiếm cách sao đó với các vị từng diễn-giải một cách sai trái câu nói của thánh Âu Tinh khi xưa 
vẫn bảo: “Ama et fac quod vis” tức: “Hãy yêu đi, rồi cứ xử sự theo ý mình muốn”. 
 
Nói chung thì, thư ông Gioan đã gây phản-ứng chống lại lối áp-dụng một cách sai lạc câu nói 
nổi tiếng đó. Bởi, hiểu cho đúng câu này, ta sẽ tóm tắt toàn-bộ giới lệnh sống kết-hợp với lời 
hứa và các điều răn ta từng nhận, tức: “làm theo lời Chúa”, hoặc biến thành hiện-thực những gì 
được Giáo hội ta lâu nay gọi là “10 điều răn Đức Chúa Trời.” 
 
Theo Tin Mừng thứ tư, đây không chỉ là việc phản-bội lại tinh-thần của giới lệnh mà thôi, nhưng 
còn khiến cho lời khuyên yêu-thương ở Kinh thánh khác với điều mà Đức Giêsu từng nói và rao 
giảng ngay từ buổi đầu. Thư thứ nhất của ông Gioan đoạn 2 câu 7-8 có nói như sau: 
 
“Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới 
tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ 
mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. 
Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe. 
Nhưng đó cũng là một điều răn mới 
tôi viết cho anh em, -điều ấy thật là thế 
nơi Đức Giêsu và nơi anh em-, 
bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ rạng.”  
 

Nói cách khác, câu đầu ở giới lệnh thương yêu do Đức Giêsu truyền dạy, được nối kết với việc 
tuân-thủ các giới-lệnh của Chúa, là trọng-tâm thông-điệp dành cho tín-hữu Đức Ki tô là việc 
tôn-vinh cách thần-bí ở trong Chúa và quyết-tâm bênh-vực người lân-cận vốn tiêu-biểu cho 
cộng-đoàn Gioan gần-gũi, thắt chặt với nhau hơn. 
 
Giới lệnh yêu-thương của Đức Giêsu sẽ không thể tồn-tại nếu không có các điều răn của Chúa, 
dù nhóm tách riêng ở cộng-đoàn Gioan có muốn diễn-giải ý-nghĩa nói về các người anh, người 
chị trong cộng-đoàn Kitô-hữu, mà thôi.  



 
Cho đến nay, nghĩa thật ở ý-niệm tình thương như giới lệnh sống mới mẻ mà Tin Mừng Gioan 
am-tường đã không được hoàn-toàn triển-khai cho mọi người hiểu. Rõ ràng là, trong khi Tin 
Mừng Nhất Lãm kể về bữa tiệc Tạ từ và “Giao-ước mới” thể-hiện nơi Thân mình và Máu thánh 
Đức Giêsu thì Tin Mừng Gioan cũng kể về bữa tiệc cuối nhưng không nhắc đến cái-gọi-là việc 
thiết-lập Tiệc Thánh như một nhắc nhở về “Giao-ước mới”, nhưng lại nói về việc phục-vụ bằng 
cách rửa chân, diễn-nghĩa cử-chỉ này như một biểu-tượng của giới-lệnh mới, thôi. Điều mới mẻ 
của tình thương yêu lại có điều gì rất mới dính-dự đến giao-ước mới, qua đó các truyền-thống 
khác của tín-hữu thời đầu cũng nói đến.    
 
Cụm từ “mới mẻ” – dù có áp-dụng cho giao-ước hoặc giới-lệnh về thương yêu- đều qui về một 
sự thật. Tự-vựng này diễn-tả điều gì đó rất đặc-thù của Đức Giêsu và của ông Gioan. Vẫn biết 
điều kiện sống của người phàm, giao-ước giữa Thiên-Chúa và con người, cả nam lẫn nữ, theo 
định-nghĩa vẫn luôn là giao-ước mới mẻ.  
 
Điều thiết-yếu nơi giao-ước vĩnh-cửu của Thiên-Chúa đối với người phàm mỏng mảnh và dễ 
chết luôn là giao-ước rất mới, ngay trong Cựu Ước vẫn luôn mang tính-cách rất mới, theo 
nghĩa được cải-tân như lời ngôn-sứ Gêrêmia nói ở đoạn 31 câu 31-34) có ghi sau đây: 
 
“Này sẽ đến những ngày - sấm ngôn của Đức Chúa - Ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Giuđa một 
giao ước mới, không giống như giao ước Ta đã lập với cha ông chúng, ngày Ta cầm tay dẫn họ 
ra khỏi đất Ai-cập; chính chúng đã huỷ bỏ giao ước của Ta, mặc dầu Ta là Chúa Tể của chúng - 
sấm ngôn của Đức Chúa. Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó - 
sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật 
của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta. Chúng sẽ không còn phải 
dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia: "Hãy học cho biết Đức Chúa", vì hết thảy chúng, từ 
người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta - sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng 
và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. 
Israel sẽ tồn tại mãi.” 
 
“Giao-ước” đây, chỉ để nói lên mối tương quan dễ bảo của Israel với Thiên-Chúa cao cả và lòng 
sủng ái rất tự do của người phàm, trong tình-huống tiêu-biểu cách đặc biệt của nhân-loại, như 
tình-trạng trong đó dân Do-thái đã cắt đứt quan-hệ với Chúa và cứ mãi duy-trì mối thâm-giao 
gián-đoạn dù thâm-giao ấy là do Thiên Chúa thiết-lập. 
 
Lại không thể tránh khỏi sự kiện Tin Mừng Gioan cho thấy sự mới mẻ nơi giới lệnh yêu thương 
cứ nhắc đi nhắc lại nhiều hơn Tin Mừng khác chỉ nói đến “lỗi/tội của thế-gian”, thôi.  
 
