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LỜI GIỚI THIỆU

Cuốn sách này, với tựa đề tiếng Anh Reflections on 
Evangelical Consecration: Celebrating a Bicentenary của cha 
Francis J. Moloney, trình bày những suy tư về đời sống 
thánh hiến. Dựa vào hướng đi VỀ NGUỒN mà Vatican II 
đưa ra, tác giả khảo sát đời thánh hiến với cội nguồn Kinh 
Thánh. Đây là điểm mạnh của cuốn sách, với những kiến 
thức uyên bác của tác giả về Kinh Thánh. 

Từ đây, tác giả cho thấy:

- Đời tu sĩ không bao giờ được nhìn như một hình 
thức sống cao hơn đời tín hữu; cả hai đều được thánh hiến 
để sống và làm việc cho Nước Thiên Chúa, theo những 
tiếng gọi và hình thức khác nhau. Cả hai đều được thúc đẩy 
và đòi hỏi một cách cấp bách bởi Vương quốc ấy đã hiện 
diện tràn ngập rồi. Cả hai đều được hưởng những mối phúc 
bởi vì Đức Giêsu Kitô đã thấm nhiễm cuộc hiện sinh của  
chúng ta. 

- Tác giả trở về lại với Kinh Thánh để nhìn về ba lời 
khấn của đời tu sĩ. Tác giả cho thấy chỗ đứng cốt lõi, trung 
tâm và hàng đầu của đức Vâng phục, nhưng là đức Vâng 
phục của NGƯỜI CON. Đánh mất nhãn quan này, đời tu 
trì chẳng thể hấp dẫn được.
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- Dựa vào biến cố 200 năm ngày sinh của Don Bosco, 
tác giả như một Salêdiêng, đọc lại linh đạo mục vụ và tông 
đồ biệt loại này để phục vụ những thanh thiếu niên nghèo 
khổ, bị bỏ rơi và bị vất bỏ trong xã hội và văn hóa hôm nay. 
Tác giả nhấn mạnh đến mối tương quan chặt chẽ, không 
thể chia lìa của thần linh và nhân bản, của loan báo Tin 
Mừng và giáo dục. Tác giả cống hiến một lối nhìn về nhân 
bản và giá trị cao cả của nó, dựa vào chiều hướng Kitô 
học hướng thượng. Tác giả cho thấy tín điều về Ngôi Hiệp 
trong Kitô học mang đến hướng chiều mục vụ và giáo dục 
độc sáng mà truyền thống Salêdiêng là một trong những 
cách thức kín múc tận nguồn ơn cứu độ, theo trực giác 
thiêng liêng của Don Bosco. 

Độc giả có thể tìm ra được nhiều điều tốt lành hơn thế 
nữa. Những điều trên chỉ là một vài gợi ý của cá nhân khi 
tôi cố gắng chuyển đạt những suy tư của tác giả. Thật ra, 
Chân Lý, Sự Sống, Tình Yêu mà cuốn sách muốn tỏa lan 
vẫn đang chờ độc giả vén quang cánh cửa tâm hồn để những 
thực tại đó ùa ngập vào và làm biến đổi chính mình. Chỉ khi 
Đấng là Chân Lý, Sự Sống, Tình Yêu được đón chào, độc 
giả sẽ không bao giờ hối hận. 

Xin kính chúc độc giả thưởng nếm được những ngọt 
ngào của những nghĩ suy yêu thương về Thiên Chúa yêu 
mến chúng ta đến cùng trong Đức Giêsu Kitô, Người Con 
Chí Ái. 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Am, SDB
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CELEBRATING A BICENTENARY

NHỮNG SUY TƯ 
VỀ SỰ THÁNH HIẾN TIN MỪNG 
NHÂN DỊP KỶ NIỆM 200 NĂM 

NGÀY SINH CỦA DON BOSCO

Đôi lời tri nhận

Những suy tư dưới đây được chuẩn bị để ghi dấu việc 
cử hành 200 năm ngày sinh của thánh Gioan Bosco (16 tháng 
8, 1815). Chúng được viết sau 55 năm thách đố của đời sống 
tu trì: tiền và hậu Vatican II, nhiệt tình ban đầu, sự suy tàn, 
sự mất mát các hội viên thân yêu, những cớ vấp phạm, tuổi 
già và sự giảm sút những ơn gọi trẻ. Vì thế, điều theo sau 
cũng được nhắm tới tất cả tu sĩ, mặc dù chúng thường qui 
chiếu đến Salêdiêng. Chúng ta, con cái của Don Bosco, không 
một mình trong “việc lụy phục hoàn toàn Thiên Chúa, Đấng 
chúng ta yêu mến trên mọi sự, chúng ta cam kết cho một 
hình thức sống hoàn toàn dựa trên những giá trị Tin Mừng” 
(HL 60). 

Tôi hy vọng rằng sáng kiến phát hành cuốn sách này sẽ 
làm cho nhiều độc giả hơn ở khắp nơi có thể chia sẻ những 
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suy tư đang chín muồi trong đời sống Công giáo, Salêdiêng 
và trường ốc của tôi suốt nhiều thập niên. Tôi cám ơn Susan 
Drew đã cung cấp cho tôi những tập tin điện tử gồm những 
chất liệu cũ hơn hầu tôi có thể tái suy tư về chúng. Tôi rất tri 
ân người hội viên của tôi, cha Miche Winstanley, SDB, Bề 
trên của Cộng thể Salêdiêng tại Bolton. Cha đã đọc lại toàn 
bộ bản văn trước khi nó được trao để in ấn. Chúng tôi là 
những đồng nghiệp và bạn thân từ khi chúng tôi gặp nhau 
lần đầu tại Đại học Giáo hoàng Salêdiêng ở Rôma, vào tháng 
10 năm 1966. 

Tôi thường dùng bản dịch Kinh Thánh Revised Standard 
Version (RSV). Nó giữ cho những ngôn ngữ gốc được trung 
thành hơn. Có những dịp tôi sử dụng New Revised Standard 
Version (NRSV), cách riêng vì ngôn ngữ bao quát hơn; có  
những lúc khác tôi sẽ đưa ra bản dịch của tôi (AT). Tuy nhiên, 
những thay đổi này, tôi sẽ luôn chỉ ra. 

Francis J. Moloney SDB AM FAHA 
Don Bosco House Clifton Victoria 3069 AUSTRALIA. 
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DẪN NHẬP

Ba biến cố mang ý nghĩa đoàn sủng đã khai sinh những 
suy tư này về một vài khía cạnh của diện mạo Thánh Gioan 
Bosco (1815-1888), một ơn gọi sống vâng phục, nghèo khó 
và thanh khiết trong Giáo hội Công giáo, và diện mạo Tin 
Mừng của Đức Maria thành Nadarét theo sau:

1. Cử hành 200 năm ngày Don Bosco được sinh ra, ngày 
16 tháng 08 năm 1815. 

2. Các Salêdiêng Don Bosco thực hiện Tổng Tu Nghị 27 
(từ sau đây: TTN27) ở Rôma, từ  ngày 22 tháng 02 đến ngày 
12 tháng 04 năm 2014.1

3. Cử hành Năm dành cho Đời Sống Thánh Hiến từ 
ngày 30 tháng 11 năm 2014 đến ngày 02 tháng 02 năm 2016 
mà Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi.2

1. x. TTN27 “Những chứng nhân cho lối tiếp cận triệt để đối với Tin 
Mừng”. Làm việc và Tiết độ. Những Văn kiện TTN, Rôma, ngày 22 
tháng 02 - 12 tháng 04, Công báo của Ban Tổng Cố vấn của Tu 
hội Salêdiêng của Don Bosco 95 (418: tháng Năm 2014) (Rome: 
Editrice SDB, 2014), 17-69. 

2. x. Đức Giáo hoàng Phanxicô, Tông thư của Giáo hoàng Phanxicô 
gởi tất cả những người được thánh hiến nhân dịp năm dành cho đời 
sống Thánh hiến (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 2014). Cũng 
x. Bộ lo về các Tu hội của đời sống Thánh hiến và Hiệp hội của 
đời Tông đồ, Tỉnh Thức! Năm dành cho đời thánh hiến. Thư gởi 
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Biến cố đầu tiên trong hai biến cố này khởi hứng việc 
khai mở và đóng lại những suy tư. Nhiều chia sẻ của tôi về 
Don Bosco sẽ là việc cùng vui mừng với tặng phẩm Don 
Bosco cho Tu hội, Giáo hội và thế giới, cách riêng thế giới 
của giới trẻ nghèo và bị bỏ rơi, trong những khu ngoại vi, 
như TTN27 nói đi nói lại. Tôi cố gắng hết sức suy tư về sự 
đóng góp của Don Bosco với sự trợ giúp của chất liệu đương 
thời vốn sẵn đấy cho tất cả các Salêdiêng nói tiếng Anh, bắt 
đầu với bộ sách Don Bosco, History and Spirit của Arthur 
Lenti, (thường được tổng kết là những bộ sách của Arthur), 
được trợ giúp bởi tác phẩm của Pietro Stella, cách riêng cuốn 
Don Bosco. Religious Outlook and Spirituality và Pietro Braido, 
Prevention not Repression.3 Thỉnh thoảng tôi sẽ quay sang The 
Biographical  Memoirs, bộ sách thu thập đáng kể nhưng thất 
thường các biến cố và gặp gỡ từ cuộc đời của Don Bosco, 

các người nam nữ được thánh hiến hành trình theo chân Chúa 
(London: Catholic Truth Society, 2014). 

3. Arthur Lenti, Don Bosco. History and Spirit, 7 vols. (Rome: 
LAS, 2007-2010); Pietro Stella, Don Bosco. Life and Work, trans. 
John Drury, 2nd ed. (New Rochelle: Don Bosco Publications, 
1985); P. Stella, Don Bosco. Religious Outlook and Spirituality, 
trans. John Drury (New Rochelle: Salesiana Publishers 1996); 
P. Braido, Prevention not Repression. Don Bosco’s Educational 
System, trans. Vinicio Zuliani and Julian Fox (Bengaluru: Kristu 
Jyoti Publications, 2013). Không may, bộ sách quí giá của Francis 
Desramaut, Don Bosco en son temps (1815-1888) (Turin: Società 
Editrice Internazionale, 1996) đã không được dịch, nhưng thỉnh 
thoảng được sử dụng như một nguồn trong điều viết sau đây. (NB: 
tác phẩm này đã được dịch ra tiếng Việt rồi).
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được thâu thập suốt đời ngài và cuối cùng được xuất bản 
bằng tiếng Ý là bộ sách Memorie Biografiche (1898-1939).4

Chúng được giải thích tốt nhất qua những con mắt phê 
bình trong những nghiên cứu ta vừa nhắc tới. Chúng ta có 
phúc vì có được những sưu tập (không vô tư) của Don Bosco 
về thời kỳ từ 1815-1855 trong Hồi Ký Nguyện Xá của ngài.5 
Tôi cũng được trợ giúp nhiều bởi nghiên cứu xúc tích nhưng 
đáng chú ý của Ian Murdoc, Starting Again from Don Bosco.6 
Những khóa học về Don Bosco nhất thiết phản ánh kinh 
nghiệm của chính tôi suốt 55 năm như một Salêdiêng. Tuy 

4. John Baptist Lemoyne, Angelo Amadei, và Eugenio Ceria, The 
Biographical Memoirs of St. John Bosco, trans. Diego Borgatelli, 
19 vols. (New Rochelle: Salesiana Publishers, 1965-2003).  Công 
trình này được Ian Murdoch, Starting Again from Don Bosco 
(Bolton: Don Bosco Publication, 2009), 12  miêu tả đúng là 
“quái thú to kềnh”. Về một lượng giá mang tính phê bình của The 
Biographical Memoirs như một nguồn cho đời sống và tư tưởng 
của Don Bosco, xem Lenti, Don Bosco. History and Spirit 1:84-
125. Về đường nét thời gian xuất bản và những tác giả liên hệ 
(Lemoyne/Amadei/Ceria), x. 1:90-91. 

5. St. John Bosco, Memoirs of the Oratory of St. Francis de Sales 
from 1815-1855. The Autobiography of St. John Bosco, trans. 
Daniel Lyons (New Rochelle, NY: Salesiana Publishers, 2007). Về 
một lượng giá mang tính phê bình đối với Hồi ký này, xem Lenti, 
Don Bosco. History and Spirit, 127-58. Cách riêng x. tr. 140-58, 
về một phân tích “nghị sự” và “quan tâm giáo dục” của Don Bosco 
trong bút tích của ngài về Hồi ký. Cũng x. Murdoch, Starting Again 
from Don Bosco, 20-27. 

6. Murdoch, Starting Again from Don Bosco. 



12 | Chiêm ngắm vẻ đẹp đời Thánh hiến ở tận nguồn ơn cứu độ

nhiên, chúng có lẽ được thông tin nhiều bởi công trình của 
những người khác.

Don Bosco
Ba suy tư tập trung trực tiếp vào Don Bosco khai mở 

nghiên cứu này. Suy tư đầu tiên là cái nhìn tổng quát về sự 
trân trọng của cá nhân tôi đối với diện mạo ngôn sứ của Don 
Bosco như người cha và người thầy của giới trẻ. Từ cái nhìn 
tổng quát hơn khi tôi trân trọng tặng phẩm Don Bosco như 
một ngôn sứ, tôi sẽ nhìn vào hai lãnh vực biệt loại của mối 
quan tâm đương thời nơi hình ảnh của Đấng Sáng lập chúng 
ta. Chủ đề đầu tiên quay trở lại với chính Don Bosco. Tuy 
nhiên, theo những hạn từ Kinh Thánh và thần học hơn là 
chính Don Bosco đã từng tưởng nghĩ, nó bàn đến sứ mệnh 
của ngài cống hiến cho giới trẻ cơ hội để trở thành các Kitô 
hữu tốt và công dân lương thiện.7

Suy tư thứ hai có cội rễ trong một hiện tượng mới đây 
hơn, bắt đầu với cha Egidio Viganò và rồi được cha Juan 
Vecchi và cha Pascual Chavez Villanueva khai triển sâu hơn: 
tưởng nghĩ lại Don Bosco và sứ mệnh ngài dưới chuyên mục 
hình ảnh Kinh Thánh là vị Mục Tử Nhân Lành. Như chúng 

7. Tuy nhiên, x. Morand Wirth, “Il riferimento e l’uso della sacra 
Scrittura nell’esperienza educative di Don Bosco”, Salesianum 87 
(2015): 15-41. Bài nghiên cứu của Wirth cho thấy thế giới của Don 
Bosco và của chúng ta rất xa cách, nhưng ngài có được niềm xác 
tín có giá trị vĩnh viễn rằng Lời Chúa phải hướng dẫn và soi sáng 
trách vụ giáo dục. 
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ta sẽ thấy, Don Bosco không bao giờ dùng hình ảnh này để 
nói về sứ mệnh và đoàn sủng của mình. Ngài chỉ dùng hình 
ảnh Kinh Thánh ấy, khi phản ánh thời đại ngài và lối ngài 
hiểu về Giáo hội theo chiều hướng ultramontane, là để bảo vệ 
và tán dương vai trò của Giáo hoàng trong thời kỳ chuyển 
tiếp khó khăn mà ngài sống.8

Nhưng sự lãnh đạo Tu hội, từ Don Viganò trở đi, đã 
quen thuộc bằng cách quay sang hình ảnh vị Mục Tử Nhân 
Lành, một truyền thống mới nay được ghi vào trong Hiến 
luật chúng ta (x. HL 45), và trong biểu tượng được dùng trên 
thánh giá tuyên khấn chung cục ngày nay. Dưới chuyên mục 
này tôi sẽ tiếp tục suy tư về một chủ đề Kitô học mà người 
Salêdiêng chúng ta có thể quay về để khởi hứng. 

Sự thánh hiến
Sáu suy tư kế tiếp quay sang chủ đề thánh hiến, khai triển 

rộng hơn về nghị trình của TTN27 rằng đoàn sủng Salêdiêng 

8. Về điều này, x. Morand Wirth, La Bibbia con Don Bosco. Una 
Lectio Divina Salesiana, 2 Vols. (Rôma: LAS, 2011), 2:593-98. 
Fausto Perrenchio, La Bibbila negli Scritti di Don Bosco (Rôma: 
LAS, 2010), khai mở  một nhãn quan tổng hợp về việc Don Bosco 
sử dụng những bản văn Kinh Thánh (tr. 17-32), và không nhận diện 
bất kỳ sự sử dụng quan trọng nào của Gioan 10 (tr. 23). Nhưng 
phân tích của Wirth và Perrenchio tất yếu dựa trên những bút tích 
được phát hành của Don Bosco; ngài có lẽ đã dùng hình ảnh Kinh 
Thánh đó theo một kiểu mục vụ/thần học hơn trong tác vụ của 
mình. Tuy nhiên, cách dùng như thế không được tìm thấy trong 
The Biographical Memoirs. 
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chỉ có thể được sống cách hiệu quả nếu chúng ta canh tân sự 
cam kết tận căn của mình cho Tin Mừng. Với những hạn từ 
thực tiễn, điều này muốn suy tư những điều gọi là lời khấn 
vâng phục, nghèo khó và thanh khiết. Cũng như làm việc để 
thực hiện việc Tu hội mời gọi tất cả Salêdiêng phải là những 
chứng nhân cho lối tiếp cận triệt để trước Tin Mừng (TTN27), 
những suy tư này cũng trợ giúp quyết định của Đức Giáo 
hoàng Phanxicô rằng năm 2014 - 2015 được dành cho đời 
sống tận hiến. Do vậy chúng bàn đến tất cả những ai theo 
đuổi một hình thức đương thời nào đó của đời tu sĩ trong 
Giáo hội. 

Tôi qui chiếu tới những điều được gọi là lời khấn vâng 
phục, nghèo khó và thanh khiết bởi vì hiểu và chấp nhận 
vâng phục, nghèo khó và thanh khiết không phải là độc nhất 
cho đời tu quả là quan trọng. Vâng phục trước kế đồ của 
Thiên Chúa, đặt cội nguồn và định mệnh của chúng ta trong 
Thiên Chúa trước tất cả các thụ tạo, và một thái độ thanh 
khiết trước tặng phẩm rất đẹp và phong phú là phái tính của 
con người đối với người độc thân hay người lập gia đình, là 
những dấu (marks) của đời sống Kitô hữu, một hệ quả của 
người Kitô hữu đồng hình đồng dạng với con người Đức 
Giêsu Kitô trong và qua phép rửa. Điều này tất yếu gợi lên 
chủ đề về tiếng gọi phổ quát tới tình yêu trọn hảo. 

Nhiều tu sĩ, khắp thế giới nói tiếng Anh, cách riêng 
những tu sĩ lớn tuổi hơn, có lẽ đã nghe tôi nói về vấn đề này 
khá dài trong những cuộc tĩnh tâm và thuyết trình mà tôi 
đã thực hiện trong Vương quốc Anh trong thập niên 1970 
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và trong Tỉnh dòng USA miền Tây trong thập niên 1980.9 
Những tư tưởng của tôi về vấn đề ấy cũng được xuất bản 
trong các cuốn sách của tôi được dùng khá phổ biến, Disciples 
and Prophets và A Life of Promise.10 Vì những mục đích của lời 
giới thiệu tổng quát này, nói thẳng rằng không có gì trong 
Tân Ước được nhắm đến cho tu sĩ là đủ rồi. Lối sống này 
trồi hiện một vài thế kỷ sau Đức Giêsu Kitô, hầu như có thể 

9. Cũng có một thế hệ già hơn của các Salêdiêng nói tiếng Ý, trong 
cùng những thập niên đó; họ sẽ gợi nhớ quan điểm này, được diễn 
đạt trong các bài thuyết trình và hội thảo cao học (postgraduate) tại 
Đại học Giáo hoàng Salêdiêng vào cuối thập niên 1970 và đầu thập 
niên 1980, và cách riêng một nhóm lớn gồm các hội viên nói tiếng 
Ý mà tôi nói chuyện tại một chương trình canh tân tại Cremisan, 
Israel, vào đầu thập niên 1980. 

10. F. Moloney, Disciples and Prophets. A Biblical Model for the 
Religious Life (London: Darton, Longman & Todd, 1980), cũng có 
sẵn bằng tiếng Ý như Discepoli e Profeti. Un modello biblico per 
la vita religiosa (Torino: Elle di Ci, 1981); idem, A Life of Promise: 
Poverty, Chastity, Obedience (Wilmington, DE: Michael Glazier, 
1984). Xem mới đây nhất, lời xác minh thẳng thắn của Đức Giáo 
hoàng Phanxicô về chân lý căn bản này trong cuộc triều yết chung, 
thứ tư, ngày 19 tháng 11 năm 2014: “Tất cả chúng ta được kêu gọi 
nên thánh”. Những lời của Đức Thánh Cha tại những buổi triều 
yết chung đều sẵn theo dạng điện tử trên website của Vatican. Thật 
khích lệ khi các Salêdiêng trẻ được hỏi rằng họ xin Thiên Chúa 
và Giáo hội điều gì trong tuyên khấn chung cục, họ trả lời: “Chúng 
con xin phụng sự Thiên Chúa cả đời trong Tu hội Salêdiêng để 
làm cho sự thánh hiến thánh tẩy của chúng con nên trọn hảo”. Câu 
minh xác ngắn gọn này rất chính xác. “Sự thánh hiến” của họ xảy 
ra tại phép Thánh Tẩy. Nay họ cam kết làm cho sự thánh hiến đó 
được hoàn thành. 
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liên kết chặt chẽ với sự tục hóa tinh tế vốn theo sau từ vụ 
việc Kitô giáo được đồng nhất với vụ việc của đế quốc suốt 
và sau thời Constantinô. Nhưng đời sống vâng phục, nghèo 
khó và thanh khiết được nhiều Kitô hữu sơ khai nổi bật sống 
trước thế kỷ IV. Những giá trị này được nhập thể nơi con 
người Đức Giêsu Kitô, và do vậy không bao giờ được coi là 
tiếng gọi đặc biệt dành cho một ít người chuyên môn. 

Thách đố mà Thiên Chúa đã đưa ra để cống hiến một 
ý nghĩa tối hậu cho sống và chết, trong và qua cuộc đời và 
cái chết của Đức Giêsu, được hướng tới toàn thể tạo thành. 
Có nhiều bản văn mà ở đó, điều này là được minh nhiên 
hóa cách rõ ràng; nhưng một trong những bản văn tốt nhất 
là việc Thánh Phaolô hùng hồn chỉ ra niềm hy vọng sống 
sâu xa trong toàn thể tạo thành kể cả người được thánh tẩy, 
những người đã có hoa quả đầu mùa của Thần Khí: 

Thật vậy, tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng ta chịu bây 
giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc 
khải nơi chúng ta. Muôn loài thụ tạo những ngong ngóng 
đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái 
Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không 
phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu 
vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ 
được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà 
được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và 
vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, 
muôn loài thụ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh 
nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên 
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siết trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân 

huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn 

quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. 

(Rm 8:18-23). 

Trung thành với chương trình trở về nguồn, Giáo hội tại 
Vatican II, lần đầu tiên trong lời xác minh chính thức từ thẩm 
quyền Giáo huấn cao nhất, đã đưa chúng ta về lại nguồn 
cội Kinh Thánh để xác quyết tiếng gọi phổ quát đến sự  
thánh thiện. 

Chúa Giêsu, thầy dạy và mẫu mực thần linh của mọi sự 

trọn lành, đã dạy cho tất cả và cho từng môn đệ, bất luận 

thuộc địa vị nào, về đời sống thánh thiện mà chính Người 

vừa là Đấng khởi xướng vừa là Đấng hoàn tất: “Vậy anh 

em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng 

hoàn thiện” (Mt 5, 48) [...] Vì thế, rõ ràng là tất cả các Kitô 

hữu, bất cứ trong bậc sống hay địa vị nào, đều được mời 

gọi vươn đến đời sống Kitô hữu viên mãn và đức ái trọn 

hảo; sự thánh thiện này cũng giúp phát huy một lối sống 

nhân bản hơn trong xã hội trần thế. (LG 40). 

Các Salêdiêng phải nhận biết tầm nhìn rộng mở và can 
đảm được Thánh Phanxicô Salê trong cuốn Dẫn Vào Đời 
Sống Sủng Ái, (Introduction to the Devout Life) năm 1609 nói 
rõ ràng chỉ một vài thập niên sau khi Công đồng Trentô đã 
thấy cần phải tự vệ chống lại phái Cải Cách về một bậc sống 
hoàn hảo trong cộng đoàn Kitô hữu như là không có nền 
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tảng Kinh Thánh.11 Tuy nhiên, tôi phải thú nhận chưa bao 
giờ nghe về tiếng gọi phổ quát tới tình yêu hoàn hảo hay sự 
lãnh đạo của Thánh Phanxicô Salê về điều này, cho đến sau 
khi nó được nói rõ ràng tại Vatican II. 

Nếu không có điều như thế như một tiếng gọi tới một 
hình thức tốt hơn của đời sống Kitô hữu trong Giáo hội, thì 
đời thánh hiến, như chúng ta tiếp tục gọi nó, có một chức 
năng loại biệt trong mầu nhiệm và tác vụ của cộng đoàn tin 
Kitô hữu như một toàn thể không?12 Đấy là một trong những 

11. Không may, cái nhìn lâu đời này và phần nào có tính bảo vệ về sự 
thánh hiến “mật thiết hơn” sẵn đấy chỉ trong một đời sống được sống 
theo “các lời khuyên Phúc Âm” tiếp tục giữ chỗ của mình trong lời 
dạy của GH. Ngôn ngữ như thế thống trị phần của LG được dành cho 
các Tu sĩ (cách riêng số 44 và 46). Nó được tiếp tục cách dễ hiểu trong 
Catechism of the Catholic Church (Homebush: St. Paul Publication, 
1994) 241 (paras. 915-916). 

12. Thật trùng hợp tốt đẹp là Đức Giáo hoàng Phanxicô tuyên bố năm 
2015, khi chúng ta cử hành kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Don 
Bosco là năm dành cho đời thánh hiến. Việc giữ riêng lối diễn đạt 
“đời thánh hiến” cho các Tu hội và những tác vụ chuyên môn khác 
thì không thích đáng mấy theo thần học.Tất cả các người được rửa 
tội đều là “được thánh hiến”. Phần đa đều mang lấy những hình 
thức “thánh hiến” khác, cách riêng trong bí tích hôn nhân. Điều 
này được Giáo hoàng Phanxicô nhìn nhận, khi ngài dành tông thư 
gởi cho tất cả các người được thánh hiến. Tiêu điểm lớn của ngài 
là nhắm đến cái gọi là “đời tu trì” trong nhiều hình thức của nó (x. 
paras I, 1-2; II, 1-5). Nhưng ngài cũng ngỏ cho những người giáo 
dân được thánh hiến (paras III, 1-2), các huynh đoàn và cộng đoàn 
ngoài truyền thống Công giáo (para III, 4), và tất cả Giám mục 
(para, III, 5). Cũng x. những suy tư song song của Bộ lo về các Tu 
hội, Keep Warch!, 19-21). 
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câu hỏi mà chúng ta phải nêu lên và trả lời theo các hạn từ 
Salêdiêng trong những suy tư về vâng phục, nghèo khó và 
thanh khiết. Chúng ta không tốt hơn khi mà Tin Mừng không 
cho phép những phân biệt khách quan như thế về phẩm chất 
căn cứ vào hiệu quả phổ quát của Đức Giêsu chết và phục 
sinh. Nhưng theo cách nào mà Don Bosco, từ trong lòng của 
truyền thống Công giáo, đã gọi chúng ta là khác biệt?13

Những xem xét thần học mang tính phê bình này sẽ 
khiến tôi khai triển xa hơn về thần học và thực hành vâng 
phục, nghèo khó và thanh khiết giữa các tu sĩ. 

Đức Maria là Mẹ và khuôn mẫu của người môn đệ
Trong phần cuối tôi sẽ trở lại một đề tài thân thiết với 

Don Bosco, nhưng bàn đến nó theo một cách mà ngài chưa 
từng tưởng nghĩ. Khi sử dụng những dụng cụ của khoa phê 
bình Tin Mừng đương thời, tôi sẽ đề xướng một bức chân 
dung Kinh Thánh về Đức Maria làng Nadarét. Đọc bài trình 
bày của Tân Ước về Đức Maria trong bối cảnh của sự khai 
triển thần học và lịch sử của Giáo hội sơ khai thật soi sáng. 

13. Bất chấp sự khai triển đáng kể của tư duy và thực hành của tôi, 
quanh lý thuyết và thực hành về lời khấn suốt 55 năm như một 
Tu sĩ, tôi vẫn nợ sự đóng góp mang tính thách đố của người bạn 
và đồng nghiệp lâu năm của tôi, Jerome Murphy-C’Connor, What 
is Religious Life? A Critical Reappraisal (Dublin: Dominican 
Publications, 1977). Cha Murphy O’Connor qua đời năm 2014 sau 
khi đóng góp lâu dài và quan trọng cho nền học giả Kinh Thánh của 
Công giáo, cách riêng, nhưng không chỉ trong lãnh vực học giả về 
Phaolô. 
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Nó tra vấn một số những áp dụng gượng gạo của lòng sùng 
kính Đức Maria trong các văn kiện Salêdiêng, cách riêng 
trong kết luận xem ra cốt yếu của mọi bài giảng hay văn kiện 
với sự qui chiếu tới Đức Maria. Sự hời hợt trong lòng tôn 
sùng Đức Maria của Salêdiêng cũng hiển nhiên trong những 
trang Salêdiêng trong các phương tiện xã hội.14

Nó bắt đầu với tiền đề rằng điều chúng ta đã có trong 
các văn bản Tân Ước không chút nào tát cạn lời dạy của Giáo 
hội sơ khai. 

Những bút tích này theo nghĩa đen là bề nổi của tảng 
băng mà có thể được nhìn thấy trên biển cả của kinh nguyện, 
tư tưởng và thực hành trồi hiện lên vốn ghi dấu Giáo hội sơ 
khai. Dưới bề mặt của biển cả đó, trong ý thức đều đặn thức 
tỉnh trước điều Thiên Chúa đã làm cho chúng ta trong và 
qua Đức Giêsu Kitô, một sự hiểu biết tăng trưởng về vai trò 
của Đức Maria làng Nadarét trong kế đồ của Thiên Chúa trồi 
hiện lên. Lời nhắc tình cờ lâu đời nhất về một người phụ nữ 
vốn là mẹ của Đức Giêsu, hầu ngài được sinh ra dưới Lề Luật, 
xuất hiện ở thư Galat 4:4, được nói rõ khoảng năm 55 CE. 
Việc rao giảng, cầu nguyện và cuối cùng việc viết lách của 
Giáo hội sơ khai xảy ra vào cuối thế kỷ đầu tiên của Kitô hữu 
để trình bày ngài bên Thập Giá của Đức Giêsu như người 

14. Nhiều điều này bị điều kiện hóa về văn hoá, và phải được hiểu như 
thế. Đây cách riêng là trường hợp với những văn hóa Kitô hữu 
mới hơn của các Hội viên Salêdiêng và bạn hữu thân yêu của tôi ở  
Đông Á. 
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Mẹ của người Môn đệ trong Ga 19:25-27.15 Giữa những cực 
của Thánh Phaolô (55 CE) và Gioan (100 CE) có nhiều điều 
phải được cân nhắc trong bài trình bày được linh hứng của 
Giáo hội sơ khai về diện mạo Đức Maria làng Nadarét như 
ngài xuất hiện qua những trang Tin Mừng Maccô (70 CE), 
Matthêu và cách riêng Luca (cả hai khoảng 85 CE). 

Mục tiêu và đối tượng của những suy tư này là làm cho 
giấc mơ của Hiến luật chúng ta thành có thể:

Lời Chúa, một khi được lắng nghe với lòng tin, sẽ trở nên 
cho chúng ta nguồn sống thiêng liêng, lương thực đời cầu 
nguyện, ánh sáng để nhận biết thánh ý Chúa trong các biến 
cố và sức mạnh để sống trung thành với ơn gọi chúng ta. 

15. Cái được gọi là sự lượng giá “phê bình-lịch sử” này về các bản văn 
Tân Ước mới ở thời phôi thai vào thời của Don Bosco. Mặc dù nó 
bắt đầu như một cố gắng để bảo vệ Kinh Thánh khỏi những cuộc 
tấn công duy lý của những nhà Thần Luận (Deists), phần đa có tính 
chống lại lực lượng bảo thủ (anti-establishment). Vì những lý do 
này mà thôi, Don Bosco đã không quan tâm đến nó, và nếu ngài 
đã nghe đến, ngài cũng chống lại. Về việc Giáo hội phê chuẩn lối 
tiếp cận này, x. Uỷ ban Giáo hoàng Kinh Thánh, The Interpretation 
of the Bible in the Church (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 
1993), 34-41; J. Ratzinger, Jesus of Nazareth, 3 vols, (London/San 
Francisco/New York: Bloomsbury/Ignatius/Image, 2007-2012), 1: 
xv: “Phương pháp phê bình - lịch sử - cách riêng bởi vì bản chất 
nội khởi và đức tin - là và vẫn còn là một chiều kích bất khả thế của 
công việc chú giải. Vì liên quan đến những biến cố lịch sử thật sự, 
đấy là thuộc về chính yếu tính của đức tin Kinh Thánh”. 
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Hằng ngày với Thánh Kinh trên tay, như Đức Maria, chúng 
ta đón nhận Lời Chúa và suy niệm trong lòng để Lời sinh 
hoa kết quả và được chúng ta nhiệt tình loan báo (HL 87). 

Đối với cộng thể và mọi người Salêdiêng đây là những thời 
khắc đặc ân để lắng nghe Lời Chúa, phân định ý Ngài và 
thanh tẩy cõi lòng chúng ta. 

Những thời điểm ân sủng này hoàn lại cho tâm trí chúng ta 
sự hiệp nhất sâu xa trong Chúa Giêsu và giữ cho niềm trông 
đợi Ngài trở lại được sống động (HL 91).

Chúng ta phải nhìn đến quá khứ khi chúng ta đưa con 
mắt phê bình và cõi lòng yêu mến trên hiện tại chúng ta để 
kiến tạo một tương lai. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: 

Thuật lại lịch sử chúng ta là cốt yếu để gìn giữ căn tính 
chúng ta, để kiện cường sự hiệp nhất của chúng ta như 
một gia đình và một cảm thức thuộc về... Bằng cách này, 
chúng ta nhìn thấy đoàn sủng đã được sống qua năm 
tháng như thế nào, tính sáng tạo nó đã loé sáng ra sao, 
những khó khăn nó đã gặp phải và những cách cụ thể mà 
những khó khăn đó đã được vượt qua như thế nào. Chúng 
ta cũng có thể gặp các trường hợp bất nhất (inconsistency), 
kết quả của sự yếu đuối nhân loại và ngay cả đôi khi một 
sự xao nhãng một số khía cạnh cốt yếu của đoàn sủng. Tuy 
nhiên mọi sự minh chứng có tính dạy dỗ và, được nhìn 
trong toàn bộ, hoạt động như một lời mời gọi hoán cải. Kể 
lại câu chuyện của chúng ta là ca ngợi Thiên Chúa và tạ 
ơn Ngài vì tất cả những tặng phẩm của ngài (gởi các người 
được thánh hiến, 1). 
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Chương 1

DON BOSCO: NGƯỜI CHA 
VÀ THẦY CỦA GIỚI TRẺ

M
ỗi năm, Bề Trên Cả của các Salêdiêng Don Bosco trình 
bày cái gọi là Hoa thiêng (Strenna). Hạn từ tiếng Ý này 

đi vào trong ngữ vựng chung của người Salêdiêng thuộc bất 
kỳ văn hóa và ngôn ngữ nào trình bày nó. Ý nghĩa nguyên 
thuỷ của nó là một quà tặng cho năm mới và đấy là điều còn lại 
đối với chúng ta. Nó tiếp tục việc thực hành của Don Bosco 
là nói lên những châm ngôn không thể quên được vốn trở 
thành yếu tố cơ bản của hệ thống và đồng thời trở thành lối 
thiêng của nó. 

Suốt năm 2013, cha Pascual Chavez Villanueva yêu cầu 
các Salêdiêng gợi nhắc trong tư tưởng và hành động rằng 
gia sản lớn lao nhất mà Don Bosco để lại cho chúng ta là hệ 
thống giáo dục được miêu tả tốt đẹp nhất là một nền giáo 
dục của cõi lòng.16 Trong những ngày này điều đó nghe như 

16. x. Braido, Prevention not Repression, 147-72, 273-88. Xem thêm 
về điều này, Pascual Chavez Villanueva, “Như Don Bosco nhà giáo 
dục, chúng ta cống hiến cho nguuời trẻ Tin Mừng của niềm vui qua 
một khoa sư phạm của sự hiền dịu, “Acts of the General Coucil (từ 
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trào lưu chính dưới diện lý thuyết giáo dục, mặc dù tôi tự 
hỏi xem một trường hợp như thế có phải là vậy trong thực 
tiễn mặc dù khoa hùng biện tuyên bố nó là như thế đấy.17 
Cho dù có thể như vậy đi nữa, tôi muốn suy tư về chủ đề 
Don Bosco như người thầy và cha của giới trẻ bằng cách tập 
trung kỹ hơn đến sứ mệnh cá nhân của ngài và rồi đến gia 
sản của ngài là khoa giáo dục cõi lòng của giới trẻ. Đối với 
tất cả những ai yêu mến và theo Don Bosco, nghị sự này là 
một chương trình trong dự phóng giáo dục vốn không giới 
hạn vào trường ốc chính thức hay giáo dục đại học. Nó chạm 
tới mọi khía cạnh của cuộc sống mà chúng ta chung sống  
với nhau. 

Khi dùng từ ngữ vốn chung chung là đủ trong thời đại 
chúng ta, chúng ta có thể nói rằng Gioan Bosco xuất thân từ 
một gia đình không bình thường.18 Mồ côi rất sớm, ông anh 

nay, Công báo) 94 (415: January-April 2013): 3-29. 

17. Sự tục hóa của xã hội Tây phương, được thống trị bởi văn hóa vốn 
được quyết định hoàn toàn do Tổng sản phẩm quốc nội (Gross 
Domestic Product: GDP) tác động nặng nề đến ngay cả hệ thống 
giáo dục có ý hướng tốt nhất. Thực thế, đâu là những giá trị hay 
những dụng cụ cần thiết hơn để thực hiện nó trong xã hội không 
khoan nhượng được thúc đẩy do kinh tế? xem Braido, Prevention 
not Repression, 361-85. 

18. Để nghiên cứu có uy tín về những năm đầu tiên của Don Bosco, 
xem Lenti, Don Bosco, History and Spirit, 1:1-266. Cũng x. 
Desramaut, Don Bosco en son temps, 5-39; Stella, Don Bosco, 
3-34. Về tác động của tình trạng gia đình của ngài, xem Murdoch, 
Starting Again from Don Bosco, 38-47; Lenti, Don Bosco. History 
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lớn Antôn (con của bố ngài từ cuộc hôn nhân trước) không 
thích ngài. Trong những năm thơ ấu, nghèo xơ xác, trong 
túp lều bé nhỏ tại một vùng quê Piedmont trước khi có một 
nước Ý, mẹ ngài, Magarita Occhiena (các trẻ thời đó, và rồi 
tất cả chúng ta biết tới như Mẹ Magarita), phải gởi Gioan đi 
xa vì sự bình an trong nhà.19 Gioan vắng nhà ba năm (1827-
1829), chăm sóc thú vật và mảnh vườn nông trại tại một làng 
gần bên, Cascina Moglia. 

Từ chính những khởi đầu của cuộc sống, sự chăm sóc 
cho kẻ khác phần nào được nuôi dưỡng bằng chính kinh 
nghiệm ngài từ bỏ bản thân mình. Đối với nhiều người, 
kinh nghiệm này có thể dẫn tới sự cay đắng suốt đời, nhưng 
trong những năm này đời sống không quá phức tạp. Chúng 
ta không thể chắc chắn, vì Don Bosco im lặng cách lạ kỳ về 
giai đoạn khủng hoảng này của đời mình, nhưng có lẽ mẹ 
ngài đã đi những quãng đường xa lắc để đảm bảo rằng cậu 

and Spirit, 211-13. Nghiên cứu của Lenti và Desramaut tạo ra ích 
lợi lớn lao trong việc định vị đời sống và công cuộc của Don Bosco 
vào bối cảnh xã hội và tôn giáo của ngài. Tôi sẽ không dẫn chứng 
tài liệu từng xác quyết lịch sử mà tôi làm ở dưới đây, nhưng chúng 
có thể được truy nguồn trong những tác phẩm lớn này (và những 
tác phẩm khác nữa). 

19. Đối với một khảo cứu ngắn gọi và soi sáng về đời sống của Magarita 
Ochiena, được thâu thập từ những dữ kiện trong The Biographical 
Memoirs và the Memories of the Oratory, xem Lenti, Don Bosco. 
History and Spirit, 1: 183-94. 
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ấm áp, được chăm sóc tử tế và được tẩm bổ bằng món polenta 
đơn giản cậu ưa chuộng.20

Don Bosco kinh nghiệm về tình yêu trong những năm 
niên thiếu khó khăn này không phải là một hình thức phú 
bẩm của Thiên Chúa như đôi khi chúng ta đọc thấy trong 
hạnh các thánh. Tình yêu của ngài được rèn đúc trong mối 
tương quan thịt - máu vốn có giữa mẹ cậu và chính cậu và 
trong một tình trạng đối kháng trong gia đình. Trong những 
lúc thất vọng, Gioan kinh nghiệm tình yêu và lòng mến 
thương trong và qua mẹ ngài. Và rồi, qua mẹ ngài, cậu nuôi 
dưỡng một cảm thức sâu xa về Thiên Chúa và Con Ngài 
là Đức Giêsu Kitô đã yêu thương cậu và cậu muốn đáp lại 
yêu thương và phục vụ ngài. Đây là một khởi điểm quan 
trọng để lượng giá khoa linh đạo và sự thánh thiện của Don 
Bosco. Nó được đính sâu vào kinh nghiệm thịt - máu về 
tình yêu được kinh nghiệm và tình yêu được chia sẻ. Bất kỳ 
nghệ thuật tô vẽ nào trong sử hạnh các thánh đã cho ngài 
mặc bộ áo giáo sĩ, quì tại ghế với một tia sáng thiên đình ập 
xuống trên ngài đều không hiểu được điểm mấu chốt của 
sự thánh thiện Salêdiêng. Tuy nhiên, nó có thể trình bày yếu 
tố thần nghiệm (mystical) vốn hẳn nhiên thiết thân với mối 
tương giao của Don Bosco với Thiên Chúa. Sự thánh thiện 

20. Về thời kỳ này trong đời ngài; Don Bosco im lặng cách kỳ lạ, xem 
Lenti, Don Bosco. History and Spirit, 1:199-202. Gia đình Moglia 
làm chứng Gioan lớn lên trong sự trưởng thành qua những năm 
này. Xem Stella, Don Bosco, 13-17. 
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Salêdiêng được đâm rễ trong thịt và máu; theo những hạn từ 
thần học, chúng ta có thể nói rằng nó mang tính chất nhập thể:

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. 
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người... đầy 
tràn ân sủng và sự thật (Ga 1:14: AT)

Một ngôn sứ đang trồi hiện

Đang khi vẫn ở tuổi thiếu niên, những hạt giống của 
điều mà rốt cục sẽ trở thành khoa linh đạo của ngài đã được 
gieo trồng. Từ 1829 đến 1830, Gioan có cơ may sống và học 
cận kề cha già Calosso. Những nhà thờ làng bé nhỏ thường 
được các linh mục vốn đã từng sống cuộc đời bận rộn hơn 
khi còn trẻ, nhưng nay hầu như về hưu, họ đi về những làng 
đó để phục vụ dân quê hầu bảo đảm sinh kế. Don Calosso 
là một linh mục như thế, và ngài là một tặng phẩm lớn lao 
đối với Gioan Bosco. Sau vai trò đào luyện cốt yếu của mẹ 
Magarita, ngài bộc lộ cho Gioan những phẩm tính của tình 
yêu và một tình mến vô vị lợi là chân thật. Don Calosso biết 
ngay Gioan có trí nhớ diệu kỳ, có tấm lòng nồng ấm lẫn khả 
năng tương giao với những người trẻ khác trong làng. Ngài 
che chở cậu và một nền giáo dục chính thức bắt đầu.21 Cái 
chết của Don Calosso năm 1830 đánh dấu một khúc quanh 
đối với Gioan. Như Pietro Stella nói, “Thiên Chúa nay đảm 
nhận vai trò đầu tiên trong ý thức của Gioan và những dự 

21. Xem Stella, Don Bosco, 17-21. 
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phóng tương lai của cậu.”22 Cậu mất đi một người cha thay 
thế, một ân nhân và một người vốn có thể đảm bảo cho cậu 
một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, thật thú vị, chính vào 
giai đoạn này mà Gioan lần đầu tiên nói lên ước muốn tiêu 
hao đời mình trong sự phục vụ yêu thương tha nhân, và cho 
thấy những dấu chỉ đầu tiên của một ơn gọi đầy tiềm năng 
đến đời linh mục.