Tư tưởng ở Tin Mừng Gioan không qui về “thế gian” nói chung mà là “thế gian này”, tức hiện-
trường phấn-đấu giữa những điều tốt/xấu, giữa sự sống và nỗi chết, một thế-giới với “thế-gian” 
trong đó ác-thần/sự dữ và cái chết xem ra đã toàn thắng, như thư thứ nhất từng nhấn mạnh:  
 
“Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa, 
còn tất cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị của Ác thần.”     
 
Ngày hôm nay, hơn bao giờ hết, trên nền-tảng phân-tách một cách khoa-học, chúng ta dư biết 
rằng phàm nhân nào cũng đi vào với thế-giới trong đó nhiều địa-hạt được cấu-trúc trên bình-
diện nhân-bản, tập-thể và xã-hội. Ngoài việc có được khía-cạnh riêng tư, bi-đát, ác-thần/sự dữ 
cũng có cấu-trúc lịch-sử như một quyền-uy/sức mạnh không tên tuổi. 
 
Do có cấu-trúc như thế, “thế-gian” đây là nguồn-cội của sự kỳ-thị và tách-biệt, tức một thế giới 
của sức mạnh hung ác, một bầu trời sự sống đầy thù-hằn, chỉ muốn loại-trừ người khác, mà 
thôi. 
 
Diễn-giải bằng ngôn-từ hiện-đại, tư-tưởng của ông Gioan diễn-tả “thế gian” này theo nghĩa 
kinh-tế thế-giới, tức hệ-thống cầm quyền và các mối tương-quan quyền-lực chính-trị theo địa-



thế; và tất cả những gì họ đem đến, toàn những bất-công, nghèo-hèn và khổ đau, bạo-lực và 
sự chết, và cuối cùng là huỷ hoại thiên-nhiên. Đây, mới là lỗi/tội của thế-gian.  
 
Bỏ qua một bên ý-nghĩa tiềm-ẩn về thể-xác hoặc sinh-lý của tự-vựng “tội nguyên-tổ”, Kitô-hữu 
chúng ta hôm nay (dù có vị cũng muốn như thế) đều không thể không biết đến cấu trúc đầy 
lỗi/tội của di-sản văn hoá và xã-hội của chúng ta, một cấu-trúc có trước công việc riêng tư cũng 
như các lầm lỡ của ta, và cùng lúc ta không thể tránh né kết quả do chúng đem đến.  
 
Tầm-kích tội nguyên-tổ chỉ là khía-cạnh khe-khắt/khắc-nghiệt của thực-tế mỗi ngày ta sống vốn 
không thể đẩy lùi nó “đi-chỗ-khác” bằng nền thần-học hiện-đại, rất phức-tạp. Lâu nay, lịch sử 
của ta đã bắt đầu như thế từ thời cộng-đoàn Gioan sinh sống. Nó vẫn còn ra như thế ngoại trừ 
ngày hôm nay ta có được các phương-tiện trao-đổi để giáp mặt/đối đầu tiếp-tục một thực-tại 
như trên lãnh-vực thế-giới cũng như ở địa-phương. 
 
Ở Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu cũng thấy là Ngài đang ở cùng một trận chiến tương-tự, cũng 
một vị-thế dễ bị thương-tổn giữa hai quyền-lực tốt/xấu. Rõ ràng Ngài quyết-định chọn-lựa công-
bình và tình thương chống lại uy-lực của sự dữ bằng đường lối sống rất minh-nhiên. Ngài đã 
công-kích Đền thờ của Do-thái-giáo vì nơi đây biến thành chốn nương thân cho đám kinh-
doanh/mậu-dịch làm lợi cho quân xâm-lược người La Mã cùng với giai-cấp tư-tế thuộc nhóm 
Sa-đu-xê (Gioan 2) 
 
Đức Giêsu cũng tấn công đám người Giuđêa có thành-kiến chuyên nắm giữ Thiên-Chúa như 
thể tài-sản tư-riêng của họ, rồi chối bỏ đám người Samaritanô  bằng cách gọi những vị này là 
“bè rối” (Gioan 4). Ngài chống-đối một số giới-chức Biệt Phái cứ đặt lề luật lên trên cuộc sống 
con người (Gioan 5 & 9). 
 
Ngài chống trả lề thói bạo-tàn của hệ-thống đạo-đức vốn là nguyên-cớ sự chết cũng như sự 
việc thứ tha (Gioan 8). Thiên Chúa cũng tham-gia dự-phần vào cuộc phấn đấu này/khác và 
Ngài nhất quyết làm như thế. Xem thế thì, Thiên Chúa vẫn đứng về phía Đức Giêsu. Theo ý 
Ngài, “Con Người” ở Tin Mừng Gioan hoặc bất cứ ai hoạt-động vì tự-do, vì sự thật và cuộc 
sống vẫn luôn làm công việc của Thiên Chúa. 
 
Tuy nhiên, ở chương 8 Tin Mừng này, bất cứ ai tạo nô lệ, gian-manh và sự chết đều dự phần 
vào công việc của ác thần/sự dữ (Gioan 8: 31-44). Tin Mừng Gioan luôn có hai mặt của sự thật 
chưa được gạn lọc qua lằn sáng hiện-đại vẫn soi chiếu và cũng không biết đến bóng rợp hiện-
đại.  
 
Tất cả mọi sự đều có hai mặt: trắng/đen, tốt/xấu, chứ tuyệt nhiên không lưng-chừng, ở giữa. 
Tuy thế, dù tất cả mọi phê-bình hợp-pháp về ý-niệm vũ-trụ ở Tin Mừng này, dù khía-cạnh tách 
riêng không chối cãi vẫn nổi trội với tình-huống đặc-trưng/đặc-thù, độc quyền trong Giáo hội, 
mà chỉ mỗi việc đọc nó lên cũng trở-thành một gợi nhớ kích-bốc đầy nguy hiểm cho mọi người 
rồi. 
 