Gioan quay sang các linh mục khác, những cộng tác viên 
được giả định của Đức Giêsu Kitô cho con người, nhưng thấy 
rằng cách thức họ sống không tương hợp với sứ điệp họ rao 
giảng. Được người mẹ có sự kính trọng sâu xa đối với tôn 
giáo dưỡng dục, sau khi gặp được một linh mục già cả vốn 
nhập thể sự chăm sóc và tình mến vốn nằm tại trung tâm của 
sứ điệp Tin Mừng, Gioan ngây thơ nghĩ mình sẽ tìm thấy 
rằng Giáo hội phản ánh điều cậu đã biết và kinh nghiệm cho 
tới lúc này trong cuộc đời. Cậu đã thất vọng buồn thảm. 

Trong Hồi ký Nguyện xá, ngài tường trình:

Cha thấy nhiều linh mục tốt làm việc trong tác vụ thánh, 
nhưng cha không thể tìm thấy nơi các ngài bất kỳ hình 
thức gần gũi hay thân thiện nào. Cha thường gặp cha xứ 
hay cha phó ngoài đường. Cha vẫy chào họ từ xa, và khi 
đến gần, cha cố gắng chào hỏi các ngài nồng ấm hơn. Tuy 
nhiên, họ chỉ đáp lại lời chào của cha bằng cái gật đầu kiêu 
kỳ và lịch sự, rồi đi tiếp. 

22. Stella, Don Bosco, 20. 
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Không hạnh phúc với lối đáp trả này, Gioan suy tư thêm:

Rất buồn, và rất thường cha tự nhủ, thậm chí cha nói cho 
bạn bè, nếu cha trở thành một linh mục, cha muốn làm khác đi. 
Cha thích trở nên gần gũi với giới trẻ, nói chuyện và chia sẻ với 
chúng, cho chúng lời khuyên. Cha sẽ hạnh phúc biết bao nếu cha 
xứ đối xử với cha chỉ một chút xíu như thế thôi.23

Thiếu niên Gioan Bosco 14 - 15 tuổi suy nghĩ như thế đó. 
Nhưng có một biến cố khác sớm sủa hơn và trọng đại trong 
đời ngài; nó quyết định ước ao này: giấc mơ của ngài lúc 9 
tuổi. Giấc mơ là những biến cố làm suy nghĩ: Khi làm theo 
ám hiệu của kinh nghiệm đời sống, chúng đôi khi thật hài 
hước, gây buồn phiền, khiến sợ hãi, hoặc đơn giản huyền bí 
đến nỗi làm chúng ta hoang mang. 

23. St. John Bosco, Memoirs of the Oratory, 48. Cũng x. Stella, Don 
Bosco, 20-21. Về những Linh mục của Bắc Ý trong thập niên 
1800, xem Stella, Il Prete piemontese dell’800, được trích dẫn 
trong Lenti: Don Bosco, History and Spirit, 1:52: “Cả tá linh mục 
có thể sống trong một tỉnh lỵ nhỏ. Nếu những linh mục như thế 
chọn dùng thời giờ để săn bắn -  đó là sự hư hại ít nhất họ có 
thể làm”. Hồi ký (Nguyện xá) là một tường trình trực tiếp quý 
báu từ Don Bosco về đời sống và tác vụ của ngài từ 1815-1855. 
Chúng được viết và viết lại nhiều lần. Ấn bản Ý ngữ đầy đủ đầu 
tiên không xuất hiện mãi tới năm 1946 [Memorie dell’Oratorio di 
San Francesco di Sales dal 1815-1855, ed. Eugenio Ceria (Torino: 
Societa Editrice Internazionale, 1946)]. Xem thảo luận trong Lenti, 
Don Bosco, History and Spirit, 1: 128-58. Lenti kết luận những suy 
tư của mình: “Thuật trình xét như toàn bộ, cả về phẩm lẫn lượng, 
thì đáng giá vì hiểu được não trạng, linh đạo và phong thái giáo dục 
của Don Bosco hơn là những nét khác của nó” (p. 157). 
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Tâm lý học phân tích sơ khai lợi dụng nhiều các giấc 
mơ, làm chúng nên quan trọng, như những chìa khóa cho 
điều đã trôi nổi trong tâm thần con người và vì sự nhấn 
mạnh quá đáng này làm chúng ta quá nghi ngờ về tầm quan 
trọng tương đối của chúng. Nhưng tâm thần chạm đến linh 
hồn và các giấc mơ, theo cách thức và chỗ đứng riêng của 
chúng, đôi khi là những cánh cửa sổ mở tới linh hồn, và, 
nếu tới linh hồn, thì thậm chí tới mầu nhiệm sâu xa nhất của  
Thiên Chúa.24

Chính vì thế, các giấc mơ khắc họa trong các câu chuyện 
và bút tích của nhiều vị thánh giống như trong nhiều biến 
cố then chốt và những nhân vật chủ chốt trong Kinh Thánh. 
Hãy thoáng nghĩ đến giấc mơ của Thánh Giuse làm cho ngài 
có thể tiếp nhận vai trò của Đức Maria như Mẹ Thiên Chúa 
(Mt 1:20-25) và chấp nhận vai trò chăm sóc hiền phụ mà đưa 
tới sự hoàn thành lời ngôn sứ của Đức Giêsu - từ Ai Cập, 
Ta đã gọi Con Ta về (Mt 2:15; x. Hs 1:1), và được biết đến là 
người Nazaret (Mt 2:23), sau kinh nghiệm trốn chạy, khởi 
đầu từ Hêrôđê bạo chúa, và rồi khỏi Archelaus cũng bạo tàn  
(Mt 2:13-15, 19-23). 

Hãy nghĩ lại về cuốn sách đầu tiên và xưa nhất của Kinh 
Thánh nói đến ông Giuse, người con yêu dấu của Giacóp 
song lại bị anh em bạo tàn và chống đối. Tuy thế, ông lại 

24. Xem tác phẩm quan trọng của Stella, Don Bosco’s Dreams, dịch 
giả John Drury (New Rochelle, NY: Salesiana Publishers, 1996). 
Về những vấn đề tổng quát hơn được nêu ở trên, xem trang 71-76. 
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cứu dân mình bởi vì ông có thể tin tưởng phân tích những ý 
nghĩa của giấc mơ, ngay cả những giấc mơ của vua Ai Cập 
Pharao (x. St 37-50). 

Gioan Bosco mơ các giấc mơ, cũng như tất cả chúng ta 
vậy. Nhưng ngài thường dạy dỗ dưới diện các giấc mơ. Bởi 
vì ngài tin tưởng rất mạnh mẽ vào Thiên Chúa, ngài học biết 
nhìn xem bàn tay Thiên Chúa hướng dẫn đường đời ngài. 
Và bởi vì ngài cũng tin tưởng mạnh mẽ vào giới trẻ và tiềm 
năng chân chính của chúng, ngài dễ dàng kể cho chúng về 
những giấc mơ của mình và điều các giấc mơ đề xướng. Dẫu 
một nhà phân tích đương thời muốn lợi dụng bất kỳ cái gì 
của các giấc mơ, thì đối với Don Bosco, các giấc mơ của ngài 
là một lối đường từ nơi Thiên Chúa và tới với Thiên Chúa. 

Ngài cần phải thực tiễn, và các giấc mơ của ngài không 
còn là những tưởng tượng rỗng tuếch hay những ý bốc đồng 
bị lãng quên. Chúng được kể lại hầu chúng có thể được 
chuyển dịch thành quyết định, đời sống và hành động, khi 
mang lại những đường lối mới để làm cho những tình huống 
và dân chúng nên tốt hơn. 

Chúng ta lại phải nhấn mạnh rằng cần phải tránh bất 
kỳ miêu tả nào về Don Bosco như một người mơ mộng. Ngài 
dùng mọi cơ hội để thông truyền đam mê và sứ mệnh của 
ngài cho người khác. Một trong những phương tiện ngài 
dùng cho điều này là thuật lại những kinh nghiệm giấc 
mơ mà ngài đã coi như một thứ soi sáng của Chúa đối với 
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điều ngài đang làm và sau này, đối với điều ngài muốn các 
Salêdiêng của mình phải làm.25

Một giấc mơ quan trọng xảy ra khi Gioan Bosco mới được 
9 tuổi và sau này trong cuộc đời ngài, nó thường lặp lại với ý 
nghĩa sâu hơn.26 Hơn 40 năm sau, khi tiết lộ nó cho một người 
mà ngài tin tưởng sâu xa và phục vụ cách thân cận, Đức Giáo 
hoàng Piô IX, chính Đức Giáo hoàng nhấn mạnh ngài phải viết 
lại giấc mơ từng chữ và giữ nó cho những môn sinh của mình:

Đang khi ngủ cha thấy mình như ở gần nhà lắm, trong một 
cái sân khá rộng, ở đó một đám trẻ đang chơi đùa. Một số 
đùa nghịch, kẻ thì chơi vui, còn một số đông khác đang chửi 
tục. Khi nghe thấy thế, cha nhảy bổ vào giữa đám trẻ và cố 
gắng bắt chúng ngừng lại bằng cách quát tháo và đấm đá. 

25. Về một phân tích cẩn thận về hai giấc mơ quan trọng, và Don 
Bosco sử dụng chúng ra để phát triển sứ mệnh, xem Lenti, Don 
Bosco. History and Spirit, 5:129-33, về việc xây dựng thánh đường 
Mẹ Phù hộ (1844), và ibid, 6:96-106, 169-200, về hai “giấc mơ 
truyền giáo” (1871/72 và 1883). Phân tích của Lenti cho thấy các 
giấc mơ được kể như thế nào và được kể lại một cách xây dựng để 
cống hiến một mục tiêu được Chúa dẫn dắt tới những sáng kiến cực 
kỳ táo bạo. Dĩ nhiên, bằng cách này “những giấc mơ” và ý nghĩa 
của chúng có khuynh hướng tăng trưởng trong việc kể lại. 

26. Giấc mơ đó được thuật lại nhiều chỗ. Nó sẵn đấy trong Murdoch, 
Starting Again, 10-11, và những việc kể đi kể lại khác nữa lệ thuộc 
vào phân tích phê bình ở Lenti, Don Bosco, 7-10. Nó được chính 
Don Bosco xuất bản trong Memoirs of the Oratory, 34-36. Về việc 
ngài kể lại nó lần đầu tiên cho Đức Piô IX và chỉ thị phải làm cho 
nó được biết, xem tr. 36. Cũng xem Lenti, Don Bosco. History and 
Spirit, 1:177-82. 
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Ngay lúc đó, một người đàn ông dáng vẻ quí phái xuất hiện. 
Chiếc áo choàng trắng phủ lấy ông. Khuôn mặt ông rạng 
sáng đến nỗi cha không thể nhìn thẳng vào ông một lúc lâu 
được. Ngài gọi đích danh cha và bảo cha chịu trách nhiệm 
về lũ trẻ đó; ông nói thêm: “Con phải chinh phục những 
người bạn này của con không phải bằng đấm đá nhưng 
bằng dịu hiền và tình yêu.27 Vì thế con hãy bắt đầu ngay 
việc dạy cho chúng biết tội lỗi thật xấu xa và nhân đức thật  
cao quí.”

Bối rối và sợ hãi, cha trả lời rằng cha là một đứa trẻ nghèo, 
dốt nát, không thể nói cho các thiếu niên ấy về đạo giáo. 
Lúc đó các thiếu niên đã ngừng cười đùa, la hét và chửi 
tục, và quy tụ quanh Đấng đang nói. 

Không biết mình đang nói gì, cha hỏi:

- Ông là ai mà yêu cầu tôi làm điều không thể được?

- Chính vì đối với con là không thể được, nên con phải 
làm cho chúng thành có thể được qua vâng lời và có được 
kiến thức.

- Ở đâu con có thể chiếm được hiểu biết?

- Ta sẽ cho con một bà giáo. Nhờ bà hướng dẫn con có 
thể trở nên hiểu biết. Không có bà mọi hiểu biết trở thành 
ngu dại. 

- Nhưng ông là ai mà nói như thế?

27. Nhấn mạnh được thêm vào, vì những chữ này là cốt yếu cho tất cả 
mọi sự theo sau và sẽ được chọn ra sau này trong suy tư này. 
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- Ta là con của bà mà mẹ con dạy con chào một ngày  
ba lần. 

- Mẹ con cũng ra lệnh cho con không được kết bè kết bạn 
với những người mà con không rõ nếu không có phép của bà. 
Vì vậy xin nói cho con biết tên của ông đi. 

- Hãy hỏi mẹ Ta. 

Đúng lúc đó, cha thấy bên cạnh cha một người nữ dáng vẻ 
huy hoàng, mặc một áo choàng lấp lánh như thể mọi điểm 
trên đó là một ngôi sao lấp lánh. Khi biết cha càng bối rối 
hơn với những câu hỏi và trả lời, bà bảo cha đến gần hơn 
và dịu dàng cầm lấy tay cha. Bà nói: “Con nhìn đây”. Nhìn 
quanh, cha thấy một bầy dê, chó, mèo, gấu và các loại thú 
vật khác.

- Đây là cánh đồng của con. Đây là nơi con phải làm 
việc. Hãy làm cho con nên khiêm nhường, cương nghị và 
mạnh mẽ. Điều con thấy xảy ra với các thú vật ngay lúc này 
đây, con sẽ phải làm cho con cái của ta. 

Cha lại nhìn quanh. Thay vì các thú hoang, ở đây xuất hiện 
nhiều chiên hiền lành. Tất cả tung tăng và kêu be be, như thể 
chào mừng người đàn ông và người phụ nữ đó. 

Vẫn ngủ, cha bắt đầu khóc và xin bà nói rõ để cha có thể 
hiểu bà, vì cha không biết điều đó có nghĩa gì. Đoạn bà đặt 
tay trên đầu cha và nói:

“Vào đúng lúc con sẽ hiểu mọi sự”.28

28. Nhấn mạnh được thêm vào vì sự thích đáng của những từ ngữ này, 
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Khi bà nói thế, một tiếng động khiến cha thức giấc và mọi 
sự biến mất. 

Không hiểu giấc mơ đó nói gì, sáng hôm đó, cậu bé 
Gioan hỏi gia đình mình. Các anh cười nhạo Gioan đang 
khi bà nội dí dỏm, “Đừng tin tưởng vào mộng mị làm chi”. 
Nhưng mẹ ngài, một người quy về đức tin hơn, bình luận, 
“Ai biết được, biết đâu ngày nào đó con sẽ trở nên một linh 
mục!” Và loại linh mục - tử tế, săn sóc, hướng dẫn từ bên 
trong một nhóm lớn các thanh thiếu niên - sẽ được tác động 
sâu xa bởi những biểu tượng của giấc mơ này, cách riêng khi 
nó lặp lại với những hình ảnh ngày một xác định hơn trong 
những năm sau này. 

Cái lẽ (leimotif) để Don Bosco hiện diện giữa giới trẻ như 
người cha và thầy có thể được định vị trong những lời của 
người quí phái, nói cho cậu nhỏ 9 tuổi: “Con sẽ phải chinh phục 
các bạn của con đây không phải bằng đấm đá nhưng bằng sự 
dịu hiền và tình yêu”, và chính suy tư của ngài như một thiếu 
niên: “Nếu tôi trở thành một linh mục, tôi thích làm khác đi.”

Có nhiều khía cạnh để Don Bosco suốt đời đóng góp 
cho Giáo hội, và qua các Salêdiêng, nam lẫn nữ, suốt hơn 
100 năm; nhưng hẳn nhiên từ kinh nghiệm nền tảng của một 
giấc mơ lúc 9 tuổi, và những trực giác đơn giản của cậu thiếu 
niên khi đối diện với hàng lãnh đạo Giáo hội vốn không tỏ lộ 

đối với Don Bosco và đối với lịch sử và kinh nghiệm theo sau của 
Tu hội Salêdiêng. Chúng giữ lại sự thích đáng trong những thập 
niên đầu tiên đầy thách đố của Thiên niên kỷ thứ ba của Kitô giáo. 
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khuôn mặt của Đức Giêsu, người ta có thể cảm nhận những 
khởi đầu của một ơn gọi ngôn sứ mà tận cốt lõi là một sự giáo 
dục cõi lòng theo lời mời gọi rõ ràng của Đức Giêsu Kitô:

Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu 
thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã 
yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn 
đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương 
nhau. (Ga 13:34-35)

Tôi dùng lối diễn đạt ơn gọi ngôn sứ để nói về cuộc đời 
Don Bosco như người cha và người thầy của giới trẻ. Hãy để 
tôi giải thích. Các ngôn sứ của Cựu Ước liên tục mời gọi dân 
Chúa gợi nhớ Giao ước được ký kết giữa Thiên Chúa và dân 
Người. Họ đo lường tình trạng trong Israel dưới diện của sự 
thoả thuận đó giữa một dân được chọn và Thiên Chúa của 
họ. Ngày nay, lối diễn đạt ngôn sứ có thể được dùng để nói 
về bất kỳ ai thực hiện một trách vụ tương tự: đo lường tình 
trạng nhân sinh dưới diện kế đồ của Thiên Chúa. 

Chức năng của phong trào ngôn sứ nơi Israel tiên vàn 
không phải là nói về những biến cố tương lai. Trên hết, các 
ngôn sứ là những người nam nữ can dự đến sự trung thành 
của họ đối với Giao ước. Họ được miêu tả tốt nhất là những 
người tình (yêu mến, lovers), những người nam nữ bị ám 
ảnh bởi sự hiện diện khuất phục mà Thiên Chúa độc nhất 
của Israel thực thi quyền làm Chúa của Ngài; họ bị thương 
tổn sâu xa khi họ thấy Dân Chúa sống trong phân rẽ, thờ 
phượng các ngẫu tượng, ăn ở như tất cả các dân tộc, xa lạ với 
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nhau và xa lạ với Thiên Chúa độc nhất, họ được gọi để sống 
trong Giao ước với Ngài. Vậy nhân danh Chúa, họ kêu gào, 
phê bình tình trạng mà họ nhìn xem ở mọi phía. 

Vì đúng như thế, ơn gọi của ngôn sứ là kêu gọi Israel 
về lại với tương quan Giao ước nguyên thuỷ họ đã thiết lập 
với Thiên Chúa tại Sinai. Vị ngôn sứ nhìn lại thời kỳ của ơn 
gọi nguyên thủy, thời kỳ tuyệt diệu (mặc dù thường được lý 
tưởng hoá) của sự trung thành nguyên thuỷ.29

Walter Brueggemann, học giả Cựu Ước đương thời, đã 
viết về sự tưởng tượng ngôn sứ như sau:

Đây là khung hệ cảm nhận (paradigm) tôi đề xướng cho ý 
tưởng ngôn sứ. Một ý thức hoàng vương cam kết cho sự 
thoả mãn có thể đạt được. Một ý thức ngôn sứ khác dành 
cho tính bi thương (pathos) và đam mê của việc kết giao.30

29. Việc ngôn sứ nói về tương lai thì thiết thân với sứ mệnh ngôn sứ 
lớn lao hơn là đe doạ hình phạt nếu quốc gia hay con người được 
Lời Chúa phán dạy không bỏ đi những đường lối xấu xa của mình. 
Sự kiện rằng những đe doạ xảy ra được nhìn như một sự đảm bảo 
rằng vị ngôn sứ đó “thuộc về Chúa”. Xem Dnl 18:22: “Nếu điều 
ngôn sứ nói nhân danh ĐỨC CHÚA không ứng nghiệm, không xảy 
ra, thì không phải là lời ĐỨC CHÚA đã phán; ngôn sứ đã nói càn, 
anh (em) không phải sợ ngôn sứ ấy.”

30. W. Brueggemann, The Prophetic Imagination (Philadelphia: 
Fortress Press, 1978), 42. 
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Don Bosco và lời ngôn sứ
Sự khởi hứng của điều mà chúng ta biết như một phong 

trào ngôn sứ trong Kinh Thánh, bắt đầu vào thế kỷ 9 BCE, 
thì gần gũi với những khởi đầu của một phong trào khác, 
mà chúng ta là những người hậu duệ của nó; phong trào 
đó đã được hình thành trong tâm trí và cõi lòng của thiếu 
niên Gioan Bosco vào đầu thập niên 30 của thế kỷ XIX. Tình 
trạng của thế giới và Giáo hội trong đó Don Bosco sống và 
giáo dục những người trẻ khiến ngài nhìn lại Lệnh Truyền 
Yêu Thương Mới. Đây là một vấn đề của cõi lòng, và là tiêu 
chuẩn để hiểu Don Bosco như người cha và thầy của giới trẻ. 
Như ngài đã nói theo một cách ngôn khác: “Yêu mến giới trẻ 
thì không đủ. Con phải làm cho chúng biết rằng chúng được 
yêu thương” (x. HL 20). 

Suốt đời ngài, trong những huấn từ tối và qua thư tín, ta 
tìm thấy cùng một lý lẽ (động cơ, motif). Giữa sự nghiệp của 
mình, vì bận rộn với những công việc xa khỏi Nguyện xá ở 
Turin, năm 1872, ngài viết:

Thứ năm tới, nếu Chúa muốn, cha sẽ ở Turin. Tận sâu xa, 
cha thấy cần phải ở đó. Cha sống ở đây trong thân xác, 
nhưng trái tim và ngay cả những lời của cha luôn luôn ở 
Nguyện xá, giữa các con tất cả. Cha biết rằng đây là một sự 
yếu đuối của cha, nhưng cha hoàn toàn không thể thắng 
vượt được.31

31. E. Ceria, ed., Epistolario di San Giovanni Bosco, 4 vols. (Torino: 
Societa Editrice Italiana, 1955-1959), 2:193. Như cha Chavez 
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Như ta biết rõ, cái gọi là sự yếu đuối ấy vẫn ở với ngài 
khi ngài viết lá thư nổi tiếng từ Rôma năm 1884, không hơn 
4 năm trước khi chết. 

Dù ở nhà hay vắng nhà, cha luôn nghĩ đến các con. Cha chỉ 
có một ước muốn là xem thấy các con hạnh phúc cả đời này 
lẫn đời sau... Xa các con và không thể thấy hay nghe các con 
khiến cha buồn bã hơn các con có thể tưởng. 

... Mặc dù chẳng mấy chốc cha sẽ về nhà, cha vẫn muốn 
gởi đến các con lá thư này trước, vì con người cha chưa 
thể ở với các con. Những lời này gởi đến các con từ một 
người yêu mến các con rất nhiều trong Đức Giêsu Kitô, 
một người có bổn phận nói với các con với sự tự do của 
một người cha. Các con sẽ cho cha làm điều đó chứ nhỉ? Và 
các con sẽ chú ý đến điều cha sắp ngỏ với các con và đem 
ra thực hành nhé.32

Điều gì dẫn đến những thời khắc thông giao xúc động 
và mật thiết này giữa Don Bosco và giới trẻ của ngài? Lịch 
sử nào nằm ở sau những tình cảm này? Vị linh mục mới 
được thụ phong, Don Bosco, dành một ít năm đầu tiên trong 

Villanueva, “Như Don Bosco nhà Giáo dục” 19, cho thấy, điều này 
chỉ là một trong hàng ngàn những giai thoại và diễn đạt như thế”. 

32. Bản văn đầy đủ của lá thư nổi tiếng này sẵn đấy trong HL và QC của 
Tu hội Thánh Phanxicô Salê, ấn bản lần 3 (Rome: Editrice SDB, 
2009), 256-66. Trích dẫn này được tìm thấy ở trang 256. Về khía 
cạnh này của sự hiến thân trọn vẹn, vị tha và yêu thương mà Don 
Bosco dành cho giới trẻ, xem Braido, Prevention not Repression, 
169-71. 
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thành phố Turin để học hành, bị chụp bắt bởi sự cấp bách 
của Thiên Chúa như các ngôn sứ thuở xưa. Ngài khao khát 
để làm cho lệnh truyền tình yêu mới thành một thực tại trong 
một tình trạng khó khăn. Ngài thấy rằng Giáo hội không là 
điều Giáo hội được mời gọi để là. Vì với kinh nghiệm niên 
thiếu của mình, ngài vẫn thấy rằng Giáo hội - vì những lý 
lẽ khác nhau - không có thể hoặc không muốn sống lệnh 
truyền mới của tình yêu trong tất cả sự triệt để của nó. 

Những cuộc chiến với Napoleon đã kết thúc, một kỷ 
nguyên mới của xây dựng và phát triển kỹ nghệ đã bắt đầu 
dữ dội. 

Ở Ý, hai thành phố bắt đầu trồi hiện như những thành 
phố kỹ nghệ lớn của miền Bắc, Milan và Turin. Những người 
trẻ trùng trùng điệp điệp tuốn về thành phố đó để tạo nên cơ 
đồ của mình trên địa điểm xây dựng và trong những xưởng 
thợ mới.33 Chúng là những người trẻ nam nữ được lớn lên 
trong một hình thức truyền thống và lành mạnh của lòng 
đạo đức Kitô hữu giản đơn. Trong thành phố chẳng mấy 
chốc chúng  thấy những điều khác hẳn. Chẳng có công việc, 
lại có ít tình [người] trong thế giới gian khổ quanh chúng. 
Phạm pháp tăng nhanh đến chóng mặt; các thiếu niên vô 
gia cư, nam cũng như nữ, thấy mình không thể đáp lại thế 
giới mới và những vấn đề của nó với sự đào tạo sơ sài mà gia 

33. Về một miêu tả giới trẻ nghèo khổ hơn ở Turin trong thập niên 
1840, xem Lenti, Don Bosco. History and Spirit, 2:1-32. 
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đình đã cho chúng.34 Đối với Don Bosco, vấn đề là chúng 
không tìm được sự trợ giúp.35 

Don Bosco mau chóng ghi nhận rằng đang khi Giáo hội 
rao giảng sứ điệp cốt yếu là tình yêu, nhiều trẻ em từng bầy 
lang thang đường phố, dần dần chìm vào nghèo khổ, nết 
xấu và đồi bại theo một cách mà các thành phố Ý chưa từng 
kinh nghiệm trước kia. May thay Don Bosco chịu ảnh hưởng 
của một vị thánh khác, Giuse Cafasso. Vị thánh đã từng 
yêu cầu ngài học hành hơn nữa và suy nghĩ trước khi ngài 
quyết định liên quan đến cuộc đời mình như một linh mục. 
Làm việc nơi điều mà chúng ta ngày nay gọi là một Trung 
tâm Thần học mục vụ, ngài được kéo ra khỏi truyền thống 
nghiêm ngặt của Thần học luân lý thuộc thời đại đó, và được 
Cafasso sai đi làm việc trong các nhà tù.36 Đây là một kinh 

34. Về một phân tích chi tiết về giới trẻ đến Nguyện xá trong những 
ngày đó, xem Stella, “Don Bosco nella Storia Economia e Sociale 
(1815-1870)”, Studi Storici 8 (Rôma: LAS, 1980), 159-174. 

35. Ta phải gợi nhắc rằng Don Bosco không phải là linh mục Công 
giáo độc nhất ở Turin vào thời gian đó tập trung vào giới trẻ bị bỏ 
rơi. Về một miêu tả ngắn gọn về những phong trào và những nhân 
vật khác nữa, xem Stella, Don Bosco, 104-107; Desramaut, Don 
Bosco et son Temps, 137-140. Về một bản tóm về đời sống và công 
cuộc của người đương thời với Don Bosco, linh mục Gioan Cocchi 
nổi tiếng (1813-1895), xem Lenti, Don Bosco. History and Spirit, 
2:48-52. 

36. Về “học viện mục vụ” của Cafasso và thời gian Don Bosco sống ở 
đó (1841-1844), xem Lenti, Don Bosco. History and Spirit, 1:421-
98. Về tác vụ trong tù của ngài, xem trag 475-76. 
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nghiệm đổi đời nữa đối với Don Bosco. Ngài thất kinh vì 
người trẻ thoái hoá: sức khoẻ của chúng, cả luân lý lẫn thể 
lý, bị huỷ diệt trong những nhà tù ngày một đông hơn. Ngài 
ghi lại những ấn tượng của mình như sau:

Cha thấy một số lớn các thiếu niên tuổi từ 12-18, những 
thiếu niên đẹp đẽ, mạnh khoẻ, cường tráng và trí tuệ 
nhanh lẹ. Nhưng buồn biết bao khi thấy họ vô công rỗi 
nghề ở đó, bị chấy rận tấn công, thiếu của ăn cho thân xác 
và linh hồn... điều gây sốc cho cha nhất là thấy rằng nhiều 
em được thả ra đầy những quyết định tốt lành để sống 
ngay thẳng, nhưng trong một thời gian ngắn, chúng lại 
vào tù, sau vài ngày được thả ra.37

Ngài thử những chiến lược khác nhau để giúp chúng;  
ngài bình luận:

Đoạn cha ý thức lần đầu rằng nếu các thiếu niên này, 
một khi được thả ra khỏi tù đầy, có thể tìm được một ai 
đó làm bạn với chúng, chúng bắt đầu sửa mình. Chúng trở 
thành Kitô hữu tốt và công dân lương thiện. Đấy là khởi đầu của 
Nguyện xá chúng ta.38

37. Bosco, Memoirs, 101-102. 

38. Bosco, Memoirs, 104. Những chữ nhấn mạnh, “Chúng trở nên những 
Kitô hữu tốt và công dân lương thiện”, đề tài của suy tư sau đây, 
được tìm thấy ở đây, và nổi tiếng hơn trong những lời khuyến dụ của 
ngài cho giới trẻ trong Il Giovanne Provveduto (Torino: Tipografia 
dell’Oratorio di San Francesco di Sales, 1863), 5. Xem dưới dây,  
tr. 65, ghi chú 3 cho bản Ý ngữ đầy đủ. 
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Túi áo ngài đầy đồ ăn, ngài nỗ lực hết sức để kết bạn với 
những tù nhân trẻ và những em mới được thả ra, khuyến 
khích chúng gặp ngài vào các ngày Chúa Nhật và lễ nghỉ 
(những ngày rảnh rỗi). Có trò chơi, một chút đồ ăn, cầu 
nguyện và lớp học Chúa Nhật. Các thiếu niên được thu hút 
tới vị linh mục tử tế, thân hữu và giúp ích này. Nhưng ngài 
cũng thêm một thành phần quan trọng nữa vào cách làm 
của mình bằng cách mời gọi những thiếu niên tốt lành khác 
có những tính nết đáng khen hầu chúng có thể trải rộng ảnh 
hưởng vững vàng của bạn bè trên những kẻ hỗn loạn. 

Là một linh mục trẻ, thông minh, được giáo dục tốt, 
năng động và nhiệt tâm, Don Bosco có một công việc sáng 
sủa trước mắt, nếu ta chấp nhận những tiêu chuẩn tự nhiên 
(bình thường) về câu chuyện thành công của con người. Bà 
Bá tước Barolo, một phụ nữ nổi bật mà công cuộc của bà 
cho các trẻ gái bị bỏ rơi nay được nhìn nhận, rất ngưỡng mộ 
ngài. Bà mong muốn hơn cả là ngài nắm giữ vai trò linh mục 
và tuyên uý trong cơ sở giáo dục giàu có của bà. 

Bà cũng thấy giá trị lớn lao của công cuộc mà Don Bosco 
đang làm cho các thiếu niên nghèo và bị bỏ rơi, nhưng đối 
với bà, không thể hỗ trợ công cuộc của ngài quanh những 
vùng biên của công cuộc mà bà dành cho các trẻ nữ bị bỏ rơi. 
Hẳn nhiên đó là cách dẫn đến tai họa, và một trong những 
quan tâm lớn của bà Bá tước là sức khoẻ mong manh của vị 
linh mục trẻ nhiệt tâm này.39

39. Bà Bá tước Barolo thường xuyên được trình bày cho các Salêdiêng 
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Nhu cầu phải xuyên qua những kiềm chế được chấp 
nhận theo văn hóa thời đại ngài là quá mạnh đối với Don 
Bosco, và do vậy ngài đã làm sự chọn lựa. Sự khẩn cấp thần 
linh của ơn gọi ngôn sứ ấy chiếm đoạt, và ngài bắt đầu phát 
triển hệ thống của mình trong đó người ta không chỉ nói cho 
các thiếu niên rằng chúng được yêu thương, nhưng người ta 
tỏ cho chúng thấy rằng chúng được yêu thương. Câu chuyện 
của Bartolomeo Garelli về bài học giáo lý đầu tiên vào ngày 
lễ Vô Nhiễm có tất cả những dấu vết của một câu chuyện 
mà đã dần dần có đà trong truyền thống. Dẫu chân lý của 
nó có thể là bất kỳ cái gì, thì câu chuyện đó như chúng ta 
có được trong truyền thống của mình, một cách hùng biện, 
bắt được ước muốn của Don Bosco để thách đố cái nguyên 
trạng, status quo, (trong trường hợp này là ông từ hung dữ 
muốn đuổi cậu nhỏ đi khi cậu không biết giúp lễ) để làm cho 
Thiên Chúa được giới trẻ thiếu thốn biết đến. Những người 
Salêdiêng được nhắc nhớ trong Hiến luật, khi lặp lại những 
lời của Don Bosco cho các Salêdiêng đầu tiên:

như người phụ nữ can thiệp và hầu như ngăn cản sứ mệnh của Don 
Bosco giữa giới trẻ nghèo và bị bỏ rơi. Điều này không đúng. Một 
trình bày xuất sắc về thời kỳ này trong cuộc đời Don Bosco (1844-
46) và vai trò của bà Bá tước trong những năm này, xem Lenti, 
Don Bosco. History and Spirit, 2:53-96. Cách riêng xem khung 
đời sống và sứ mệnh của bà ở trang 85-91. Lenti kết luận: “Bà Bá 
tước là một phụ nữ hoàn hảo và phi thường... đời sống của bà thật 
thánh thiện, không chê trách được gì và hoàn toàn hiến mình cho 
bác ái... Án kiện xin phong chân phước cho bà được tiến hành” (tr. 
91). Cũng xem Desramaut, Don Bosco en son temps, 21-29, cách 
riêng bà rất quan tâm đến sức khoẻ của Don Bosco. 
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Tu hội này khởi đầu với bài giáo lý đơn sơ (HL 34).40

Khi con số lớn dần, và sau thời gian lang thang từ chỗ 
này sang chỗ khác ở thành phố Turin, ngài định cư ở một 
cánh đồng với một túp lều tại một trong những khu vực khó 
khăn nhất trong thành phố đó: Valdocco. Từ ngữ này đến từ 
La valle degli uccisi: thung lũng của những kẻ bị giết. Mệt mỏi 
vì lang thang, từ việc giữ công việc tuyên uý cho bà Bá tước 
và dùng mọi thời khắc sống với những thiếu niên nghèo 
khổ, ngài ngã bệnh hầu như thập tử nhất sinh. 

Bà Bá tước cung cấp mọi sự trợ giúp y tế và sự an toàn 
mà bà có thể gom được, nhưng các tuần lễ trôi qua, và sức 
khoẻ của Don Bosco mất đi sức sống. Các thiếu niên đợi chờ 
trong im lặng, khóc và cầu nguyện. Dần dần - và một cách 
ngạc nhiên - ngài hồi sức. Vui sướng, các thiếu niên đặt Don 
Bosco hồi sức, nhưng còn yếu, trên một cái ghế và khiêng 
ngài vòng quanh sân. Cuối cùng, chúng đặt ngài xuống. 
Cảm động bởi tình yêu mà các thiếu niên nghèo đã dành cho 
ngài, chính lúc đó Don Bosco thốt ra những lời về sự tận hiến 
mình - không có sức nặng giáo luật của một lời khấn - mà sẽ 
là cội rễ của tất cả lời khấn Salêdiêng. 

Chúng ta Salêdiêng, trong thập niên đầu tiên thuộc 
thiên niên kỷ thứ ba của Kitô giáo, phải vang vọng lại sâu 

40. Về bài tường trình của Don Bosco về biến cố Bartolomeo Garelli, 
xem Memoirs, 102-105. Về một phân tích mang tính phê bình về 
những tường trình khác nhau về biến cố ấy, xem Lenti, Don Bosco. 
History and Spirit, 2:36-46. 
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xa công thức đầu tiên và cuối cùng không chính thống của 
Đấng Sáng lập: “Vì các con cha học hỏi, vì các con cha làm 
việc, vì các con cha sống, vì các con cha sẵn sàng hiến chính 
hơi thở cuối cùng của cha”. Thật là quá điên - nhưng nó tác 
động. Cách này cách khác, tình yêu luôn điên!41 Trên 150 năm 
sau có hơn 30. 000 Salêdiêng nam nữ cố gắng giữ lời khấn đó 
sống động, được đồng hành bởi hàng ngàn cộng tác viên 
trong sứ mệnh của Don Bosco như cha và thầy của giới trẻ. 

Don Bosco là một người của Thiên Chúa và người của 
Giáo hội.42 Cả hai không thể tách rời trong đời ngài. Tuy 
nhiên, Giáo hội phải phản ánh những cách thức của Thiên 
Chúa như chúng được mặc khải cho chúng ta trong đời sống 
và con người của Đức Giêsu Kitô - con đường tình yêu. Đây 
là một khía cạnh mà Don Bosco sống và thực hành, song 
đôi khi bị hiểu lầm. Don Bosco là một thần học gia rất bảo 
thủ và, khi liên quan đến giáo hoàng, ngài thuộc về “phái 
ultramontane”.43

41. Về sự ốm yếu của Don Bosco và quyết định quan trọng của ngài về 
ơn gọi, xem Murdoch, Starting Again from Don Bosco, 20-36. Về 
tường trình của ngài về giai đoạn này, xem Bosco, Memoirs, 143-
46. 

42. Xem nghiên cứu giá trị của Lenti, “Don Bosco. His Pope and His 
Bishop”, Studi Storici 15 (Rome: LAS, 2006). 

43. “Ultramontanism” là một khuynh hướng trong Giáo hội Công 
giáo để tập trung quyền bính và ảnh hưởng trên Đức Giáo hoàng 
và Giáo triều Rôma, như đối nghịch lại quyền bính quốc gia hay 
địa phận. Một “người theo Ultramontane” là người gắn bó với 
quan điểm này của Giáo hội. Don Bosco chắc chắn ở trong truyền  
thống này. 
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Ngài thường tán trợ vô điều kiện lời yêu cầu của Đức 
Piô IX cho Vatican I rằng Đức Giáo hoàng được tuyên bố là 
bất khả ngộ khi liên quan đến vấn đề đức tin và phong hoá. 
Ngài nhìn sự lụi tàn của quyền lực chính trị rộng lớn trong 
nước Vatican như công việc của Satan. Tuy nhiên, ngài là 
một nhà chính trị tài khéo có tinh thần Giáo hội và một cách 
ngoan cố theo đuổi nghị trình của mình khi liên quan đến sứ 
mệnh và Tu hội ngài. Tiến trình xin phê chuẩn Hiến luật cho 
các Salêdiêng là một nố thích hợp. 

Không dưới 8 lần biên soạn bản văn Hiến luật được 
nhận diện. Ngài đệ trình những bản Hiến luật cho Toà thánh 
năm 1864, 1867 và 1873. Vào thời kỳ đó trong sự đối kháng 
cay đắng với Tổng Giám mục Gastaldi, cách riêng liên quan 
đến lối tiếp cận có kỷ luật hơn đối với đào tạo và thụ phong 
linh mục; chỉ tới năm 1874 Rôma mới phê chuẩn Hiến luật. 
Năm 1875, khi Don Bosco phát hành bản dịch Ý ngữ của bản 
Latinh nguyên thuỷ, ngài thay đổi bản văn một cách tinh tế 
vốn tháp nhập một vài ý tưởng và chủ đề đã bị Rôma chống 
lại và cách riêng bởi Tổng Giám mục Gastaldi. Nó là một bản 
sửa đáng kể bản văn được phê chuẩn.44

Có một lá thư, nhưng không được xuất bản từ Tổng 
Giám mục Gastaldi gởi cho một Giám mục bên cạnh ở 
Piedmont cảnh báo ngài đừng cho phép Don Bosco vào 

44. Về một phân tích tổng hợp nổi tiếng về tiến trình này, được đan xen 
với sự mâu thuẫn với Giám mục Gastaldi, xem Lenti, Don Bosco. 
History and Spirit, 4:83-355. 
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địa phận ngài.45 Gastaldi xác quyết Don Bosco nhiệt tình và 
ngay cả thánh thiện nữa, nhưng Gastaldi cảnh báo vị Giám 
mục rằng Don Bosco sẽ làm rỗng chủng viện của ngài để làm 
tất cả thành các người Salêdiêng trẻ, và nếu vị Giám mục 
phải phàn nàn lên Rôma, các thẩm quyền Rôma sẽ hỗ trợ 
Don Bosco. Sự vâng phục mù quáng và tuyệt đối không là 
lối đường của ngài: Don Bosco là một người yêu mến vốn bị 
thương tổn sâu xa khi ngài thấy rằng dân Chúa sống trong 
chia rẽ. Giáo hội Turin, và đôi khi Giáo hội rộng lớn (hoàn 
vũ), vào thời Don Bosco, không thể bước vào sự chia rẽ đó; 
Giáo hội ấy phải làm cho con người và lời dạy của Đức Giêsu 
hơn là những lời nói suông, song là một thực tại sống trong 
kinh nghiệm thịt máu. Don Bosco là một người Piedmont 
cứng đầu như các đối thủ của ngài lượng giá. Nhưng ở mọi 
giai đoạn, ngài được thúc đẩy bởi đam mê dành cho Thiên 
Chúa vì giới trẻ, cách riêng những em nghèo nhất. 

Đối với tôi ít có nhu cầu phải nói cho độc giả những 
câu chuyện quen thuộc về cách thức Don Bosco làm điều đó 
nên thật. Anh em biết cả rồi: những thời đầu của Nguyện 
xá, sự hiện diện của Mẹ Magarita giữa đám trẻ, những kinh 
nghiệm đầu tiên của những em nội trú, và những thảm họa 
mang lại. Bước tiến thật nhanh: những khởi đầu của trường 
nghiệp vụ, những giao kèo của Don Bosco với những người 

45. Lá thư này được cha Elio Toriggiani SDB, Giám đốc thời ấy của 
công thể Salêdiêng tại Vatican City (Editrice Vaticana) và Hồng y 
Raffaele Farina, SDB, Chủ tịch thời đó của Thư viện Vatican City, 
chia sẻ với tôi, tháng 10 năm 2005. 
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chủ, và cuộc đấu tranh với những người cánh tả của thời đại 
ngài. Rồi đến nhóm trẻ đầu tiên quanh ngài... và Cagliero 
(sau này trở thành một Hồng y) đi tới đi lui trong sân lẩm 
bẩm, “Ngay cả Don Bosco sẽ không làm tôi thành một thầy 
tu chứ... nhưng tôi phải ở lại với Don Bosco”.46 Chuyển động 
hợp lý thành giáo dục trường học, vốn đã trở thành rất quan 
yếu đối với nhiều công cuộc Salêdiêng khắp thế giới, được 
dẫn dắt bởi linh mục trẻ Micae Rua được gởi tới Mirabello 
năm 1864. Khi giã từ, Don Bosco cho ngài lời khuyên 
tuyệt diệu cho các giám đốc mà vẫn còn chứa đựng sự  
khôn ngoan.47

Ta cũng đề nghị rằng vào giai đoạn này Don Bosco nói 
cho linh mục trẻ Rua vốn nghiêm nghị: “Hãy nỗ lực để làm 
cho con được yêu mến.”48 Chẳng bao lâu Con Đức Mẹ Phù 

46. Về sự sợ hãi vốn liên kết với Don Bosco trong việc thành lập một 
hội tu sĩ có thể mang đến những thầy dòng, xem Lenti, Don Bosco. 
History and Spirit, 3:288-89. 

47. Đối với những suy tư hữu ích về tài liệu này, xem Desramaut, Vie 
de Don Michel Rua. Premier successeur de Don Bosco (Rome: 
LAS 2009), 660-65, và Idem, Don Bosco en son temps, 660-65. Về 
bản văn, xem F. Motta, I ricordi confidenziali ai Directtori di Don 
Bosco (Rôma: LAS, 1984). Về những hoàn cảnh lịch sử cho bước 
chuyển động quan trọng đầu tiên này đi vào khung cảnh học đường 
được cấu trúc hơn, xem Lenti, Don Bosco. History and Spirit,  
5:54-58. 

48. Những cội nguồn xác đáng của những lời nổi tiếng này, được khắc 
trên Thánh Giá Salêdiêng, được trao cho tất cả Salêdiêng Don Bosco 
vào lúc tuyên khấn chung cục, khó mà xác định. Về đề nghị chúng là 
những lời của Don Bosco cho Don Rua, xem Desramaut, Vie de Don 



50 | Chiêm ngắm vẻ đẹp đời Thánh hiến ở tận nguồn ơn cứu độ

hộ các giáo hữu được thành lập để mang đoàn sủng ngài tới 
các thiếu nữ, công việc tông đồ bằng ngòi bút, những xưởng 
in và những cuộc truyền giáo hải ngoại mà chúng ta là kết 
quả của nó. Tất cả điều này được hoàn thành trong một đời 
ngắn ngủi. 