Bản văn Tin Mừng đầy tính thâm-thuý này đối với ta, cũng nói về một Thiên Chúa đã tạo Giáo-
ước với người phàm vẫn tiếp tục lỗi phạm, trong khi phần Ngài vẫn luôn luôn đáng tin tưởng về 
lời Ngài hứa không điều kiện, dù con người luôn ngã gục và yếu ớt.  
 
Thiên Chúa không thương-thảo với người phàm. Ngài chẳng bao giờ nói những câu như: “Nếu 
các người làm điều này, thì Ta đây, Thiên Chúa của các người cũng sẽ làm thế.” Thiên Chúa 
không đưa ra bất cứ điều kiện nào hết, nhưng Ngài vẫn rộng lượng mà không cần có lý do và 
Ngài luôn thuỷ chung ngay cả khi ta trở nên vô lý. Thành ra, Thiên Chúa thấy con người vẫn 
tiếp-tục phạm lỗi. Thiên Chúa chung-thuỷ với giao-ước Ngài thiết-lập, tức thứ Giao-ước luôn 
mới mẻ một cách đáng kinh-ngạc.  
 
Tông đồ Phaolô từng viết ở thư gửi cộng đoàn Rôma đoạn 5 câu 8 những lời rằng: 
 



“Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta,  
ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi;  
đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.”    
 
Và, ở thư thứ nhất ông Gioan cũng viết: 
 
“Tình yêu cốt ở điều này: 
không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, 
nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, 
và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.” 
(1 Gioan 4: 10)         
 
Cuối cùng, là truyền thống cộng-đoàn thời sau khi Phaolô khuất bóng đã có thư gửi tín hữu 
thành Êphêsô đoạn 2 câu 4 như sau: 
 
“Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót  
và rất mực yêu mến chúng ta”     
 
Giao-ước vĩnh-cửu mà Thiên-Chúa thiết-lập với con người thật ra mỗi ngày cũng đều mới cho 
tất cả những người phạm lỗi, nam cũng như nữ. 
 
Cuối cùng, câu chuyện này vẫn có chi-tiết tế-nhị ở Tin Mừng Gioan mà mọi người đều nghe 
biết qua Phụng-vụ hôm nay. Tin Mừng đây, diễn-tả bằng tự-vựng bí-hiểm đối với ta, trong bối 
cảnh văn-hoá bí-nhiệm định-vị bên lề Do-thái-giáo mà ít người có khả năng nhận thấy. 
 
Về buổi “Tạ từ” hôm ấy, Tin Mừng Gioan ghi lại chuyện xảy ra sau khi Giuđa Iscariốt ra dấu 
hiệu phản-bội thày, lại có câu nói của Đức Giêsu vẫn nhấn mạnh rằng: 
 
“Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói:  
"Giờ đây, Con Người được tôn vinh,  
và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.  
Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người,  
thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình,  
và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.” 
(Ga 13: 31-32) 
 
Sau khi đưa những lời lẽ khó hiểu ở trên, tác-giả Tin Mừng Gioan lại để cho Đức Giêsu trao 
ban cho đồ đệ Ngài giới-lệnh yêu thương rất mới. Yêu thương, là ân-huệ Ngài nhận được từ 
Cha nay trở-thành di-sản để lại cho tín-hữu được giải-thoát, cứu-rỗi. Từ nỗi yêu-thương này, 
tín-hữu của Ngài đều nhận ra là họ rất phúc-hạnh vì được cứu rỗi. 
 
Đối với ta, là những người có nền văn-hoá khác với Do-thái-giáo, thì: những câu lời đầy huyền-
bí ở Tin Mừng Gioan không khác với Tin Mừng Nhất Lãm chỉ đơn-thuần trích lời Đức Giêsu 
khuyên dạy ở Kinh Lạy Cha thưa rằng: “Xin cho Danh Cha được cả sáng, Vương Quốc của 
Cha đến với chúng tôi! Công bằng và tình thương ở giữa người phàm vốn dĩ tạo nên vinh 
quang và vinh-dự của Thiên Chúa.  
 
Còn, tình yêu-thương hay thay đổi của con người phàm-trần đối với nhau vẫn được công khai 
tỏ-bày bằng các dấu-hiệu của trần-thế về sự đoàn-kết và đùm bọc trong cùng sự kiện, để thấy 
rằng nơi con người Đức Giêsu, cùng một lúc Thiên Chúa được nhận/biết và con người từ đó 
được thánh-hoá. Thiên-Chúa và Đức Giêsu cũng như loài người đều được vinh-danh, trân-
trọng. Và, “cả ba đã nên một”. 
 
Thành ra, tầm nhìn theo con mắt của ngôn-sứ về “thế giới mới” qua đó bài đọc thứ nhất ở 
Phụng vụ cũng đã nói lên điều ấy. Điều ấy, tức cho thấy, rằng: nay đã đến thời ta không còn có 
thể tách rời khỏi thế-giới ta đang sống, như sách Khải Huyền đoạn 21 câu 3 cũng đã bảo: 



 
“Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to:  
"Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại,  
Ngài sẽ cư ngụ cùng với họ.  
Họ sẽ là dân của Ngài,  
còn chính Ngài sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ.”          
 
Ở đây, ta thấy được đô-thị tình thương, là thành-đô xuyên suốt với cửa ngõ mở rộng về phía tứ 
phương địa bàn, Và, ở nơi đó, không còn ai là người lạ mặt hoặc di dân bị hạ-nhục ở trong đó. 
Tất cả mọi người anh, người chị cùng ở trong một tình thương yêu, kết đoànrất cảm-kích. Đây 
chính là tầm nhìn cuối của con người người về kinh-nghiệm của niềm tin từng được ông Gioan 
lịch-sử-hoá và lồng trong hai bộ mặt.  
 
Thế nhưng, một phần thông-điệp đầy kích bốc và sống-động có liên quan đến ta và ở trong ta, 
ngày hôm nay. Đó, chính là lời tuyên-tín đầy đặn của tín-hữu, qua đó Thiên Chúa thành Đấng 
Cứu độ hiện-diện trong tình thương yêu nền-tảng của Đức Giêsu với con người và kết quả sẽ 
triển-khai từng ngày, từng năm chung quanh ta, luôn như thế.      
 