Tôi luôn kinh ngạc bởi sự kiện rằng những bộ sách đầu 
tiên Opere Edite của Don Bosco gom thành 37 tập lớn.49 Thời 
gian và nỗ lực sống đòi phải sản xuất số trang như thế (mà 
không có những điều kiện thuận lợi xử lý văn bản), giữa 
nhiều hoạt động khác, phải là đáng kể. 

Don Bosco qua đời lúc 73 tuổi không có bệnh tật nào đặc 
biệt. Ngài chỉ kệt lực! Như Ceria tường trình y sĩ Dr. Fessori, 
đáp lại báo chí chống giáo sĩ, nói rằng: 

Ngay cả thuốc men không thể nghi ngờ rằng Don Bosco 
ốm yếu là do bất kỳ cái gì khác hơn là công việc khủng 
khiếp của ngài.50

Qua tất cả các hoạt động và những cơn hấp hối ngài chịu 
để làm cho mọi sự đó xảy ra, nổi bật lên một con người mật 
thiết với Thiên Chúa, một người mà khuôn mặt thanh thản 

Michel Rua, 61-65. 

49. Centro Studi Don Bosco, Opere Edite (37 vols, Rôma, LAS, 1977-
1978. Trung tâm ấy bắt đầu một loạt thứ hai năm 1987 và một bộ 
sách (vol. 38) được xuất bản năm đó. 

50. The Biographical Memoirs, 18:460. Xem bài trình bày cảm động 
về sự ốm yếu sau cùng của Don Bosco và cái chết thánh thiện của 
ngài, trong Lenti, Don Bosco. History and Spirit 7:309-336. 
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và vui tươi của ngài mang Lời Chúa và Bí tích cho hàng ngàn 
người trẻ trong thời ngài và... cho hàng triệu người trẻ qua 
con cái nam nữ của ngài. Tại sao tất cả điều này xảy ra? Tôi 
thích trở lại những lời của Walter Bruegemann, người mà tôi 
đã trích dẫn trước kia. Tôi tin rằng chính ở đây mà chúng ta 
có chìa khóa cho câu trả lời của mình. Brueggemann viết:

Trách vụ của tác vụ ngôn sứ là ấp ủ, nuôi dưỡng và gợi lên 
một ý thức và tri nhận khác đối với ý thức và tri nhận của 
văn hóa chủ trị quanh ta.51

Thách đố liên tục
Khi chúng ta cử hành 200 năm ngày sinh của Don Bosco, 

chúng ta phải nghiêm chỉnh và có phê phán nhìn vào những 
tri nhận của văn hóa chủ trị quanh ta quả là khẩn cấp. Chính 
trên cái khung của những câu chuyện thành lập, ký ức và gia 
sản của Don Bosco mà chúng ta phải thí luyện lòng trung 
thành của chúng ta đối với ngài bằng cách tự hỏi đến mức 
nào chúng ta tiếp tục tác vụ đặc thù của ngài giữa giới trẻ, để 
ấp ủ, snuôi dưỡng  và gợi lên một ý thức khác , và - ở đâu cần 
thiết - một hành động khác.52

51. Bruggemann, The Prophetic Imagination, 13. 

52. Tôi nhấn mạnh rằng chúng ta tập trung vào những năm nền tảng. 
Chính ở đó mà một quyết định được đưa ra không thể sửa đổi khi 
ngài bắt đầu một đời sống của lời ngôn sứ được thánh hiến. 
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Giáo hội không cử hành các thánh trong hoài niệm thời 
gian đã qua (in search of lost time).53 Người Salêdiêng chúng ta 
không cử hành Don Bosco chỉ để nhìn lại trong ngạc nhiên 
và tự hào suốt 200 năm. Thực thế, đối với tôi dường như 
khuynh hướng này là một sự yếu đuối nghiêm trọng trong 
phong hóa, ethos, đương thời của Tu hội. Việc cử hành của 
chúng ta phải luôn luôn gợi lên ký ức gây buồn phiền của 
ngài, khi thách đố chúng ta phải lặp lại sự hiện diện ngôn sứ 
của người cha và thầy của giới trẻ trong thời đại chúng ta. 
Chứng tá ngôn sứ của ngài có phải vẫn thích đáng không? 
Năm cử hành này có ấp ủ, nuôi dưỡng và gợi lên một ý thức 
và sự tri nhận khác đối với ý thức và sự tri nhận của văn hóa 
thống trị quanh chúng ta không?

Don Bosco nhấn mạnh, yêu mến giới trẻ không đủ. Con phải 
làm cho chúng biết rằng chúng được yêu mến. Chúng ta được 
gọi tới một nền giáo dục của cõi lòng, một giáo dục tương tác 
vốn từ cõi lòng chúng ta chạm đến cõi lòng giới trẻ và vòng 
ngược trở lại.54 Trong tiến trình giáo dục có một cõi lòng hỗ 
tương tới sự gặp gỡ cõi lòng. Năm 2003, những người lãnh 

53. Đây là sự qui chiếu tự do tới tiểu thuyết sáng giá song cực kỳ bê tha 
của Marcel Proust, A la recherche du temps perdu; nó dài tới hơn 3000 
trang (1913-1927). Đó không phải là điểm của việc chúng ta “nhớ” 
đến Don Bosco. 

54. Sự nhấn mạnh đến tính hỗ tương giữa tiến trình giáo dục được can 
dự trong Hệ Thống Dự Phòng thì thiết thân với cha Pascual Chavez 
Villanueva. Xem “like Don Bosco the Educator”, 19-23. 
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đạo của các trung tâm giáo dục Salêdiêng tại Úc khởi đầu 
một hiến chương cho tiến trình này khi họ viết:

Phù hợp với tinh thần của thánh Gioan Bosco, ở đó giáo 
dục phần lớn là việc của cõi lòng vốn khiến người trẻ  biết rằng 
chúng được yêu mến, cộng thể giáo dục Salêdiêng ngày nay 
được thách đố để nên:

Một mái nhà tiếp đón, 
một xứ đạo rao giảng Tin Mừng, 
một trường học chuẩn bị vào đời, 
một sân chơi ở đó bạn bè gặp gỡ
và vui sướng bên nhau.55

Đây là một nghị sự thách đố mà chúng ta phải vui tươi 
ôm ấp. Đúng là chúng ta phải giáo dục cõi lòng của giới trẻ. 
Tuy nhiên, theo một đề nghị của cha Pascual Chavez, chúng 
ta cũng phải biết rằng chúng ta không mở khóa vào cõi lòng 
chúng. Chìa khóa ở trong từng người chúng ta, và trong 
từng cộng thể Salêdiêng. Chúng ta chỉ dẫn người trẻ để mở 
khóa lòng chúng nếu chúng ta dùng chìa khóa vốn mở khóa 
lòng chúng ta. 

55. Charter for Salesian Schools in Australia. Được trình bày tại Salesian 
Leaders Conference, Melbourne, Úc, March 2003 (sẵn đấy tại trung 
tâm Tỉnh dòng Salêdiêng, Ascot Vale theo hình thức điện tử) Tài liệu 
này nay (2005) được trải rộng để áp dụng cho mọi sự hiện diện giáo 
dục của Salêdiêng tại Úc và Thái bình dương. Dĩ nhiên, nó được thông 
tin bởi HL 40. 
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Khi luôn đáp lại Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, không 
ai có thể cho điều người đó đã không nhận từ những tặng 
phẩm nhân lành của Thiên Chúa. Tôi kết luận với những 
lời từ hiến chương 2003 cho các Trường Salêdiêng ở Úc và 
Thái Bình Dương, hầu chúng ta có thể làm cho nó thành của 
chúng ta bất cứ ở đâu trong tác vụ giáo dục Salêdiêng mà 
chúng ta có thể tìm thấy chính mình (chúng ta có thể sống):

Trung thành với truyền thống của Thánh Gioan Bosco, 
cộng thể giáo dục Salêdiêng liên lỷ bị thách đố để giải thích 
lại và chấn hưng lại tầm nhìn giáo dục của ngài trong mọi 
thế hệ và hoàn cảnh, theo những đòi hỏi của hiện trạng 
đương thời và những nhu cầu của giới trẻ, mà ngày kia 
ngài đã nói cho họ: Cha chỉ có một ước muốn: các con hạnh 
phúc ở đời này và đời sau. 

Dường như đối với tôi những lời và kinh nghiệm này 
đặt Don Bosco lên đường đang khi một thiếu niên và một 
người trẻ vẫn giữ lấy sự khấn cấp của chúng cho bất kỳ ai 
muốn là một môn đệ của Don Bosco, cha và thầy của giới trẻ:

Con sẽ phải chinh phục các bạn của mình không phải bằng 
cú đấm cái tát, nhưng bằng sự hiền dịu và tình yêu, và cha 
muốn làm các việc một cách khác hẳn. 

Thách đố ngôn sứ của Don Bosco vẫn còn đấy: chúng ta 
được mời để làm mọi việc một cách khác biệt, và sự khác biệt 
đó được ghi dấu bằng sự hiền dịu và tình yêu. 
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Chương 2

NHỮNG CÔNG DÂN LƯƠNG THIỆN 
VÀ KITÔ HỮU TỐT

Những viễn cảnh thần học và việc loan báo Tin Mừng đương thời

Với những tặng phẩm nổi bật như một nhà giáo dục tích 
cực dấn thân, Don Bosco đã để lại cho chúng ta nhiều yếu tố 
mà sau 200 năm đòi phải suy tư và hành động liên tục. Dự 
phóng giáo dục Salêdiêng là nhắm hình thành (đào tạo) những 
công dân lương thiện và Kitô hữu tốt, là một trong những mục 
đích quan trọng nhất. Cùng một trực giác Salêdiêng nền 
tảng được Maria Mazzarello 24 tuổi trình bày. Vì không còn 
có thể làm việc trong các cánh đồng và nay đang học may vá, 
cô nói cho người bạn thân nhất của mình, Petronilla, trước 
khi cô gặp Don Bosco:

Ngay sau khi chúng tôi học đủ để tự mình xoay sở, chúng 

tôi có thể rời bỏ bác thợ may, thuê một căn phòng của 

chính mình  (chưa ai biết về những người nữ độc thân 24 tuổi 

giữa thế kỷ XIX) và đón nhận vài thiếu nữ thích học thêu 

thùa. Mục đích của chúng tôi là giữ chúng khỏi bị nguy hại 
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và làm chúng nên tốt (công dân lương thiện) và nhất là dạy 
chúng biết và yêu mến Thiên Chúa (Kitô hữu tốt).56

Thật ý nghĩa rằng mục đích này dường như khẩn cấp và 
chắc chắn đòi hỏi hơn bao giờ hết, mặc dù những năm này 
và trong những bối cảnh rất khác, xét về lịch sử, xã hội tôn 
giáo với những diện mạo Salêdiêng nền tảng của chúng ta, 
Don Bosco và Maria Mazzarello. 

Điều theo sau chỉ phác thảo điều ta có thể nói ở một 
chiều sâu xa hơn về mối liên hệ mật thiết giữa sự xuất sắc 
nhân bản và xã hội với đời sống Kitô hữu. Dĩ nhiên, nó được 
dựa trên việc chúng ta chia sẻ đức tin rằng Đức Giêsu đã làm 
nên sự khác biệt cốt yếu cho câu chuyện nhân loại. Một cách 
tiệm tiến, những lý thuyết gia và những người thực hành, 
và ngay cả nhiều thầy cô, cha mẹ và trẻ em trong các trường 
chúng ta, thường chống lại tiền đề đó hay chí ít, không bao 
giờ cho nó nảy ra trong đầu mình. Chúng ta theo đuổi đoàn 
sủng Salêdiêng trong những bối cảnh mà không luôn luôn 
hung hăng chống-Kitô hữu (dù nhiều bối cảnh là thế), song 
tại đó những câu hỏi như thế không còn thích đáng nữa. 

Tháng 11 năm 2014, một nhà thể thao trẻ đang nổi lên, 
một cầu thủ chơi cri-kê tên là Philip Hughes, bị trái banh 
đánh trúng đang khi chơi. Cậu ta không bao giờ hồi phục 
và chết trong nhà thương vài ngày sau đó khi mọi sự duy trì 

56. Cronistoria. Chronicles of the Institute of the Daughters of Mary 
Help of Christians, ed. Sister Giselda Capetti, FMA (New Rochelle, 
NY: Don Bosco Publications, 1981), 92. 
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sự sống đã tắt ngúm. Cậu mới 25 tuổi. Toàn nước Úc khóc 
và thương tiếc cuộc đời trẻ trung này bị mất đi. Nhưng điều 
hoàn toàn vắng bóng là bất kỳ khả thể nào để hiểu và chấp 
nhận cái chết không thể tránh né đó. Đang khi ngày xưa 
Thánh Phanxicô Assisi có thể suy tư dễ dàng về chị Chết như 
một phần của kế đồ Thiên Chúa, thì xã hội trần tục chúng ta 
chỉ nhìn sự chết như một kẻ thù. Tất cả chúng ta biết rằng 
mình sẽ chết, song chúng ta lại sống như thể chúng ta không 
chết. Bối cảnh Salêdiêng này mời gọi chúng ta tái xác quyết 
rằng Đức Giêsu Kitô đã tạo nên một sự khác biệt cốt yếu cho 
câu chuyện nhân loại; nhưng người Salêdiêng chúng ta cần 
phải cùng nhau làm điều này. 

Tôi sẽ trình bày suy tư của mình qua ba giai đoạn hơn 
kém dài bằng nhau. Dưới đề tài công dân lương thiện, tôi sẽ 
suy tư về tầm quan trọng phải phát triển sự tuyệt vời của 
con người trong bất kỳ hệ thống giáo dục nào vượt qua việc 
cào bằng sự tuyệt diệu ấy với sự thành đạt nghề nghiệp. Từ 
đó, tôi sẽ làm một bước suy tư thần học vào đề tài người Kitô 
hữu tốt. Bước này sẽ tìm cách chỉ ra rằng việc tìm kiếm sự 
tuyệt diệu của con người, thực thế, là con đường mà Giáo 
hội sơ khai gọi là sự thần hóa của con người. Từ ngữ tiếng 
Anh cọc cạch này (deification) dịch từ hạn từ Hy Lạp-Kitô 
hữu xa xưa theiosis. Được diễn đạt đơn giản hơn, việc tìm 
kiếm sự tuyệt diệu của con người dẫn chúng ta đến sự tìm 
kiếm thậm chí còn quan trọng hơn, đấy là khám phá và kinh 
nghiệm Thiên Chúa thật sự hiện diện tích cực và sống động 
nơi từng người chúng ta. 
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Dĩ nhiên, cốt yếu cho bước này là suy tư về sự tuyệt 
diệu nhân loại của Đức Giêsu Nadarét và những hàm ý thần 
học, Kitô học và Kitô hữu của nó. Cuối cùng, tôi sẽ cống 
hiến một tiếp cận được đề nghị cho việc loan báo Tin Mừng 
đương thời. Lõi tủy của điều tôi muốn chia sẻ với anh chị em 
tất cả có thể được tìm thấy trong văn kiện 1988 từ Bộ Giáo 
dục Công giáo, the Religious Dimension of Education in the  
Catholic School:

Thầy giáo không viết trên chất liệu vô tri vô giác, nhưng 
trên chính tinh thần của con người.57

Người Salêdiêng chúng ta không được nghĩ rằng chúng 
ta vơ vét hết hàng ở thị trường giáo dục Kitô hữu. Nhưng 
chúng ta mắc nợ nó với Don Bosco để suy tư sâu xa hơn về 
chính tiềm lực trong những lối nói của ngài vốn đã trở thành 
khẩu hiệu lớn lao cho Salêdiêng, công dân lương thiện và Kitô 
hữu tốt. 

Công dân lương thiện
Don Bosco bị thách đố để phát triển những công dân 

lương thiện trong thời đại hỗn loạn, trong những khu vực 
cực kỳ thiếu cơ sở kinh tế vững chắc tại Turin - Valdocco, 
Moschino, Vanchiglia và Borgo Dora. Ngài làm tất cả những 

57. Được Michael Bezzima trích dẫn, “Both ‹Catholic› and ‹School›: 
Leading learning with moral purpose” in Catholic Schools: Hope in 
uncertain times, Jerry Starratt viết lời nói đầu, ed. Anne Benjamin 
and Dan Riley (Mulgrave: John Garratt Publishers, 2008), 231. 
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gì có thể để chúng có thể nhận được một hình thái giáo dục 
nhà trường nào đó, cả trong nghề nghiệp lẫn học vấn, kiếm 
được một phương kế sinh nhai và giữ được sự quân bình 
của chúng trong một xã hội giằng xé. Như ngài nói trong lời 
giới thiệu cuốn The Companion of Youth, ngài muốn cống hiến 
cho chúng:

Một kế hoạch sống vốn gọn ghẽ và dễ dàng thực thi, song 
cũng tốt đẹp đủ để cho phép các con trở thành niềm an ủi 
của gia đình, vinh dự cho quốc gia, những công dân tốt 
của thế giới này để một ngày kia các con là cư dân hạnh 
phúc của trời cao.58

Tình trạng của chúng ta đã thay đổi, và điều được yêu 
cầu từ một công dân tốt lành không phải là những thành tựu 
y hệt như [những thành tựu] xã hội, kinh tế và tôn giáo vốn 
là cốt lõi đối với thời đại mà Don Bosco thi hành sứ mệnh. 
Tuy nhiên, trong sự liên tục với sứ mệnh đó, những nghị 
sự giáo dục của chúng ta là đào tạo những công dân lương 
thiện vẫn còn cổ xuý sự tuyệt vời của con người ở mọi bình 
diện. Như chúng ta công bố trong phụng vụ Lời Chúa vào 
những khi cử hành lễ thánh Don Bosco:

58. Nguyên thủy: G. Bosco, Il Giovane Provveduto (Torino: Tipografia 
dell’Oratorio di San Francesco di Sales, 1863), 5: “Vi presento un 
metodo di vivere breve e facile, ma sufficiente perchè possiate 
diventare la consolazione dei vostri parenti, l’onore della patria, 
buoni cittadini in terra per essere poi un giorno fortunati abitatori 
del cielo. “ In Bosco, Opere Edite, 14:349. Những chữ in nghiêng 
(“Gia đình”, “Quốc gia”, “Công dân” và “cư dân trên trời”) đều 
luôn hiện diện trong ngôn ngữ của Don Bosco suốt đời ngài. 
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Những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh 
tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng 
tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy 
để ý (Pl 4:8). 

Những người bình giải đã chỉ ra rằng với những lời này 
Thánh Phaolô cung cấp nền tảng cho thuyết nhân bản Kitô 
hữu. Người Salêdiêng chúng ta không phải là người đầu tiên 
cam kết mình cho một hệ thống giáo dục vốn được nhắm 
phát triển một thuyết nhân bản Kitô hữu. Nó nằm tận cốt 
lõi của một nghị sự giáo dục đã bắt đầu với Ignatio Loyola. 
Những tu sĩ Dòng Tên sơ khởi đã thấy:

Các tu sĩ dòng Tên tán thành mối liên hệ tốt đẹp giữa bản 
tính và ân sủng và, vì thế, ăn khớp với nhãn quan tích 
cực về bản tính con người; nhãn quan này, ít nhất theo lý 
thuyết, ủng hộ nhiệt tâm của Dòng Tên đối với giáo dục 
theo dạng thái thuyết nhân bản.59

Don Bosco, một nhân vật ít lý thuyết hơn, xác quyết điều 
đó cách ngắn gọn hơn khi ngài hy vọng rằng các Salêdiêng 
sẽ đào tạo được những Kitô hữu tốt lành và công dân 
lương thiện. 

Phát triển sự tuyệt diệu nhân bản nhất thiết tùy vào 
việc ta hiểu là người có nghĩa là gì. Một trong những nét cốt 
yếu của bất kỳ cơ sở giáo dục nào là huấn luyện con người 
để làm một cái gì đó. Điều này có thể dàn trải từ việc phát 

59. Xem John W. O’Malley, The First Jesuits (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1993). Trích dẫn đó đến từ trang 214. 
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triển những kỹ năng của họ về lãnh vực thể thao, đào tạo 
những kỹ năng xã hội trong một xã hội thu nhỏ của bất kỳ 
tình trạng giáo dục nào, tới sự xuất sắc trong những kỹ năng 
kỹ thuật và vi tính (IT) hay trong những lãnh vực học vấn 
truyền thống hơn. Các trường và đại học Salêdiêng khắp thế 
giới mạnh mẽ can dự vào những tiến trình khác nhau này, 
và chúng ta tự hào về những thành tựu của mình đối với 
người trẻ, cách riêng trong một số khung cảnh giáo dục của 
mình giữa những người ít được may mắn.

Phát triển những công dân lương thiện, vốn có thể làm 
một điều gì có giá trị và như vậy có một cảm thức sâu xa hơn 
về sự tự trọng (self-worth) thật thiết thân với sứ mệnh chúng 
ta.60 Nghị sự này là một thành phần cốt yếu cho bất kỳ cộng 
thể giáo dục Salêdiêng nào, cũng như với bất kỳ khung cảnh 
giáo dục nào khác. Một cách tiệm tiến, chúng là những tiêu 
chuẩn được chính phủ và những cơ quan bên ngoài khác sử 
dụng để đo lường phẩm chất, và việc gây quĩ thường tùy 
vào đó. Không một khung cảnh giáo dục nào, bất luận loại 
nào, xao nhãng sự khẩn cấp của giáo dục tới sự thành tựu  
chuyên nghiệp. 

60. Công trình của Don Bosco bắt đầu với mối quan tâm của ngài dành 
cho người nghèo và bị bỏ rơi. Nó vẫn còn thiết thân với “Giấc mơ” 
về sứ mệnh Salêdiêng qua suốt lịch sử ngắn gọn của nó, mặc dù 
không luôn luôn thành tựu. Nó được chiếu sáng trong HL và QC 
29, 33, 41, 118. Được khởi hứng bởi Evangelii Gaudium của Giáo 
hoàng Phanxicô, nó trở thành lý lẽ (leimotif) của TTN27 của các 
người Salêdiêng Don Bosco năm 2014 (“Witnesses to the radical 
Approach of the Gospel”). Xem đoạn 3, 63, 3. 
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Tuy nhiên, ta phải dành chú tâm tới sứ mệnh chúng 
ta là viết trên chính các tấm lòng của con người. Đây chính là 
phần khó khăn hơn của tiến trình giáo dục. Đó không phải 
là giới trẻ có được khả năng để làm gì, cho bằng họ có được 
khả năng để là gì. Thực thế, trong thế giới Tây phương ngày 
một bị tục hóa hơn, làm cho giới trẻ chùng xuống đủ để xin 
chúng nghĩ mình là ai và là gì có thể là rất khó khăn. Nhưng, 
mọi con người là một mầu nhiệm ở bình diện hữu thể của 
họ, vì lấy truyền thống Kitô hữu như khởi điểm cốt yếu của 
mình. Đây không phải là một điều mà chúng ta cần phải dạy 
họ theo một nghĩa truyền thống. Nó đã hiện diện nơi mọi 
người trẻ, và chúng ta được kêu gọi để làm cho điều này 
thành có thể; theo một cách nào đó, để giải phóng mầu nhiệm 
vốn ở tận lõi tuỷ của mọi con người. Sự phát triển về chiều 
sâu và sự giàu có của mọi sự vốn thuộc về nhân bản quả là 
cơ bản để đào tạo những công dân lương thiện. 

Khả năng yêu mến và được yêu mến, có đức tin và cam 
kết cho người khác và cho những vấn đề quan trọng, tin 
tưởng, sợ hãi, kinh nghiệm ước muốn phái tính và đáp lại nó 
theo một cách vốn kính trọng mọi người liên hệ, để chịu đau 
khổ, cười và khóc là cốt yếu đối với phận người. Tại sao yêu 
mến và được yêu mến, cảm thấy đau khổ vì mất mát, qua 
cái chết và xa cách khỏi một người yêu thương lại quá quan 
trọng đến thế đối với con người?

Tại sao chúng ta mang ảnh của một người trong ví hay 
trong hộp ảnh nhỏ trên dây đeo quanh cổ chúng ta? Cái gì 
làm ta vươn dậy và đối diện những vô vọng từng ngày, đôi 
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khi và đối với một số người? Nhưng chúng ta làm thế; con 
người có khả năng về những chiều sâu của cảm thông và khả 
năng đấu tranh và chịu khổ để mang lại điều tốt cho kẻ khác 
và để cùng nhau vui hưởng khi các phúc lành tuôn chảy. 

Điều nằm dưới bảng liệt kê ngắn gọn này về những gì 
vốn quan trọng đối với tinh thần con người là chúng ta có khả 
năng để sống, hy vọng, yêu mến và chết theo cách thức này là 
(điều) làm cho từng người chúng ta nên độc đáo và mỗi người 
chúng ta đúng là vậy. Chỉ một lần độc nhất, trong toàn lịch 
sử của nhân loại, tôi, hay từng người anh em, đã hiện hữu. 
Vậy, chính vì mỗi người trẻ mà chúng ta giáo dục là mỗi nhân 
vị trong thế giới này và mọi nhân vị đã từng sống trong thế 
giới này. Từng người chúng ta có lịch sử độc đáo, và chúng ta 
chịu trách nhiệm tối hậu về nó. Chúng ta cũng mang lấy trách 
nhiệm về cách thức chúng ta cho phép người khác nắn hình 
lịch sử chúng ta, dẫu tốt hơn hoặc xấu hơn, trong tình yêu hay 
hận thù, và đối với cách thức chúng ta nắn hình những lịch sử 
nhân loại khác, dẫu tốt hơn hay xấu hơn. Nơi đây không gì là 
suy lý thần học; cách thức các sự vật hiện hữu chính là thế đó. 

Một phản ánh của thời khắc công bố ầm ĩ sâu trong từng 
người chúng ta, điều quan trọng là yêu thương và được 
yêu thương, khi sống một đời mang lại sự thiện hảo và hy 
vọng cho người khác cũng như cho chính mình. Chúng ta 
đau khổ biết bao khi đây không phải là cách các sự vật hiện 
hữu! Hành vi duy nhất tự do tuyệt đối (vô điều kiện) mà 
chúng ta sẽ luôn thực hiện là trao ban chính mình vào trong 
mầu nhiệm sự chết. Một thảo luận vắn gọn một vài yếu tố 
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vốn mang tính đào tạo của tinh thần con người là đủ để nói 
cho chúng ta rằng điều chúng ta làm không phải là thước đo 
chung cục chúng ta là ai. 

Là một giáo viên, học giả, lực sĩ, nhạc sĩ, một thương gia 
tài khéo và .v.v. không làm nên một công dân lương thiện, 
song chúng ta cam kết để đào tạo những công dân lương 
thiện.61 Tôi không chắc, ở đây, chúng ta phải đi tới suy tư 
thần học và từ đó thực hiện một vài suy tư về đào tạo những 
Kitô hữu tốt lành. 

Trước khi chúng ta tiến tới truyền thống thần học Kitô 
hữu nào, ta đòi một tư duy triết học hơn. Chúng ta phải nhận 
rằng điều sâu xa nhất trong chúng ta, và chưa hình thành của 
chúng ta, vốn làm nên hay phá vỡ chúng ta như những con 
người thì một cách nào đó vượt khỏi sự kiểm soát của chúng 

61. Để có một nghiên cứu tuyệt vời về nghị sự của người Salêdiêng 
trong việc đào tạo “những công dân lương thiện” từ thời Don Bosco 
đến Bề Trên Cả hiện nay và TTN26 (2008), xem Gugliemo Malizia, 
“Educare ad essere ‘onesti cittadini’. La proposta Salesiana da Don 
Bosco a Don P. Chavez, “ Ricerche Storiche Salesiane 29 (2010): 
201-226. Malizia đặc biệt quan tâm đến sự biến đổi của Salêdiêng 
cam kết đối với công thức này từ thời Don Bosco đến thời đại 
chúng ta. Ông lý luận rằng mặc dù không bao giờ hoàn toàn ly tách 
khỏi việc đào tạo “những Kitô hữu tốt”, lãnh đạo đương thời tập 
trung mạnh mẽ đến sự phát triển một cảm thức về sự tự quản xã 
hội - chính trị, giữa quá nhiều sự nghèo khổ (thuộc những loại khác 
nhau), bất công và sự mù mờ (confusion) hậu tân đại giữa giới trẻ. 
Ông cũng lý luận rằng hướng đi hiện hành không thể bị tách khỏi 
trực giác nguyên thuỷ của Don Bosco. Cũng xem Pascual Chavez 
Villaneuva, “Như Don Bosco nhà giáo dục”, 12-17. 
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ta. Để dùng ngôn ngữ triết học, chúng siêu vượt chúng ta. 
Chúng lớn hơn chúng ta, nhưng chúng lại quá thực: chúng 
tràn ngập chúng ta, nhưng định đoạt chúng ta như những 
con người. Ở đây đề nghị của Pascual Chavez Villanueva, 
được nhắc đến trước kia, về nhu cầu mở ra những chìa khóa 
tới cõi lòng chúng ta trước khi chúng ta có thể mở những 
chìa khóa mà có thể chắc chắn tìm thấy trong lòng của giới 
trẻ, lại bắt đầu có hiệu lực. Tất cả nền giáo dục tốt lành có cội 
rễ của mình trong một nhà giáo dục rộng mở cho mầu nhiệm 
của bản ngã, được cam kết để mở mắt giới trẻ tới mầu nhiệm 
của chính chúng. 

Nhưng chính ở điểm này, nhà giáo dục Kitô hữu tiến 
vào điều tốt nhất của truyền thống chúng ta. Những yếu tố 
chủ đạo mọi sự  (all-determining) và đào luyện trong tinh 
thần con người có thể được đọc như những dấu chỉ được trải 
nghiệm về Thiên Chúa ở trong chúng ta. Chúng ta không 
phải lấy bước đó vì có nhiều người rất nhân bản song không 
phải Kitô hữu chạm tới những chân lý vừa được phác họa. 
Nhưng chính trên nền tảng của kinh nghiệm được sống mà 
người Salêdiêng chúng ta có thể bắt đầu cảm nhận chúng ta 
triệt để mở rộng cho, và được xác định bởi Đấng Siêu Việt. 
Một khi bắt đầu nhìn các sự vật theo cách này, chúng ta mở 
cửa cho khả thể rằng tất cả con người chia sẻ điều thần linh. 
Chúng ta đang chạm đến chủ đề được gọi là sự thần hoá, 
việc tìm kiếm Thiên Chúa hiện diện trong từng người chúng 
ta. Chúng ta sẽ trở lại hạn từ này, và tiến trình nhân bản - dù 
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được diễn đạt cách thần học - dưới đây, trong những suy tư 
của chúng ta về việc là một Kitô hữu tốt lành có nghĩa là gì. 

Những Kitô hữu tốt lành
Theo ánh sáng của điều tôi vừa nói về việc là những 

công dân lương thiện, tuyệt vời trong sự tuyệt vời của con 
người, nhà giáo dục Kitô hữu dễ dàng chuyển mình để chấp 
nhận rằng là người cách chân chính có nghĩa là nhận biết 
thực tại Thiên Chúa ở trong chúng ta. Đấy là ý nghĩa tối hậu 
của việc là một Kitô hữu tốt lành, thực thế, người Kitô hữu 
tốt nhất, người đi theo và bắt chước Đức Giêsu Kitô. Nhưng 
với điều đó chúng ta đi đâu? Chúng ta đã nói những lời này 
lâu rồi, nền giáo dục/đào tạo những Kitô hữu tốt được ta 
nhắm đến phát triển nơi những người trẻ một mối liên hệ cá 
vị với Đức Giêsu. 

Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Có một thời gian ngắn 
sau Vatican II, khi chúng ta thường nói về những giá trị Tin 
Mừng. Việc sử dụng lối nói những giá trị Tin Mừng đã rút 
khỏi diễn từ giáo dục đương thời khi dân chúng không chắc 
chắn nó có nghĩa gì và thiếu quen thuộc với các Tin Mừng 
Matthêu, Maccô, Luca và Gioan quả thật rộng khắp.62 Mối 

62. Sự yếu kém rộng khắp của Công giáo và Salêdiêng về Kinh Thánh 
như Lời Thiên Chúa vốn phải là một lực khởi hứng và tạo động 
lực của đời sống chúng ta như những tín hữu Kitô hữu, là một quan 
tâm nghiêm chỉnh. Từ 1893 (Giáo hoàng Lêô XIII) tới Evangelii 
Gaudium của Giáo hoàng Phanxicô, Giáo hội yêu cầu canh tân 
truyền thống Công giáo về Kinh Thánh, xét như toàn thể, được đáp 
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tương giao cá vị với Đức Giêsu và phong thái sống được 
những giá trị Tin Mừng hướng dẫn hiển nhiên có liên hệ 
mật thiết với nhau. Khi cho phép các giá trị Tin Mừng nắn 
đúc thái độ của chúng ta và giáo dục một thế hệ mới hơn để 
đi tiếp với chúng ta hành trình đó, mối liên hệ cá vị với Đức 
Giêsu là một lối đường hứng thú tới sự sung mãn của việc 
là một công dân lương thiện và một Kitô hữu tốt lành có  
nghĩa gì. 

Là Kitô hữu cách chân chính có nghĩa là đáp lại Thiên 
Chúa, Đấng làm nên hay xâm nhập (bẻ gãy) chúng ta trong 
ánh sáng của Đức Giêsu và Tin Mừng. Theo ánh sáng của suy 
tư trên kia về những công dân lương thiện, vì cam kết cho mọi 
sự tuyệt vời trong việc thành người, chúng ta đều được Thiên 
Chúa ghi dấu cách không thể hủy bỏ. Thực vậy, chúng ta khát 
mong mái ấm thần linh vì đó mà chúng ta được dựng lên. 

Người Kitô hữu chúng ta có cách thức của chính mình 
để nói về điều đó; nhưng khát mong sâu xa gậm nhấm tâm 
hồn của đại đa số nhân loại, thuộc bất kỳ niềm tin hay tầng 
lớp xã hội nào, chỉ rõ rằng những lời của thánh Augustinô 

ứng khá chậm chạp. Cùng điều đó có thể được nói về lời đáp trả 
Salêdiêng rộng khắp thế giới đối với HL 87-90, mặc dù những nỗ lực 
của lãnh đạo Salêdiêng, cách riêng từ Pascual Chavez Villaneuva, 
để làm cho Lectio Divina thành một phần thiết yếu của đời sống 
cộng thể và cầu nguyện Salêdiêng. Xem Fr. Moloney, Reading 
the New Testament in the Church. A Primer for Pastors, Religious 
Educators, and Believers (Grand Rapids: Baker Academic, 2015), 
1-21. 
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tiếp tục đúng, Ngài đã tạo nên chúng con cho chính Ngài, 
và tâm hồn chúng con thật bất an cho đến khi được nghỉ an trong 
Chúa (Confessions I, 1). Nếu là một công dân lương thiện 
có nghĩa là con người chân thật thì trong tư duy và lời nói, 
chúng ta phải tránh khuynh hướng coi nhân tính như một 
cái gì mỏng dòn và thậm chí tiêu cực nữa. Nói rằng tôi chỉ 
là một con người thôi mà, quả là không đúng, xét theo thần 
học! Đó là điều tốt nhất về chúng ta, chứ không phải điểm 
yếu của chúng ta. Chính trong nhân tính chúng ta tiếp chạm 
với Thiên Chúa chúng ta. Trong Đức Giêsu Nadarét, nhân 
tính được sống như nó phải sống, và chúng ta được gọi 
và được nên duyên dáng như những người đi theo và bắt  
chước Ngài. 

Diện mạo nhân bản của Đức Giêsu - và chúng ta 
Đây là điều mà nhiều người chúng ta không thể chấp 

nhận: Đức Giêsu là con người một cách tuyệt đối, như chúng 
ta trong mọi sự, trừ phạm tội (x. Hr 4:15). Chúng ta chấp 
nhận giáo lý rằng Đức Giêsu là người và là Thiên Chúa, 
nhưng chúng ta không đồng cảm (nhất) với nhân tính của 
ngài. Chính trong nhân tính của Ngài mà Ngài yêu thương, 
hy vọng, ca hát, múa nhảy, tương tác với những người khác 
một cách sáng tạo, và chịu khổ. Chúng ta phạm tội khi chúng 
ta không đáp trả cách thích đáng với điều gì là cao cả nhất 
đang hiện diện trong nhân tính chúng ta, và chúng ta bắt đầu 
hành động cách ích kỷ, ương ngạnh, ghen tương, kiêu hãnh, 
thoả mãn những đói khát của những ham muốn cơ bản nơi 
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chúng ta. Những đáp trả này không nhân bản. Chúng dưới 
mức nhân bản, và thuộc về thế giới bản năng đáp trả thuộc 
vương quốc thú vật. Chúng không đóng vai trò nào trong 
cuộc đời Đức Giêsu. Dĩ nhiên chúng ta biết rằng đời sống 
chúng ta thường bị ghi dấu bởi tình trạng tội lỗi như thế. 
Phạm tội chính là chống lại cái kinh nghiệm về Thiên Chúa 
trong chúng ta vốn khát mong sự hoàn thành. 

Có tương giao cá vị với Đức Giêsu nghĩa là nhận biết 
rằng chúng ta với ngài chia sẻ sự hoà hợp của Thiên Chúa và 
nhân loại vốn là của ngài lẫn của chúng ta. Chúng ta sống và 
yêu mến như Ngài đã sống và đã yêu. Như tác giả của thư 
thứ nhất Gioan nói:

Bất cứ ai nói rằng ‘mình ở trong Ngài’ thì phải bước đi như 
Ngài đã đi (1Ga 2:6). 

Nhưng sự khác biệt giữa chúng ta là Đức Giêsu không 
bao giờ chống lại kinh nghiệm của Thiên Chúa vốn khát 
mong sự hoàn thành. Như thư Hipri đã nói:

Chúng ta không có vị Thượng tế không thể cảm thông với 
những yếu hèn của chúng ta, nhưng là Đấng trong mọi 
sự đã bị cám dỗ như chúng ta, nhưng không phạm tội  
(Hr 4:15). 

Ghi nhớ điều này, chúng ta hãy suy tư vắn gọn về vấn 
đề nan giải của Kitô học trong mọi thế hệ từ Công đồng 
Chalcedoine, ở đó sự kết hiệp thần tính và nhân tính trong 
Đức Giêsu lần đầu tiên được định tín năm 451 CE, đến 
những thảo luận ngày nay về ý nghĩa của Đức Giêsu, theo 
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ngài có nghĩa là gì, và điều gì ở tại cốt lõi của một luân lý dựa 
trên những giá trị Tin Mừng.63

Theo truyền thống, phần đa một thế hệ cổ xưa hơn (dân 
chúng của thời tôi và sau đó một chút) chấp nhận rằng sự 
kết hiệp thần tính và nhân tính trong Đức Giêsu là một mầu 
nhiệm đức tin, và điều gần nhất chúng ta có thể có được để 
giải thích nó là đề xướng rằng nơi Đức Giêsu lãnh vực thần 
linh xâm chiếm cái nhân loại. Quan điểm được nhiều người 
chấp nhận và rao giảng lệ thuộc vào điều mà có thể được 
diễn đạt như vận hành hướng hạ của Thiên Chúa từ trời cao 
xuống trái đất, để trở thành nhập thể giữa chúng ta như Đức 
Giêsu Kitô.64 Lối diễn đạt được các thần học sử dụng để giải 
thích Thiên Chúa hạ cố như thế nào để sống điều nhân loại là 
sự kết hiệp ngôi vị (ngôi hiệp, hypostatic union), nhưng người 
Kitô hữu thông thường lại chẳng biết nó là gì!

63. Điều theo sau là một bài trình bày rất đơn giản về cái gọi là “Kitô 
học từ bên dưới” vốn đã có cội rễ trong công trình của Karl Rahner. 
Để có một trình bày sâu xa nhất của nó, trong cuộc đối thoại sâu xa 
với Kinh Thánh, các Giáo phụ, các truyền thống thần học lớn, cách 
riêng truyền thống Toma và Kinh viện, xem K. Rahner, “Current 
Problems in Christology” trong Theological Investigations, dịch 
giả Hugh M. Riley and Joseph Donceel, 23 vols. (London: Darton, 
Longman and Todd, 1961-1992), 1:149-200. 

64. Người ta quen hiểu trời là “ở trên kia” và đất là “ở dưới này”, điều 
ấy lệ thuộc hầu như hoàn toàn vào vũ trụ học của người xưa, được 
biểu thị trong các Tin Mừng, cách riêng Tin Mừng Gioan: “Không 
ai đã lên trời từ Đấng đã đến từ trời, Con Người” (Ga 3:13). Nó đòi 
“giải huyền thoại”, nhưng điều đó vượt quá những khả thể của suy 
tư này. 
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Tuy nhiên, khi nhìn vào là một công dân tốt lành có nghĩa 
là gì, dựa trên kinh nghiệm của chúng ta tôi đã lý luận rằng 
có sự hiện diện của Thiên Chúa và nhân loại trong mọi người 
chúng ta tuy chúng ta có thể nhận biết sự kiện ấy ít lắm. Ở 
trên bình diện sống, sự khác biệt cốt yếu giữa Đức Giêsu và 
chúng ta là Ngài không phạm tội. Đức Giêsu không bao giờ 
bội ước điều thần linh sống trong Ngài, và thúc đẩy Ngài 
nên một với Thiên Chúa. Không có chút hàm hồ nào trong 
việc Ngài thưa vâng hết lòng hết dạ và đậm đặc đối với tất 
cả gì là nhân loại trong Ngài. 

Là Kitô hữu = Là Đức Kitô
Chúng ta hãy trở lại những chứng từ sơ khai nhất về 

Đức Giêsu trong Tin Mừng. Có ba yếu tố cốt yếu nằm tận 
lõi tuỷ của sự hiểu biết về bức chân dung Đức Giêsu của Tin 
Mừng.65 Ngài liên hệ với Thiên Chúa như Cha ngài. 

Đối với Đức Giêsu, điều này không có nghĩa rằng mọi 
lúc Ngài biết mình là Ngôi Hai [Thiên Chúa]. Phải mất 300 
năm Giáo hội mới tới giáo lý đó (Công đồng Nicea: 325 CE). 
Nhưng suốt cuộc đời Đức Giêsu sống giữa chúng ta, có một 
sự nên một của mục đích giữa Đức Giêsu và Thiên Chúa 
sâu xa đến nỗi ngài có thể kêu lên Abba, Cha ơi, khi ngài cầu 
nguyện (x. Mc 14:36). Chỉ dịp này, ngài dùng lối diễn đạt 

65. Để có được một sự khai triển đầy đủ hơn về diện mạo này vốn chỉ 
được phác thảo trong những đoạn sau đây, xem Moloney, Reading 
the New Testament in the Church, 64-90. 
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Aram trong Tin Mừng, đang khi ở nơi khác (và mọi nơi) 
theo bản dịch Hy Lạp, ngài nói với Thiên Chúa như là Cha 
(pater). Sự nên một này khiến Đức Giêsu kiên định cam kết 
rao giảng, cách riêng qua (via) những dụ ngôn không thể 
quên được của ngài, để thiết lập và sống sự hiện diện linh 
động của Thiên Chúa như vị Vua (Vương quốc Thiên Chúa). 
Israel đã nói với Thiên Chúa như Cha, nhưng không phải 
như một người Cha giải phóng con cái mình, Người đi tìm 
họ cho bằng được trong thất bại, tìm họ trong bóng tối, nói 
cho họ mọi sự mà Cha có là của con (Lc 15:11-32; x. câu 31). 
Đức Giêsu không chỉ kể các dụ ngôn về người cha như thế, 
nhưng ngài sống như Người Cha đã yêu cầu, khi cầu nguyện 
trên Thập Giá để họ được tha thứ, vì họ không biết họ đang 
làm gì (Lc 23:34). 