Quyền-năng thần thánh ấy và ơn cứu rỗi con người sẽ trở nên dễ thấy, và nay còn sờ chạm 
được trong lớp bụi mù của chúng ta đến độ chúng ta là các thế-hệ rất mới của tín-hữu sẽ sống 
mãi trong cùng đợt sóng tình thương với Đức Giêsu Kitô. Người phàm sống động vẫn cứ 
thương yêu và mở ra với những người đang khổ đau, chính đó là vinh-quang và danh-dự của 
Thiên Chúa, tất cả đều sùng-kính thánh Danh Ngài. 
 
Vấn đề mà Tin Mừng hôm nay đề ra một cách đầy quyền-thế ở đây, lúc này, là như sau: sự 
thật là chúng ta, năm nay, trong lớp mù sương gồm những thứ đang xảy đến với thế-giới của 
ta, đã chia cách và gần gũi với ta, hoặc có khi ở cùng khu xóm với ta, cùng gia đình hoặc cộng 
đoàn của ta; hoặc trong đời sống tư riêng của ta, đều được nhận biết như nhân-thân được giải-
thoát, tức: những người đem tự-do, những người được cứu-rỗi nên đã đem ơn cứu độ đến với 
mọi người, qua tư-cách con người phàm-trần được hoá-giải và từ đó cũng đem sự hoá-giải đến 
với mọi người đấy chứ? 
 
Chính đó là thông-điệp đầy kích-động ở Tin Mừng ngày hôm nay.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Phụ Lục 
Abba, Cha ơi,  

Mọi sự đều có thể, đối với Cha 
(Máccô 14: 36) 

(Bài 28) 
 

      
 
        
      Chúa nhật thứ 7 mùa thường niên năm C 
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Albertinum, 26/7/1992 
      Chủ-toạ buổi mạn đàm: Lm Edward Schillebeeckx 
 
 
Chỉ hai câu trong Kinh Lạy Cha, một kinh được Giáo-hội sử-dụng ngay từ thời đầu, là những 
câu rút từ Tin Mừng Mátthêu và Luca, đã đủ để khiến cộng-đồng dân Chúa nhớ nhiều về lời 
Đức Giêsu nói về Thiên Chúa và nói với Thiên-Chúa. 
 
Văn-bản thứ ba, qui cùng thời với sách Điđakê, là sách chứa-đựng cả về phụng-vụ lại có thêm 
câu: “Ngài là vương quyền, uy-lực và vinh-quang…”. Lời kinh đây, tựa hồ lằn sáng phản-ánh 
cuộc sống nguyện-cầu mà đồ-đệ Ngài cảm-kích sâu sắc. Hơn nữa, đây là khoá-từ để mở toàn-
bộ sách Tân-Ước. 
 
Chính nơi đây, với nội-dung và ý-nghĩa được Đức Giêsu đưa ra, làm ví-dụ những điều không 
trực-tiếp chuyển thẳng đến với ta, nhưng lại đã phản-ảnh sự việc như thế. Vậy nên, ta cũng 
hiểu được như các môn-đồ từng am-hiểu, và do vậy, mới dấn bước theo chân Ngài được. Đó, 
cũng là lý-do khiến ta nhận ra rằng: khác với Tin Mừng Mátthêu, văn bản do ông Luca ghi chép 
lời Đức Giêsu khuyên dạy ở Kinh Lạy Cha, lại có thêm những lời như: “Khi ấy, Đức Giêsu đang 
nguyện-cầu …” 
 
Đoạn văn này, không kể đến sự căng thẳng có thể có giữa phong-trào của ông Gioan Tẩy Giả 
là người từng chỉ dạy môn-đệ mình cách-thức nguyện-cầu cho có kết-quả, và cả việc tạo tạo 
phong-trào tín-hữu sống gần cận Đức Giêsu, nữa. Dường như ông Luca có ý bảo: đồ đệ Đức 
Giêsu muốn nguyện-cầu theo cách Thày mình từng thực-hiện trong đời hoạt-động công khai 
của Ngài. Nên, các ông mới thỉnh-cầu Ngài bằng những câu như: “Xin Thày chỉ chúng tôi cách 
cầu-nguyện!” 
 
Những gì vừa nói, có nghĩa là: bản văn nguyện-cầu ở Kinh Lạy Cha còn tồn-tại đến hôm nay là 
do hai tác-giả đã ghi chép. Nhưng, bản-văn do ông Luca ghi chép, vẫn ngắn gọn hơn bản của 
Mát-thêu ở Phụng Vụ. Về tính hiệu-năng/súc tích, thì lời kinh ở Tin Mừng của ông Luca, ít sử-
dụng điển-tích của Do-thái-giáo, nhưng lại sát với lời đích-thực của Đức Giêsu hơn. Có lẽ, 
nhiều người trong chúng ta ít biết đến điều này, nhưng tựu trung nó vẫn hàm-ngụ nhiều chi-tiết 
do Ngài chỉ dạy ta biết cách nguyện-cầu cho đúng. 
 
Nói chung thì, bản văn Luca là lời cầu tập-trung viết kỹ hơn lời nguyện nào khác. Vốn biết rõ 
truyền-thống nguyện-cầu của Do-thái-giáo, ta có thể coi lời nguyện đây khởi từ các tụng-ca 
long-trọng hầu tôn-vinh/chúc tụng Thiên-Chúa, tức: tụng-thức ngợi ca Thiên Chúa, thật rất rõ.          
 