Nhưng sự rộng mở kiên định này với Thiên Chúa, lời 
công bố bạo dạn về đường lối Thiên Chúa và sự thiết lập 
vương quốc dẫn tới sự chống đối ngài, đau khổ và cái chết. 
Ngài có thể thấy những đám mây đang làm đen tối trên 
bầu trời, nhưng ngài không né tránh đau khổ và cái chết. 
Ngài dùng một diễn đạt lấy từ sách Daniel (Dn 7:13-14), Con 
Người, vốn chỉ cho mọi kẻ nghe ngài rằng ngài bước theo con 
đường bị chống đối này với xác tín rằng Thiên Chúa có lời 
cuối cùng. Đau khổ và cái chết được Đức Giêsu chấp nhận, 
không phải không sợ hãi khi ngài đảm nhận vai trò của Con 
Người đau khổ, dù tin rằng điều tốt sẽ đến từ đó. Sự Phục 
Sinh là tiếng vâng của Thiên Chúa đối với tiếng vâng suốt đời 
của Đức Giêsu cho Thiên Chúa, Đấng mà ngài gọi là Cha. 
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Dựa trên những giá trị Tin Mừng của vâng phục, xây 
dựng vương quốc và được chuẩn bị để hiến mình hầu 
những người khác có sự sống, chúng ta có thể đề xướng rằng 
chúng ta cần suy nghĩ lại khuôn mẫu vận hành hướng hạ của 
Thiên Chúa làm người, và lời giải thích thần học tiếp theo 
về mầu nhiệm này như sự kết hiệp bản thể. Các Tin Mừng 
dạy chúng ta rằng trong biến cố của Đức Giêsu Nadarét, 
thần linh không bùng vỡ thành cái nhân loại, nhưng nơi Đức 
Giêsu cái nhân loại hiện thực tiềm lực sung mãn của mình 
và do đó bùng vỡ thành thần linh! Nơi Đức Giêsu Nadarét 
có một sự tôn dương hướng lên của thân phận con người: cái 
nhân loại bùng vỡ thành thần linh. 

Dựa trên câu chuyện của Đức Giêsu trong Tin Mừng, 
trực giác này đưa dẫn chúng ta tới đâu khi chúng ta lượng 
giá; theo thần học, niềm hy vọng đơn giản của Don Bosco 
là đào tạo những công dân lương thiện và Kitô hữu tốt? Ở 
đây chúng ta đang đẩy những lời đơn giản này tới những 
biên cương của chúng theo một cách mà nền giáo dục thần 
học của Don Bosco ở thế kỷ XIX đã chưa hề chiêm ngắm. 
Nhưng trực giác của ngài về sự đào tạo/giáo dục nên những 
công dân lương thiện và Kitô hữu tốt mở ra cánh cửa cho dự 
phóng thần học và như thế [dự phóng] giáo dục này. 

Một cách vô thức, Don Bosco đã thiết lập một hệ thống 
giáo dục dựa trên thuyết nhân bản Kitô hữu. Có lẽ ngài đã 
không bao giờ nói rõ rằng trong mọi sự vốn hoàn toàn nhân 
bản, chúng ta tìm được điều thần linh, nhưng đấy lại là lời 
tuyên bố của thuyết nhân bản Kitô hữu. Các Tin Mừng khiến 
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chúng ta đề xướng rằng nơi Đức Giêsu tiềm lực sung mãn 
của nhân tính đã được hiện thực. Trong và qua Đức Giêsu 
Nadarét, cái nhân loại xâm nhập cái thần linh. Nhân tính 
chúng ta là điều mà Đức Giêsu chia sẻ với chúng ta và ở đó 
chúng ta cũng có thể kinh nghiệm và hiểu rõ điều thần linh 
đã hiện diện nơi chúng ta. Chính ở đây mà Kitô học và tư 
cách môn đệ tương tác nhau, chính tại đây người công dân 
lương thiện và Kitô hữu tốt tìm được lẽ sống của mình. 

Chúng ta phải cẩn trọng khi tuyên bố rằng Đức Giêsu 
không hơn một người đã không phạm tội, một người luôn 
nói vâng với Thiên Chúa, và do vậy trở thành thần linh.66 
Hơn như thế rất nhiều. Đấy sẽ quả là hiểu sai truyền thống 
Kitô hữu. Đức Giêsu mang đến sự hiện diện cai trị của Thiên 
Chúa; như người Con, ngài đáp lại Thiên Chúa cách vô điều 

66. Ngay cả ở đây chúng ta cần nhận biết rằng giữa những bản tuyên 
xưng đức tin cổ xưa nhất mà chúng ta tìm thấy trong Tân Ước, khái 
niệm Đức Giêsu trở thành Thiên Chúa đã có. Xem cách riêng Rm 
1:3-4: “Đó là Tin Mừng về Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, 
Chúa chúng ta. Xét như một người phàm, Đức Giê-su Ki-tô xuất 
thân từ dòng dõi vua Đa-vít. Nhưng xét như Đấng đã từ cõi chết 
sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm Con Thiên Chúa 
với tất cả quyền năng”. Lời tuyên xưng này thì xa xưa hơn Thánh 
Phaolô. Để có một bình giải hữu ích về điều này, xem Brendan 
Byrne, Romans, Sacra Pagina 6 (Collegeville, MN: The Liturgical 
Press, 1996), 37-47. Dần dần những ý tưởng như thế được thấm hút 
vào nhãn quan về Đức Giêsu như Đấng tiền hữu, nhập thể và được 
tôn vinh, và do vậy “thần linh” ở mọi giai đoạn, hiển nhiên cách 
riêng trong Tin Mừng Gioan, được viết vào cuối thế kỷ thứ nhất 
(Thư Rôma xuất hiện năm 58 CE). 
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kiện, [điều ấy] khiến Con Người ngài trả giá không ít hơn 
mọi sự. Nhưng Đức Giêsu không làm điều này chỉ bởi vì 
ngài là một người tốt hiện thực tiềm lực của mình. Đang khi 
có một chân lý thực sự khi tuyên bố, Một người giữa chúng ta 
đã làm thế! Thì đấy không phải là toàn thể sự thật. Đức Giêsu 
hiện thực thần tính sung mãn có thể có được cho mọi con 
người bởi lẽ ngài là Con. Chính việc ngài là Con Thiên Chúa 
sinh ra lời đáp trả của Ngài với Thiên Chúa.67

Có phải điều này muốn nói rằng chúng ta không bao giờ 
có thể hy vọng làm y như thế? Đây là điểm chúng ta suy tư 
về mối liên hệ mật thiết vốn có giữa người công dân lương 
thiện và Kitô hữu tốt khi đẩy tới những giới hạn thần học 
của nó. Chúng ta tất cả đều có thể lặp lại phong thái sống của 
Đức Giêsu và trong thời đại chúng ta, hiện thực thần tính 

67. Hoạt động của Thiên Chúa, qua tất cả những can thiệp của Ngài 
trong lịch sử nhân loại, và cách riêng trong sự trao ban Con Ngài 
(sự nhập thể [Ga 1:14], được kể, chẳng hạn, trong những lần truyền 
tin cho Giuse [Mt 1:18-25] và Maria [Lc 1:26-38], và việc sai cử 
Thánh Thần [được kể trong Công vụ tông đồ và Tin Mừng Gioan] 
vẫn chắc chắn đúng chỗ. “Sự xâm chiếm” của Thiên Chúa vào 
trong lịch sử chúng ta tất yếu trước tính khả thể của sự thần hóa 
thân phận nhân loại. Những xác quyết này đảm bảo một sự đính kết 
vững chắc với lời dạy Kitô học của Công giáo, được trình bày trước 
hết tại Công đồng Nicea (325 CE), Constantinople (381 CE) và 
Chalcedon (451 CE). Những công đồng này xác quyết rằng  Đức 
Giêsu là con người và Thiên Chúa. Các Công đồng ấy không cố 
gắng giải quyết làm thế nào lại là như thế. Đây là một mầu nhiệm 
mà chúng ta cần xem xét suốt toàn lịch sử Kitô hữu, và vì vậy  
trả lời. 
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của chúng ta tới mức sung mãn của nó. Tuy nhiên, chúng ta 
làm điều này, không phải bởi vì chúng ta là con cái, nhưng 
bởi vì chúng ta được làm thành con cái do Bí tích Thánh Tẩy. 
Chúng ta được làm cho vẻ vang (duyên dáng) với tư cách 
môn đệ. Để nói điều này bằng ngôn ngữ chuyên môn nào 
đó: Đức Giêsu là Con Thiên Chúa tự bản tính; chúng ta là 
con cái Thiên Chúa do ân sủng. Đây là điều Thánh Phaolô 
cố gắng diễn đạt cho tín hữu Galat và Rôma khi nói họ được 
chúc phúc biết bao khi có thể kêu lên trong Thần Khí, Abba, 
Cha ơi! (Gl 4:4-7; Rm 8:14-15). Như tất cả chúng ta đều u buồn 
biết rằng, thực tại tội lỗi hiện diện mạnh mẽ trong đời chúng 
ta, và chúng ta không đạt tới tiềm năng sung mãn của mình; 
chúng ta ít là người (nhân bản) hơn [như] chúng ta có thể là! 
Tiềm lực, chúng ta là một Đức Kitô khác, nhưng vì nhiều lý 
do, chúng ta đôi khi phản bội bản ngã chân thật của mình 
và không đạt được tiềm lực của chúng ta là nên như Thiên 
Chúa, như Đức Giêsu đã là thế. Nhưng tiến trình hướng tới 
điều thần linh thì có đó cho chúng ta, giá mà chúng ta nhận 
biết phẩm giá chúng ta như những công dân lương thiện 
và Kitô hữu tốt. Trong thế kỷ thứ hai, Thánh Irênê đã viết: 
“Ngài mặc khải Thiên Chúa cho chúng ta và nâng chúng ta 
tới Thiên Chúa” (Adversus Haereses IV, 20, 5-7). Trên nền tảng 
đó, những lời nổi tiếng hơn của Ngài mới có nghĩa: “Vinh 
quang của Thiên Chúa là con người sống sung mãn”. Sau 
này, chân phước Isaac of Stella (1100-1169) khai triển truyền 
thống này:
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Những chi thể trung thành và thiêng liêng của Đức Kitô 
có thể thật sự nói rằng họ là điều ngài là, thậm chí là con 
Thiên Chúa, thậm chí là Thiên Chúa. Nhưng ngài là thế từ 
bản tính, còn họ bằng việc chia sẻ; nói tắt, điều Con Thiên 
Chúa là do sinh ra, thì các chi thể là do nghĩa tử (thừa 
nhận), theo lời Kinh Thánh: Anh chị em đã nhận được tinh 
thần nghĩa tử như con cái, làm chúng ta có thể kêu lên ‘Abba, 
Cha ơi’ (Sermo 42). 

Sau này (1225-1274), thánh Toma Aquinas tiếp tục 
truyền thống đó khi nói với sự súc tích độc đáo:

Muốn làm cho chúng ta chia sẻ thần tính của ngài, Con 
Một Thiên Chúa đã đảm nhận bản tính chúng ta, hầu bằng 
việc trở thành người Ngài có thể làm cho chúng ta thành 
Thiên Chúa (Opuscula 57, 1). 

Những công dân lương thiện và Kitô hữu tốt 
Người Kitô hữu tốt nhận biết ơn gọi tới sự sống trong Đức 

Kitô. Là một công dân lương thiện và một Kitô hữu tốt quả 
là hai mặt của cùng một đồng tiền (thực tại). Ta không được 
chia ngăn chúng thành điều chúng ta làm trong đời sống 
trần thế và điều chúng ta làm trong đời sống chúng ta như 
những tín hữu. Công dân lương thiện và Kitô hữu tốt đều 
mặc lấy Đức Kitô để họ có thể nhận biết phẩm giá của mình. 
Tất cả điều ấy đều cao quí trong ta: yêu mến, cười đùa, vui 
chơi, sứ mệnh như những nhà giáo dục, múa hát, ăn uống, 
cầu nguyện, một mình hay với người khác, tìm kiếm công 
bằng và bình an, và nhiều điều khác nữa mà chúng ta làm 
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đáp lại điều gì sâu xa nhất trong chúng ta, [tất cả] là thiết 
thân với cuộc hành trình của chúng ta để hiện hữu như Đức 
Giêsu Kitô đã hiện hữu (x. Pl 2:5-11; 4:8-9). Được tiêu biểu 
trong những trích dẫn trên kia từ Thánh Irênê, Chân Phước 
Isaac of Stella và Giáo hội thời Trung cổ sau này, như trong 
Aquinas, đây là điều mà Giáo hội sơ khai muốn cho thấy khi 
nói về phận người có thể chạm tới và kinh nghiệm tiềm lực 
thần linh của mình. 

Lối diễn đạt thần học Hy Lạp, sự thần hoá, deification, là 
theiosis (tiến trình trở nên thần linh), nó đến từ hạn từ theos 
(Thiên Chúa). Bị mất khỏi suy tư thần học vì Tân Kinh viện 
thế kỷ XIX với những thủ bản của nó đã thống trị, sự hiểu 
biết xa xưa về tiến trình của việc con người rộng mở sâu xa 
cho thần linh chỉ mới trở lại giữa các thần học gia.68 Như 
Đức Giêsu, các môn đệ Kitô hữu vượt quá chính mình đi vào 
mầu nhiệm của thần tính mà cùng lúc cấu thành nên hữu 
thể chúng ta, nhưng cũng là đối tượng chúng ta đi tìm kiếm. 
Như Karl Rahner viết:

Tôi gặp chính mình khi tôi tìm thấy mình trong thế giới và 

khi tôi hỏi về Thiên Chúa; và khi tôi hỏi về yếu tính của tôi, 

tôi luôn tìm thấy chính mình đã ở trong thế giới và đang 

68. Để có một bài trình bày minh bạch về bối cảnh và tầm quan trọng 
đương thời của lập trường thần học này, xem Denis Edwards, 
Partaking in God. Trinity, Evolution, and Ecology (Collegeville, 
MN: The Liturgical Press, 2014), 27-53. 
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đi đến Thiên Chúa. Tôi là cả hai điều ấy ngay tức khắc, và 
không thể là cái này mà không có cái kia.69

Giới trẻ chúng ta chẳng bao giờ nói như thế! Nhưng 
chúng ta được gọi để suy tư sâu xa hơn về đúng điều chúng 
ta đang cố gắng là khi chúng ta nói về giáo dục các Kitô hữu 
tốt và công dân lương thiện. Tự hào về điều chúng ta đang 
làm hay, nghiêm trọng hơn, về điều chúng ta đã làm qua lịch 
sử của mình, thì không đủ. Chúng ta cần suy tư hơn tại sao 
chúng ta làm điều chúng ta làm, theo phong thái đặc thù của 
mình.70

Loan báo Tin Mừng đương thời
Một suy tư Salêdiêng sẽ không đầy đủ nếu không áp 

dụng điều chúng ta chia sẻ vào thách đố của việc loan báo 
Tin Mừng đương thời, vấn đề về cách thức thông truyền 
các giá trị Tin Mừng cho giới trẻ một cách thích đáng và hy 
vọng một cách hữu hiệu.71 Năm 1996, nhà xã hội học Hoa 

69. K. Rahner, Spirit in the World, trans. William Dych (London: 
Sheed and Ward, 1968), 406. 

70. Từ thời kỳ của Don Viganò, những BTC tiếp sau đã diễn đạt mối 
quan tâm của họ về “sự hời hợt” của các Salêdiêng. Điều này vẫn 
đúng. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta là sự tăng trưởng và thành công 
nổi tiếng (bật) của chúng ta. Ai cần suy nghĩ về “tại sao” chúng ta 
làm các việc khi chúng hiển nhiên chạy tốt. Thật khẩn cấp, chúng 
ta phải suy tư hơn nữa. Là những nhà thần nghiệm trong hoạt động 
quả là thiết thân với ơn gọi của chúng ta. 

71. Chú ý rằng tôi không nói về việc khai sinh một tình trạng ở đó các 
người Công giáo được sinh ra và chịu phép rửa sẽ công khai cam 
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kỳ, Rodney Stark, xuất bản một nghiên cứu xã hội học mang 
tính khiêu khích là The Rise of Christianity.72 Ông viết cuốn 
sách này bởi vì việc ông đọc tác phẩm (công trình) của các 
sử gia về Kitô giáo sơ khai cho thấy rằng lịch sử của họ là tốt 
đẹp nhưng xã hội học của họ thì không hiện hữu. Ông giảm 
thiểu hết mức nhiều lý thuyết về sự trỗi dậy của Kitô giáo. 
Các thần học gia và sử gia về Giáo hội thường chỉ ra hiệu 
quả [có sức] biến đổi của giáo lý tinh tuyền, lời dạy về sự 
Phục Sinh, máu của các vị tử đạo, đời sống bí tích, và những 
hiện tượng Kitô hữu cốt yếu khác. Stark tra hỏi điều này, 
khi nhấn mạnh rằng động cơ nền tảng cho hiện tượng đó là 
các Kitô hữu chăm sóc lẫn nhau, cách riêng những phụ nữ  
của họ. 

Qua [lối nói] chăm sóc, ông muốn nói rằng họ từ chối 
giết trẻ em đã được thực hành rộng khắp, bằng cách vứt bỏ 
những trẻ em thừa thãi, cách riêng những bé gái; họ chăm 
sóc người già cả và yếu đuối; họ chống lại phá thai, một việc 
rất tàn bạo trong thời đó đến nỗi thường dẫn tới cái chết 
của người mẹ. Họ chú tâm đến những nhu cầu cơ bản của 

kết cho điều đó (một vấn đề quan trọng giữa nhiều người trẻ),  cũng 
không nói tới một tiến trình nhờ đó chúng ta có thể sinh những 
người Công giáo hơn. Các giá trị Tin Mừng vận hành sâu rộng hơn 
điều đó, nhưng điều tôi phải đề xướng có thể là một bước khởi đầu 
trong một tiến trình như thế. 

72. Rodney Stark, The Rise of Christianity (Princeton: Princeton 
University Press, 1996). 
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người khác theo một cách thức chưa từng nghe đến trong đế  
quốc Rôma:

Như Stark viết:

Điều mà các Kitô hữu làm là chăm sóc lẫn nhau. Những 
căn hộ của họ vẫn khói đen như những căn hộ của dân 
ngoại, vì không có ống hút khói; chúng lạnh lẽo, ẩm ướt 
và hôi hám. Nhưng các Kitô hữu yêu thương nhau. Khi 
ốm đau họ săn sóc cho nhau. Một ai đó mang cho bạn chén 
canh. Bạn có thể làm một khối lượng to lớn để làm dịu đi 
những khốn cực nếu bạn lo lắng cho nhau.73

Điều mà Stark đề nghị là đây: Kitô giáo sơ khai là một 
tiếng nói khác trong xã hội thời đại đó. Sự chăm sóc của Kitô 
giáo dành cho những người thiếu thốn sinh ra năng lực và 
thu hút sự quan tâm của xã hội Rôma, được dẫn dắt bởi việc 
nó lên tiếng (kêu nài) cho phụ nữ dân ngoại và qua họ chiếm 
được cõi lòng của các gia đình và cuối cùng của toàn thể xã 
hội. Đây là một suy tư khởi đầu hữu ích. Chúng ta cần nhận 
biết rằng người Salêdiêng chúng ta và giới trẻ chúng ta giáo 
dục, được kêu gọi là những người mang một tiếng nói khác 
trong xã hội đương thời. Bất chấp hậu quả ra sao, chúng ta 
thừa nhận rằng chúng ta sống trong một thế giới đã thay đổi 

73. “A double Take on Early Christianity. An Interview with Rodney 
Stark. “ Stark nguyên thuỷ được Michael Aquillina phỏng vấn 
cho Our Sunday Visitor. Bản văn của cuộc phỏng vấn, được đưa 
lên ngày 22, tháng 7, 2004, có thể tìm thấy ở http://www. jknirp. 
com/stark. htm, 1-6. Trích dẫn ở trên có thể tìm thấy ở trang 2. 
Được tiếp cận vào ngày 10 tháng 8 năm 2014. 
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rất nhanh trong hai thế hệ. Bất kể niềm tin của họ là gì và 
cũng như bất kể những người không có xu hướng tôn giáo, 
tầm mức của bất kỳ dân số nào trước kia có thể công bố sự 
gắn kết với một hình thức sống bên ngoài nào được ghi dấu 
bởi sự đều đặn, những thực hành được thời gian tôi luyện 
và một phong thái sống được củng cố bởi những chân lý 
lớn lao. Người ta chấp nhận rằng chúng ta sống đời sống 
tốt lành nhờ được kính trọng vì lâu đời, việc thực hành đều 
đặn và nhất quán một đời sống tốt lành. Ngày nay điều này 
thì ít ỏi hơn nhiều, và nhất là trong văn hóa giới trẻ đương 
thời. Chúng ta sống trong một thế giới càng bị phân mảnh 
(vỡ vụn) trong đó giá trị của sự đều đặn, những thực hành 
được tôi luyện theo thời gian, những cách sống và sự gắn bó 
với những chân lý được kính trọng vì lâu đời thường không 
được nhận biết nữa. Như Phyllis Tickle tường thuật trong 
cuốn sách quan trọng mới đây của bà, God-Talk in America:

Khi những người đương thời và tôi đóng các cánh cửa nhà 
của bà mẹ đằng sau chúng tôi, chúng tôi khóa mình khỏi 
hằng trăm năm của những thói quen nhân loại và đi vào 
sự phân cách.74

Người trẻ nhìn vào thế giới với sự bất an gia tăng. Nhiều 
người đương thời chúng ta - không chỉ giới trẻ, mà cả cha 
mẹ chúng và ông bà chúng - ấp ủ một sự ngờ vực sâu xa 
trước những chân lý lớn lao. Họ nhìn chúng tựa như chúng 

74. Phyllis A. Tickle, God-Talk in America (NY: Crossroads, 1997), 
25. 
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ta xem các dược phẩm mọc tóc cho người hói đầu: nếu một 
dược phẩm đã minh chứng là hiệu quả, thì tất cả những cái 
khác sẽ biến mất khỏi thị trường. Hơn là nộp mình cho một 
truyền thống, phong thái sống hay kiểu sống có ý nghĩa, họ 
nối kết những mảnh của một kiểu mẫu (fashion) luôn không 
trọn vẹn và tạm thời vào trong một toàn thể chưa xong - 
một căn tính cắt dán (collage identity, lắp ghép). Có lẽ biểu 
tượng nổi bật nhất của sự lắp ghép này là việc sử dụng rộng 
khắp những biểu tượng Kitô hữu, cách riêng thánh giá và 
tràng hạt, nhưng cả những biểu tượng khác trong các thời 
trang và xâm mình. Tôi gợi nhớ, vào dịp lễ Giáng sinh, khi 
cố gắng mua một thánh giá cho đứa cháu của tôi. Cô bé đằng 
sau quầy bán cho tôi thấy một sưu tập có sẵn đây, rồi thêm, 
và dưới đây thậm chí chúng tôi có cả một số với một người nhỏ  
trên chúng. 