Đó cũng là điều tốt. Nhưng, đứng từ quan-điểm của các vị thuộc cộng-đoàn tiên-khởi từng tụ-tập 
nguyện-cầu theo kiểu Do-thái-giáo vốn biết mình được vinh-hạnh làm con Thiên-Chúa, là Đấng được 
tôn-vinh cách cao-trọng. Thật ra hiểu như thế, cũng chẳng có gì là nguy-hiểm, hoặc khác biệt một cách 
tinh-tế thế nào hết. Bởi, với Đức Giêsu Đấng thường nhìn sự việc bằng cặp mắt nghi-vấn những người 



tự vinh-danh cách thái quá khi họ thừa biết rằng Thiên Chúa chăm sóc họ bằng tình thương yêu rất 
nồng thắm. 
 
Sự việc này, trở-thành nguồn-gốc của nhiều thứ chuyện được thần-bí-hoá theo bối-cảnh trong đó tác-
giả Mátthêu lại đã đưa vào “Kinh Lạy Cha” với những lời như sau: 
 
-Ở đoạn 6 câu 5-13, người đọc Tin Mừng lại thấy ghi là: 
 

"Và khi cầu-nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu-nguyện 

trong các hội-đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: 

chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh em, khi cầu-nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và 

cầu-nguyện cùng Cha của anh em, Đấng hiện-diện nơi kín-đáo. Và Cha anh em, Đấng thấu-

suốt những gì kín-đáo, sẽ trả lại cho anh em. 

"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại;  
bởi họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.  
Đừng bắt chước họ,  
vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì,  
trước khi anh em cầu xin. 
"Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: 
"Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, 
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 
triều đại Cha mau đến, 
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; 
xin tha tội cho chúng con 
như chúng con cũng tha 
cho những người có lỗi với chúng con; 
xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, 
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.” 
 
-Trong khi đó, Tin Mừng Luca ở đoạn 18 câu 11, lại có câu:      
 
“Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng:  
"Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa,  
vì con không như bao kẻ khác:  
tham lam, bất-chính, ngoại tình,  
hoặc như tên thu thuế kia.”  
 

Nay, ta hãy quên đi những chuyện như thế trong phút chốc, để các chị phụ-nữ có mặt ở đây sẽ 
bỏ qua chuyện đấu-tranh cho phụ-nữ được đồng quyền lâu nay thắc mắc mãi chuyện giới-tính 
khi ta cất giọng kêu lên tiếng “Lạy Cha” tức: một thói quen văn-hoá thời xưa cũ, là thứ văn-hoá 
trịch-thượng chẳng bao giờ thắc-mắc tại sao ta không cất tiếng kêu “Thưa Mẹ!” bao giờ hết. Tại 
sao thế?  
 
Và ở đây, cũng nên quên đi chuyện này trong phút chốc. Bởi, vấn-đề này rồi ra tự nó cũng có 
thể giải-quyết được ngay tận gốc, nhưng chuyện này chắc-chắn không thể minh-xác được tính-
cách lạm-dụng tôn-giáo, lạm-dụng lịch-sử khi ta dùng cụm từ “Lạy Cha!” chứ không nói: “Thưa 
Mẹ!”     
 
Cụm từ “Lạy Cha” bên tiếng Aram có thể được dịch một cách rõ rệt thành “Thưa Cha yêu dấu”. 
Thế nhưng, thật lầm lẫn nếu ta lại cứ nghĩ rằng cụm từ “Lạy Cha!” ở đây là để biểu-tỏ tên riêng 
của Thiên Chúa như thể bảo: từ-vựng “Cha” luôn kéo theo ý-nghĩa Danh Ngài phải được toả 
sáng.  
 



Thành-ngữ “Sáng lạn thay Danh Ngài!” vẫn là thành-ngữ được sử-dụng cách thông-thường. 
Bình thường thì: “Danh Ngài” đây, nói lên sự thánh thiện của Thiên Chúa như mọi người vẫn 
hiểu. Đó, là sắc-thái bề ngoài của Thiên Chúa, Đấng tự bộc-lộ chính mình Ngài cho mọi người 
biết và bộc lộ này vẫn tôn-trọng và tin rằng những gì xảy ra ở phần thâm sâu rất “bên trong” của 
Thiên Chúa mà chẳng ai lường được. 
 
Theo nghĩa này, thì “Danh Ngài”, là cụm-từ biểu tỏ chính Thiên-Chúa hiện-hữu một cách bí-
nhiệm nhưng ta không thể hiểu được cho rõ ràng. Và, ngang qua sự huy-hoàng của “Danh 
Ngài”, Ngài vẫn lấp đầy trái đất, vẫn có mặt trong lịch-sử và vẫn ở với con người.        
 
Và, chúng ta phải nhận biết rõ ràng sự hiện-diện của Thiên-Chúa là như thế. Điều này, thật khó 
lòng thực-thi ở vào hoàn-cảnh của ta nhất là khi ta được “nạp điện” bằng quá nhiều bất công. 
Vì thế nên, điều này rõ ràng chứng-tỏ sự trái-nghịch với nét huy-hoàng của Danh Ngài cả sáng. 
 
Muốn nhận biết rõ Danh Thiên-Chúa “vào thời của ta hôm nay”; việc này không là dễ dàng; bởi 
lẽ, vào một thời mà trong đó có quá nhiều sự-kiện khó nắm bắt vẫn xảy ra như đã từng xảy đến 
ở Nam Tư khi trước và ở nhiều nơi khác cũng giống như đi vào mùa đông băng giá khá khó 
khăn của Giáo-hội. 
 
Danh Thiên-Chúa là bản-chất rất thánh của Ngài. Bản-chất, chính là sự sống của Ngài qua đó 
Danh Ngài phải toả rạng như sách Êdêkien đã viết ở đoạn 26 câu 22-28, cũng như sách 
Samuel đoạn 6 câu 2, sách Giêrêmia đoạn 7 câu 11 và Amos đoạn 9 câu 12. 
 
“Làm rạng Danh Ngài” có cùng một nghĩa như “Chúc tụng Danh Ngài” được viết ở sách ngôn 
sứ Ysaya đoạn 59 câu 18 hoặc sách tiên-tri Zacaria đoạn 14 câu 9. Có sách còn viết là “Làm 
cho Danh Ngài thành của chung” để mọi người được biết. Như thế, có nghĩa: tất cả đều coi 
Thiên-Chúa là Đấng Thánh không ai có thể sánh tày một cách nghiêm-túc được. Yêu-cầu làm 
“rạng Danh Ngài” là đòi hỏi rất gắt-gao được chuyển đến ta là những kẻ tin sâu-sắc đến cùng 
tột. Nói khác đi, là hỏi rằng: cuối cùng rồi ra, ta sẽ chọn danh tánh Đấng nào đây?  
 
Mặt khác, khi nói tiếng “Cha ơi!” (và để cho rõ nghĩa, ta hãy nhìn vào bối cảnh xã-hội và văn-
hoá thời Đức Giêsu sẽ thấy), đều chỉ nói lên điều gì đó bày-tỏ tương-quan hai chiều có thay-đổi 
giữa Đức Giêsu và các môn-đệ Ngài với Thiên-Chúa. Bởi, nơi sự cao sang/huy-hoàng trọn vẹn 
của Danh Ngài, Thiên Chúa trở-thành một bí-nhiệm cho những ai có khả năng biến thành hữu-
thể đáng gọi là “Con”. Dù, Ngài luôn ở trên con người phàm-trần, ta vẫn có thể định-vị Ngài qua 
và bằng những gì ta trải-nghiệm được theo cách tốt đẹp nhất nơi bậc cha mẹ, tức: bằng tình 
phụ-tử hoặc mẫu-tử. 
 
Bằng vào tương-quan họ-hàng của Do-thái-giáo, mà mọi người trong đó đều thấy phúc-hạnh và 
thành-đạt, xin mở một dấu ngoặc ở đây (để ta nghĩ đến mười điều răn Hội thánh có từ Do-thái-
giáo vẫn khuyên mọi người “Hãy thảo-kính cha mẹ”) thì vấn-đề đặt ra ở đây được coi như thể-
loại về mối tương-quan giữa đồ-đệ Đức Giê su với Thiên-Chúa. 
 
Thành ra, Đức Giê su có nói: tốt nhất, ta hãy quay về với Thiên-Chúa là “Cha yêu dấu” cả vào 
khi tín-hữu Do-thái-giáo đều quan-niệm rằng: ý-định của bậc làm cha đã trở-thành luật đối với 
con/cháu. Chính vì lý-do đó, mà lời cầu trong Kinh Lạy Cha do tác-giả Luca soạn đã không bao-
hàm lời van-nài/khẩn-khoản như ta vẫn thấy ở Tin Mừng Mátthêu qua câu nói: “Ý Cha thể-hiện 
dưới đất cũng như trên trời”. Cụm-từ “Lạy Cha!” đây, đã hàm-chứa tư-tưởng này rồi; thế nên, 
thiết tưởng cũng không là chuyện cần-thiết để ta diễn tả thêm điều đó, nhiều hơn nữa.      
 
Nét đặc-trưng/đặc-thù của Đạo Chúa theo cách riêng-biệt trong toàn-bộ Kinh Lạy Cha, là ở 
điểm: Kinh này được đóng khung trong lời khẩn-cầu, thỉnh-nguyện chứ không là công-thức suy-
niệm đầy bí-nhiệm. Tác-giả Luca, một lần nữa, lại cũng nhấn mạnh điều này khi ông viết: “Các 
ngươi hãy xin thì sẽ được, hãy tìm sẽ thấy, hãy gõ cửa sẽ mở cho.”  
 



Trong khi đó, có hai ngoại-lệ thấy rất rõ, đó là: Tin Mừng Mát-thêu đoạn 11 câu 25 và Tin Mừng 
Gioan đoạn 11 câu 41, cho thấy lời nguyện cầu của Đức Giêsu trong Tân Ước đều là lời thỉnh-
nguyện, chứ không mang tính chiêm-niệm, hoặc tụng-thức. Đức Giêsu quay về với Thiên-Chúa 
là để khẩn nguyện/nài van Cha Ngài việc gì đó.  
 
Với Đức Giêsu, thật ra không là chuyện nhục-nhã khi Ngài buộc phải van xin Thiên-Chúa đôi 
điều như câu nói sau đây: “Lạy Cha, xin cất cho Con khỏi chén này,” cũng hệt như ta thường 
kêu van: “Ôi, Lạy Chúa! Sao Ngài để con khổ sở thế này đây?”  
 
Bởi thế nên, khi kêu cầu Chúa điều gì, ta cũng đừng sử-dụng ngôn-từ dài giòng, rắc-rối làm gì 
cho thêm khó. Tốt hơn cả, ta hãy làm như con trẻ, chúng cứ van nài cầu xin mãi một điều cho 
đến khi nào đạt ước-nguyện mới thôi. Ta thường nghe những câu truyện hệt như thế trong 
đoạn kể về ông Abraham nài nỉ Thiên-Chúa của ông bằng cách thương-lượng hoặc đổi-chác 
với Ngài qua những câu như sau: 
 
“Có thể nào Ngài lại không tha-thứ cho thành-đô đầy tội lỗi này đây, nếu như họ có được 50 
người tôt lành, hạnh-đạo không?” Và, câu trả lời là: “Giả như thôn làng ấy có được 40 người tốt 
lành thôi, Ta cũng sẽ thứ tha cho họ.” Và cuối cùng, cụ ông Abraham lại cứ nài nỉ gần như 
không dứt rằng: “Giả như họ chỉ có được 10 người tốt lành thì sao?” Và Thiên-Chúa lại cũng 
đáp: “Được thế cũng xong!” 
 
Tuy thế, các lời van xin vừa kể, chỉ để đòi cho được thành-quả mỹ-mãn, nhưng đòi hỏi này lại 
có hai mặt, như: “Xin cho Danh Ngài cả sáng!”  và: “Xin cho Vương Quốc của Ngài trị vì được 
mau đến.”  
 
Các nhà chú-giải kinh thánh từng nghiên-cứu kỹ những lời van nài khẩn xin, đã kết-luận bảo 
rằng: lối cấu-trúc hoặc đặt câu ở trên là theo thể “thụ-động” mang tính thần học, tức: một thể-
loại suy tư không đả-động gì đến Danh tánh Chúa, hết; dù Ngài là chủ-từ ở câu nguyện cầu 
như thế. Như thế, có ngụ ý: chỉ mình Chúa mới có khả-năng làm “rạng Danh Ngài” và Ngài 
hành-động theo tư-cách Thiên-Chúa như ta đọc ở sách Êzêkien đoạn 36 câu 23, cũng có viết: 
 
“Ta sẽ biểu-dương danh thánh vĩ-đại của Ta bị xúc phạm giữa chư-dân, danh mà các ngươi đã 
xúc phạm ở giữa chúng. Bấy giờ chư-dân sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa - sấm ngôn của 
Đức Chúa là Chúa Thượng - khi Ta biểu-dương sự thánh thiện của Ta nơi các ngươi ngay trước 
mắt chúng”          
 
Thêm vào đó, chỉ Thiên-Chúa mới đưa vào Vương-quốc Ngài, bằng tình-trạng tốt đẹp nhất 
khiến ta chứng-tỏ mình chỉ là tôi đòi vô-dụng, thôi. 
 
Hãy để Thiên-Chúa trở-nên chính mình Ngài. Trở-thành Đấng khẳng-định sự cao-sang huy-
hoàng của Ngài vì Ngài là Đấng củng-cố hành-động của chính Ngài và Vương Quốc của Ngài 
với con người hầu dẫn đưa mọi người, nam cũng như nữ, đi vào thực-hiện điều Ngài muốn. 
 
Nói tóm lại, đây là cung-cách loài người vinh-danh Thiên Chúa và là mối phúc-hạnh khiến con 
người được như thế. Thiên-Chúa đem vinh-quang danh-dự của Ngài vào tình-trạng phiêu-
lưu/mạo-hiểm lên trên mọi niềm phúc-hạnh, lành thánh của con người. Chính đây, là toàn bộ ý-
nghĩa của Kinh Lạy Cha được coi như một thỉnh-nguyện nài van, và là lời cầu khẩn-khoản, thiết 
tha.    
 
Ta nài xin Chúa quay về với nhân-loại. Ta khẩn cầu Ngài làm sao để ta ao ước được Ngài hiện-
diện trong mọi sự, mọi việc. Dĩ nhiên, ta không thể tự mình làm điều ấy. Cũng có thể, trên thực-
tế, ta thật chẳng muốn như thế. Quả là, ta không ao ước/nài xin chỉ mỗi Chúa mà thôi, nhưng ta 
lại có quá nhiều thứ tốt lành, rất thực và nhiều sự đáng để ta trân-quí ngoài Chúa ra. Và, ta 
cũng trân-quí mọi thứ và mọi sự bề ngoài, khiến hạn-chế mọi sự tốt lành trong vũ-trụ, hạn-chế 
cả sự thật và tình thương ta có từ Thiên-Chúa, nữa. 
 



Qua Kinh Lạy Cha, ta khẩn nài Chúa thực-hiện ở nơi ta Vương quốc của Ngài và khiến bản 
thân Ngài trở nên Thiên-Chúa đích-thực. Đó là những gì ta đang làm, qua nguyện cầu. Và, một 
câu hỏi khác cũng liên-quan đến nguyện cầu, là: ta đã đạt được ước-nguyện theo cách này 
chưa? Bởi, đây mới là ý-nghĩa đích-thực của việc Đức Giêsu dạy ta cách nguyện cầu cho đúng 
cách.  
 
Cũng may, nhờ có khuôn thước đích-thực ở lời cầu này, như một lời khẩn-khoản nài xin hoặc 
như ‘yêu-cầu’ ta cần đòi hỏi;  tức: lối nguyện-cầu của Kitô-hữu vào thời trước chỉ chuyên chăm 
tụng-niệm, (tức: những gì mà tác-giả Eckhard gọi là “bỏ hết mọi sự”), ta lại cũng xin cho có khả-
năng chừa chỗ trống cho Chúa đến ngự/trị, vì Ngài là Thiên-Chúa.  
 
Chủ-trương chiêm-ngắm/tụng-niệm để cầu ơn cứu-độ đến với con người, là hoa trái của lời 
cầu-khấn/van xin ta đệ đạt lên Chúa, nhưng chưa hẳn là kết quả giải-thoát con người mình; và 
chưa hẳn là đường-lối khắc-kỷ hoặc cung-cách thực-thi mọi sự tốt lành bằng tinh-thần thuần-
tuý. Đây, là cách-thức qua đó Đức Giêsu từng khuyên dạy mọi tín-hữu và đồ-đệ Ngài hãy làm, 
mỗi khi họ chiêm-niệm, nguyện-cầu. 
 
Thành thử, ta có thể bảo: Kinh Lạy Cha bao gồm hai sự việc đang còn diễn-tiến: một, từ Thiên-
Chúa; một, từ con người phàm-trần. Qua kinh này, ta nhận ra hai lời khẩn-cầu liên-quan đến 
bản-sắc ban đầu ta nhận-thức, tức: nhờ lời khẩn-nài ta vẫn thưa: “Xin cho Danh Cha được cả 
sáng” và: “Nước Cha trị-vì rày sẽ đến”, mọi tín-hữu Đức Kitô đều diễn-tả sự việc ấy khi cầu 
nguyện như bận tâm cốt thiết đậm sâu như ước ao được gần cận với Chúa.  
 
Đặc-biệt hơn, điều đó còn có nghĩa: Ngài phải trở-nên chính Ngài và thể-hiện chính mình Ngài 
qua việc thánh-hoá con người, cả đến thiên-nhiên cũng như lịch-sử và bằng việc tạo-dựng đầy 
ý-nghĩa. 
 
Và cùng lúc, ta cũng khẩn-cầu Thiên-Chúa là Đấng cao-cả, bất khả xâm-phạm, Ngài là Thiên-
Chúa của người phàm-trần và Ngài củng-cố triều-đại của Ngài là triều-đại công-bằng, đầy tình 
thương-yêu lân-tuất, với con người.  
 
Đây, là quyền-bính mang tính vua-quan/thần-thánh ở trên mọi tương-quan nơi người phàm. 
Đây, là chính-sách cũng như hành-động, trong đó cả Thiên-Chúa lẫn con người đều tự mình 
thực-thi để rồi cuối cùng, đạt niềm phúc hạnh, mà mỗi bên nhận ra được bên kia; và từ đó 
khiến cả hai đều toại-nguyện. Với tôi, đây là tính-chất khác thường của Đạo Chúa khiến cả 
Thiên-Chúa lẫn con người, cùng toại-nguyện.  
 
Ta cũng thấy nơi lời nguyện cầu này được nhân lên gấp ba, khi ta nối-kết lời ấy vào với khía-
cạnh thứ hai của vấn-đề do ta đề ra khi trước. Nói khác đi, bằng vào lời cầu rõ rệt ta nài xin, 
như: “Xin cho chúng con hằng ngày dùng đủ, và tha thứ mọi tội/nợ chúng con vướng chịu, 
nhưng đừng để chúng con rơi vào chước cám dỗ”, tín-hữu Đức Kitô cầu Chúa là Đấng đang 
hiện-diện, bằng những lời khẩn-thiết đậm sâu nhất của người phàm.  
 
Bởi thế nên, như ta đã nói lúc đầu, rằng: những gì gần gũi tâm-can của Chúa hơn cả, sẽ trở-
thành nỗi ước-ao mật-thiết của ta. Và, ở phần hai của Kinh Lạy Cha, ta lại cũng cầu Chúa, tới 
phiên Ngài, sẽ đưa vào tâm can Ngài mọi thứ từ nơi ta và từ những người nghèo/hèn, nhu-cầu 
cấp-thiết nhất để mọi người có thể sống còn, là: có được những gì cần có để sống sót, ngày 
qua ngày.  
 
Vào lúc Kinh Lạy Cha được Đức Giêsu khuyên dạy, thì nhu-cầu hằng ngày của người Palestine 
chỉ gồm ba lát mì một ngày, thôi. Vì thế nên, họ cầu cho được giải-thoát khỏi mọi tội/nợ khiến 
cuộc sống của họ bị chao-đảo. Nguyện cầu sao thoát khỏi mọi thứ tội/nợ khiến Chúa giải-
phóng mọi người khi họ cũng biết thứ tha tội/nợ của người khác. Thứ tha, bằng cách nài xin 
Chúa thứ tha sẽ không tách rời việc con người sẵn sàng tha thứ người khác.  
 



Cuối cùng ra, ta cũng có lời khẩn-nài/cầu khấn xin được biết cách chống trả mọi đe-doạ đang 
đến và sẽ đến về mối tuyệt-vọng, tức là: ta cầu Chúa cho mình có khả-năng tiếp-tục tin-tưởng 
vào cuộc sống tận nền-tảng bất kể mọi sự. 
 
Quả là, ta cũng cầu cho mình không rơi vào mối nguy-hiểm là để luột mất niềm tin-tưởng quan-
trọng nhất trong đời. Tin-tưởng đây, có thể là niềm tin yếu/kém của con người, nhưng cuối 
cùng rồi cũng gặp an-toàn cần-thiết trong niềm tin/yêu ta vẫn có nơi Đức Kitô, là Đức Chúa và 
là “tác-giả tạo sự sống” như sách Công-vụ Tông-đồ từng viết ở đoạn 3 câu 15. 
 
Thành thử, ta nguyện-cầu sao để không bội-phản niềm tin Kitô-hữu có lúc đã kình-chống Giáo-
hội và thế-giới, tức ‘thời day dứt của Đấng Thiên-Sai” như tác-giả Luca từng diễn-tả ở  Tân 
ước, bằng tiếng Hy-Lạp là : “peirasmos”. 
 
Trong quan-hệ với Giao-ước và tình thương giữa Thiên-Chúa và loài người, điều quí giá đối với 
Ngài là mọi sự được nhận-thức qua Danh thánh của Ngài cho đến ngày Vương quốc Ngài thể-
hiện nơi con người. Với Kitô-hữu, luôn có vấn-đề liên-quan đến người đồng-loại của họ, nam 
cũng như nữ, bởi bận tâm của họ lại vẫn liên quan đến Chúa và nối-kết với ý-định cứu-rỗi của 
Ngài. 
 
Theo cách này, là người phàm ta trải-nghiệm được tình thương-yêu đích-thực khiến ta có thể 
sẻ-san trách-nhiệm vì sự tốt lành và cứu rỗi người khác, tức: thông-phần với yêu-cầu của 
người khác dù yêu-cầu đó đổi-thay vào mọi lúc. Chỉ mỗi thế và không thể khác thế được, bởi 
mối tương-quan giữa ta và Thiên-Chúa, chỉ như thế, mà thôi. 
 
Với tác-giả Luca, nguyện-cầu theo cách này mới có nghĩa. Như thế, tức là: bất kể những điều 
con người chúng ta cầu khấn Chúa, Ngài sẽ phú ban Thần-Khí Ngài cho ta và qua Thần Khí, 
Ngài sẽ lắng nghe lời ta kêu cầu, vào mọi lúc. Đó, là ý-nghĩa của Kinh Lạy Cha, mà Đức Giêsu 
từng khuyên ta cầu nguyện cho đúng cách. 
 
Lm Edward Schillebeeckx OP biên-soạn 
Mai Tá lược dịch.                  
 
                                                     
 
 
    
        
 
             
        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