Có một khuynh hướng dễ hiểu đối với một số người 
chúng ta từ thế hệ của tôi để nhìn lại quá khứ của mình, 
xem thấy cách thức chúng ta đáp lại những triệu chứng này 
và tương tự, và nhấn mạnh rằng chúng ta tiếp tục lặp lại 
cùng những tiến trình. Đây là lối đường dẫn tới một thất 
bại nào đó. Có quá nhiều điều rất tốt trong xã hội mà không 
đơn giản là một sự nối tiếp của những điều tốt thuộc quá khứ 
chúng ta. Nó không thể hiện hữu khi chúng ta sống một kinh 
nghiệm của sự phân cách. Nếu không còn nữa một cảm thức 
ưu thắng về tôn giáo hay sự đính chặt vào những niềm tin 
và thực hành cốt lõi giữa ít nhất ba thế hệ quá khứ trực tiếp 
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nhất (thế hệ X, Y, Z và hơn nữa), cái gì nằm ở trung tâm của 
sự phân cách sáng tạo một cách tiềm lực này?

Những người đương thời của tôi được dạy dỗ trong 
những chân lý lớn lao và những nguyên tắc luân lý vốn 
quyết định cuộc đời chúng ta. Chúng ta đã cố gắng hết sức 
- hẳn có thất bại nào đó - để sống phần cuộc đời còn lại của 
mình theo những nguyên tắc này. Đó là một tiến trình của 
cái đầu. Ngày nay, chúng ta chuyển động theo hướng đối 
nghịch. Nhiều người trẻ ngày nay, và thật sự một hay hai 
thế hệ trước chúng, và hẳn nhiên nhiều Salêdiêng hành trình 
qua cuộc đời tìm kiếm nhiều kinh nghiệm khác nhau, và đôi 
khi nghịch nhau. Những kinh nghiệm đó cuối cùng thiết 
lập những nguyên lý vốn ghi dấu tương lai. Trong quá khứ 
chúng ta chuyển từ cái đầu tới cõi lòng. Ngày nay, và trong 
quá khứ mới đây, chúng ta có khuynh hướng chuyển vận 
từ cõi lòng tới cái đầu. Điều này có thể hứng thú và thách 
đố, nhưng nó cũng có một mặt trái: giết nhau trên đường 
phố, hoạt động tình dục bừa bãi khởi từ tuổi rất trẻ, ma tuý 
tiêu khiển rất sẵn đấy và được dùng rộng rãi, nhiều người 
kết tận đóng kín khi can dự vào tử vong với ma túy nghiêm 
trọng, những cuộc tan vỡ gia đình rộng khắp và những 
người trẻ bất thường, chủ nghĩa chủng tộc, bạo lực thể lý 
trong đường phố. Nhưng không cần phải là như thế này 
và nhiều điều không như thế này. Chúng ta không nghe 
đủ về tin vui là những công dân lương thiện và Kitô hữu 
tốt cư trú các trường học và trung tâm chúng ta, Sứ mệnh 
giới trẻ Salêdiêng nổi tiếng và Phong trào giới trẻ Salêdiêng 
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nay rộng khắp thế giới. Những người trẻ này đạt tới những 
quyết định xác định cuộc đời qua kinh nghiệm. Chúng bắt 
đầu với cõi lòng, cuối cùng mới đạt tới cái đầu.75

Ở đây chúng ta có thể trở lại Rodney Stark. Theo nghĩa 
phong phú mà tôi đã giải thích ở trên, một thế hệ mới hơn 
gồm các công dân lương thiện và Kitô hữu tốt thì sống động 
và tích cực. Chúng ta có thể khai sinh một kinh nghiệm khác 
vốn không bắt đầu nơi cái đầu và cuối cùng đi tới cõi lòng, 
như thế hệ tôi đã làm, nhưng bắt đầu với cõi lòng và, chỉ qua 
một kinh nghiệm về sống, yêu mến và phục vụ có nghĩa là 
gì rồi đi tới cái đầu. Anh em tất cả ý thức về cuộc tìm kiếm 
đương thời về sự tốt lành, công bằng và sự hưng thịnh giữa 
mọi người. Những kinh nghiệm không cưỡng được của 
những Ngày Giới trẻ Thế giới, cho dù không phải không có 
sự hàm hồ khi chúng được thống trị bởi nhiều phong trào 
mới mẻ hơn trong Giáo hội rất bảo thủ, và nhiều biến cố ít 
hấp dẫn hơn vốn xảy ra trong các khung cảnh Salêdiêng là 
bằng chứng về điều đó. Giới trẻ vui sướng khi chỉ ra chúng 
yêu mến Đức Giêsu Kitô và yêu thương nhau. Chúng xác 
quyết lẫn nhau. Giữa quá nhiều người mất đi trọn niềm hy 
vọng hay ước muốn trở thành những công dân lương thiện 
và Kitô hữu tốt, chúng thấy rằng thật đẹp để đạt đến lời Đức 
Giêsu Kitô đoan hứa rằng sự sống sung mãn có thể có được 

75. Tỉnh dòng Autralia-Pacific mới được chúc lành với hai ơn gọi tốt 
lành, một đang trong Nhà Tập, người khác thì mới khấn. Cả hai 
đến với chúng tôi từ Salesian Youth Mission và Salesian Youth 
Movement. Họ can dự vào một hành trình từ tấm lòng đến cái đầu. 
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bằng sự trao ban chính mình cách vô điều kiện đối với sự 
thiện của tha nhân theo đường lối của vị Mục Tử Nhân Lành. 
Ở đây chúng ta thấy rằng Don Bosco đã để lại cho chúng ta 
một gia tài quí báu với nền giáo dục trái tim của ngài.76

Kết luận

Hơn bao giờ hết, ngày nay, chúng ta phải chấp nhận 
rằng hành trình để thành một công dân lương thiện và Kitô 
hữu tốt không dừng lại, một khi chúng ta đạt được những 
văn bằng (phẩm chất, qualifications) cần thiết mà bất kỳ sáng 
kiến giáo dục nào có thể cống hiến cũng như [khi] tìm được 
một chỗ ở đó chúng ta có thể ổn định để làm việc của chính 
mình. Đấy không phải là ý tưởng của Don Bosco về một công 
dân lương thiện và Kitô hữu tốt được đẩy tới những giới hạn 
của nó trong suy tư thần học - Kinh Thánh đương thời mà 
tôi nay đang đi đến kết luận. Tất cả chúng ta chấp nhận, giáo 
dục không chỉ về sự thành đạt một bình diện chuyên nghiệp 
cao. Dĩ nhiên, điều đó phải được coi là đã rồi. Nhưng phẩm 
chất giáo dục Salêdiêng sẽ không đến từ cấu trúc và thể chế. 
Nó đến từ cõi lòng. Nó phải chiếu toả ra từ căn tính, tính khả 
tín và tính khả giác của chúng ta, từ kinh nghiệm của chúng 
ta vì phẩm chất con người được dẫn dắt bởi cõi lòng, khi 
sống và làm việc trong các cộng thể và thể chế chăm lo [cho 

76. Chavez, “Like Don Bosco the Educator”, 19-20. 
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người trẻ]. Đấy là điều mà Bề Trên Cả hiện hành, cha Angel 
Fernandez Artime, gọi là DNA Salêdiêng.77

Điều này sẽ không thể được nếu chúng ta kêu ca dưới 
đống dữ liệu tiêu cực khổng lồ vốn dội bom chúng ta từng 
ngày. Âu lo và sợ hãi chẳng sản sinh ra một tương lai có thể 
tồn tại được.

Xin cho phép tôi trở lại tư duy thần học kỹ càng và nối 
vòng tay với Rodney Stark hầu chỉ ra điều tôi muốn nói qua 
việc Tân Phúc âm hóa mà một người công dân lương thiện 
và Kitô hữu tốt, được nuôi dưỡng trong các hệ thống giáo dục 

Salêdiêng chúng ta thuộc mọi loại dọc theo những đường nét ta 

phác họa ở trên, có thể khai sinh trong các xã hội đương thời 
chúng ta. Chúng ta, các Salêdiêng, tất cả các cộng sự viên, 
người đời và tu sĩ cũng như giới trẻ, từ họ chúng ta học rất 
nhiều, phải cùng nhau làm việc để trở thành những dấu chỉ 
sinh động về kinh nghiệm Thiên Chúa nhân lành hiện diện 
trong khi phục vụ những người nghèo khổ nhất.78 Bằng cách 

77. Một bản miêu tả sắc bén về điều này có nghĩa là gì đối với Bề Trên 
Cả hiện hành có thể tìm thấy nơi Angel Fernandez Artime, “Like 
Don Bosco, with the Young, for the Young”, Acts of the General 
Council 96 (420: January-June 2015):9. 

78. Xem những suy tư quan trọng của cha Angel Fernandez Artime 
về giới trẻ như ông chủ của chúng ta, trong “Belonging more 
to God, more to the confreres, more to the young”, Acts of the 
General Council of the Salesian Society of St. John Bosco 95 (419: 
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này sứ điệp của Đức Giêsu Nadarét, vị Mục Tử Nhân Lành, 
và những giá trị Tin Mừng sẽ được thông truyền từ thế hệ 
này sang thế hệ khác qua tác vụ của những người công dân 
lương thiện và Kitô hữu tốt. Thầy giáo không viết trên những 
chất liệu vô hồn, nhưng trên chính tinh thần của con người. 

September-December 2014), 19-22. 
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Chương 3

ĐOÀN SỦNG SALÊDIÊNG  
VÀ TƯ TƯỞNG CHỦ ĐẠO:  
VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH

K
hi trình bày Hoa thiêng 2012, cha nguyên Bề Trên Cả, 
Pascual Chavez Villanueva, xác định rằng cách thức 

tốt nhất để hiểu biết sâu xa hơn đời sống và con người Don 
Bosco là tập trung vào bản văn Tân Ước Ga 10:11:

Tôi là vị Mục Tử Nhân Lành. Vị Mục Tử Nhân Lành hiến 
mạng sống vì đoàn chiên. 

Suốt vài thập niên, nay các người Salêdiêng đã nhìn lại 
Don Bosco qua hình ảnh Kinh Thánh về Đức Giêsu, vị Mục 
Tử Nhân Lành, và xin tất cả chúng ta, những người tìm cách 
tiếp tục đoàn sủng của ngài, mặc lấy sự liều lĩnh và thách đố 
của việc bắt chước Don Bosco, khuôn mẫu của chúng ta về vị 
Mục Tử Nhân Lành. 

55 năm của tôi như một Salêdiêng nói cho tôi rằng sự 
thích nghi hình ảnh vị Mục Tử Nhân Lành cho Don Bosco và 
sứ mệnh Salêdiêng thì tương đối mới. Chúng ta không nghe 
gì về điều đó vào thời trước kia của tôi. Hẳn nhiên có nhiều 
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việc chăm sóc mục tử tốt lành được thực thi suốt những năm 
đó, nhưng đã không xảy ra cho những người can dự vào lịch 
sử và linh đạo của Tu hội là họ minh nhiên quay sang hình 
ảnh vị Mục Tử Nhân Lành. Thật thú vị, theo nghiên cứu nền 
tảng của Pietro Stella về nhãn quan tôn giáo và linh đạo của 
Don Bosco, vị Mục Tử Nhân Lành không bao giờ được đề 
cập.79 Việc đọc có giá trị về những dữ liệu Kinh Thánh ấy 
được Morand Wirth và Fausto Perrenchio tìm thấy trong bút 
tích của Don Bosco; nó chỉ ra rằng Don Bosco có dùng những 
đoạn văn về vị Mục Tử Nhân Lành trong Kinh Thánh, nhưng 
không bao giờ dùng cho sứ mệnh và linh đạo Salêdiêng theo 
lối áp dụng ngày nay. Ngay cả khi ngài xem xét Ga 10, Don 
Bosco không bao giờ thấy có thể có sự thích đáng mang tính 
đoàn sủng cho công cuộc ngài đang làm cho giới trẻ.80 Don 
Bosco là một linh mục Công giáo Ý trung thành và truyền 
thống, không có được hiểu biết bác học và phê bình về Kinh 

79. Stella, Don Bosco. Religious Outlook and Spirituality. 

80. x. Wirth, La Bibbia con Don Bosco, 2:593-98, và Perrenchio, La 
Bibbia negli Scritti di Don Bosco. Perrenchio khai mở nghiên cứu 
của mình với một tổng quan tổng hợp về việc Don Bosco dùng các 
bản văn Kinh Thánh (tr. 17-32). Ông không nhận diện bất kỳ sử 
dụng ý nghĩa nào của Ga, 10 (tr. 23). Những phân tích của Wirth 
và Perrenchio nhất thiết dựa trên những bút tích được xuất bản của 
Don Bosco; ngài có thể đã dùng hình ảnh Kinh Thánh đó theo một 
kiểu mục vụ/thần học hơn trong tác vụ của mình. Tuy nhiên, nó 
không được tìm thấy trong Hồi ký Nguyện Xá của Don Bosco cũng 
như Bộ Hồi Sử. Không có dấu vết của bất kỳ mối quan tâm nào như 
thế của chính Don Bosco về hình ảnh Mục Tử Tốt Lành, như được 
các Salêdiêng ngày nay hình dung và sử dụng. 
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Thánh và sùng mộ mạnh mẽ Giáo hoàng. Can dự sâu xa vào 
điều ngài coi là một thảm cảnh cho sự thống nhất nước Ý 
và sự mất mát Nhà Nước Giáo hoàng, được liên kết với sự 
bất kính tỏ ra đối với Đức Piô IX, đoạn văn vị Mục Tử Nhân 
Lành của Ga 10 thường được dùng để phán xét những biến 
cố xấu xa của thời đại đó.81

Tôi hoài nghi chính là Bề Trên Cả Viganò đã mang hình 
ảnh đó lên sân khấu. Trước tiên nó bắt đầu với những Tổng 
Tu Nghị hậu Công đồng, dưới sự hướng dẫn của cha Ricceri, 
một cách ngẫu nhiên trong 1971-1972, nhưng được khai triển 
thành một khía cạnh chính của việc chúng ta hiểu biết Don 
Bosco do đấng kế vị ngài, cha Viganò. Nó trồi hiện như một 
yếu tố quan trọng của linh đạo chúng ta trong những Tổng 
Tu Nghị tiếp theo, và trong Hiến luật và Qui chế được hiệu 
đính của Tu hội Thánh Phanxicô Salê (x. HL 45 và 95) vốn 
đến từ những năm có ý nghĩa này. 

Cha Viganò quyết định đúc một Thánh Giá Salêdiêng 
để ghi dấu 100 năm Don Bosco qua đời năm 1988 mà nhiều 
người Salêdiêng mang như dấu chỉ về sự cam kết của họ. Nó 
khắc họa hình ảnh vị Mục Tử được lấy từ nghệ thuật hang 

81. Để trình bày tốt đẹp về sự can dự của Don Bosco vào thời kỳ khó 
khăn này của sự thống nhất nước Ý, bị kích thích bởi những quyền 
lực mà Don Bosco và những người đương thời của ngài coi là 
trần tục và chống tôn giáo bởi Don Bosco, xem Lenti, Don Bosco, 
History and Spirit, 3:59-107; 4:19-44. Một bài trình bày ngắn hơn 
và rất hữu ích có thể tìm được ở Braido, Prevention not Repression, 
5-38. 
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toại đạo ở một mặt và mặt khác là những lời của Don Bosco 
“Hãy tìm cách sao cho mình được yêu mến” (studia di farti 
amare). Nó đã trở thành chủ đề của cha Chavez.82 Một sự 
thích ứng sơ sài của HL 95 bắt nguồn thách đố ấy:

Chúng ta tới gần tình yêu của vị Mục Tử Nhân Lành, mà 
chúng ta muốn là chứng nhân của ngài, đang khi chúng 
ta cử hành phụng vụ đời sống vốn phải là đặc trưng của 
những người con của Don Bosco.83

Có lẽ đó là một trực giác mới đây, nhưng thật thiết thân 
với truyền thống về nguồn được Vatican II yêu cầu.84 Một 

82. Để tiếp nối vào sự lãnh đạo của Angel Fernandez Artime, xem 
“Like Don Bosco, with the Young and for the Young, “ 6-9; xem 
cách riêng lời hiệu triệu đam mê của ngài ở tr. 9. Ở đó ngài tuyên 
bố: “Đây là chìa khóa cho cuộc đời chúng ta, việc sống và thực 
hành đặc sủng Salêdiêng.”

83. Đề tài này nay cũng tìm thấy diễn đạt trong nghi thức tuyên khấn 
chung cục của Salêdiêng. Khi được hỏi về sự sẵn sàng cam kết 
cho giới trẻ nghèo, ứng sinh đáp: “Con muốn, hầu một đời sống 
mới của sự tận hiến toàn vẹn có thể được hiện thực nơi con, được 
theo khuôn mẫu của sự tận hiến của vị Mục Tử Nhân Lành, vốn 
chiến thắng qua sự hiền lành và tự hiến”. 

84. Từ ngữ tiếng Pháp Ressourcement (nguồn) được dùng trước và 
trong Vatican II để nói về trách vụ “trở về nguồn”. Điều này có 
nghĩa là một tìm kiếm liên tục về Kinh Thánh, những truyền thống 
Giáo phụ, và truyền thống Phụng vụ của Giáo hội, đúng hơn lặp 
lại những lập trường cũ rích về học thuyết. Lời yêu cầu từ Vatican 
II rằng các gia đình tu sĩ bắt đầu một tiến trình “canh tân” trong 
đó “tinh thần và mục đích của mỗi đấng sáng lập phải được trung 
thành thừa nhận và duy trì” không có nghĩa rằng không có “sự  mới 
mẻ” trong lối nói “tinh thần và mục đích”. Sự cung cấp một khuôn 
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đàng, chúng ta phải tái khám phá đoàn sủng của Đấng Sáng 
lập chúng ta. Đàng khác, để thừa nhận:

Nguyên lý tối cao... việc theo Đức Kitô như được đặt trước 
chúng ta trong Tin Mừng (PC 2). 

Tiêu chuẩn thứ hai này cho việc canh tân được coi là 
chuẩn mực tối cao. Do vậy, tiêu điểm mới đây trên hình ảnh 
của vị Mục Tử Nhân Lành thì thiết thân với yêu cầu của 
Tu hội là chúng ta phải xem xét lại việc theo Đức Kitô như 
được đặt trước chúng ta trong Tin Mừng. Những đoạn văn 
từ Ga 10:1-21 thường được qui chiếu tới trong những thảo 
luận này, nhưng hình ảnh vị Mục Tử Nhân Lành (và những 
mục tử xấu) có thể được vạch ra xuyên qua một ngàn năm 
của truyền thống Kinh Thánh, từ Tv 23 đến Ga 10 và 1 Pr 
5:1-4.85 Theo ánh sáng của sự nhấn mạnh về tư cách lãnh 
đạo Salêdiêng mới đây của chúng ta, chúng ta có thể được 
hướng dẫn bởi suy tư rộng rãi trên truyền thống Kinh Thánh 
ý nghĩa này - về những mục tử tốt lành hay xấu xa. Lời chỉ 
dẫn có thể tìm được nơi cả hai!

mẫu Kinh Thánh vốn nắm bắt một đoàn sủng cũng thiết thân với 
nghị sự của Công đồng. Về nghị sự “về nguồn” của Công đồng, 
xem W. J. O’Malley, What Happened at Vatican II (Cambridge, 
MA: Havard University Press, 2008), 40-43, 300-302. 

85. Đối với một hướng dẫn tuyệt vời cho truyền thống Kinh Thánh 
này, xem công trình mới đây của Kenneth E. Bailey, The Good 
Shepherd. A Thousand-Year Journey from Psalm 23 to the New 
Testament (Downers Grove: IVP Academic, 2014). 
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Những ám chỉ Kinh Thánh cổ xưa hơn 
Chủ đề Thiên Chúa như vị Mục Tử thì thường xuyên 

trong Cựu Ước.86 Sự khai triển đầy đủ cổ xưa nhất của hình 
ảnh này xuất hiện trong Tv 23, một lời cầu nguyện tỏ lộ ý 
thức về Thiên Chúa xót thương chăm sóc vốn đã có từ thời 
tiền lưu đầy.87 Như tất cả những qui chiếu về vị mục tử trong 
Cựu Ước, vị Mục Tử Nhân Lành của Thánh vịnh 23 là Thiên 
Chúa. Thánh vịnh gia tuyên bố rằng sự an toàn chân thật đến 
từ Thiên Chúa, chứ không phải từ bất kỳ sức mạnh quân 
sự nào, và Thiên Chúa chăm sóc cho từng con chiên. Ngài 
chăm sóc cho đoàn chiên, nhưng lại chú tâm đến từng con 
một (c.1). Điều này được tỏ lộ, cách riêng trong vùng Trung 
Đông khô cháy, bởi tiếng gọi của vị mục tử để thưởng thức 
nước trong mát và đồng cỏ xanh tươi. Vị mục tử không lùa 

86. Về những dấu hiệu đầy đủ hơn, xem Bailey, The Good Shepherd,  
31-36. 

87. Điều này có nghĩa trong một thời kỳ của sự an toàn quốc gia, trước 
những thảm hoạ của năm 587 BCE. Xem Hans-Joachim Kraus, 
Psalms, dịch giả Hilton C.Oswarld, A Continental Commentary, 
2 vols. (Minneapolis: Augsburg Fortress, 1988-1989), 1:305-306. 
Việc đánh số các Thánh vịnh có thể gây lúng túng cho những người 
Công giáo. Điều này là vì sự kiện rằng bản Latinh Vulgata nối kết 
Thánh vịnh 10-11 thành một Thánh vịnh. Do vậy, việc đánh số 
của Vulgata (được sử dụng rộng rãi trong các sách phụng vụ Công 
giáo) là một mảnh vụn của việc đánh số Do Thái. Do vậy, đối 
với nhiều người Công giáo, Thánh vịnh Mục tử là Thánh vịnh 22. 
Trong truyền thống Tin Lành (Kinh Thánh Do Thái), Thánh vịnh 
22 khai mở với tiếng kêu khổ não: “Lạy Chúa, Lạy Chúa, sao Ngài 
bỏ con?”
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chiên, nhưng dẫn dắt với tiếng gọi. Ở đó, chiên nghỉ ngơi 
(c.2). Nhưng có một cảm thức rằng chiên đã bị xa lạc. Chiên 
được khôi phục về những lối ngay nẻo chính bởi vì chiên 
không thể tìm ra đường về chuồng. Quan trọng, điều này 
xảy ra vì danh Ngài. 

Dẫn chiên xa khỏi sự dữ và đi vào những đường ngay 
nẻo chính thì toàn vẹn đối với Thiên Chúa. Cho phép bất kỳ 
cái gì khác sẽ là chối bỏ chính bản ngã của Thiên Chúa; Ngài 
chân thật với danh Ngài (c.3). Điều này được thực hiện giữa 
sự dữ và sự chết. Những thực tại như thế, phần thiết yếu của 
phận người, có thể được đối diện với sự an toàn khi ta đặt 
tin tưởng vào vị Mục Tử vốn xuất hiện với côn trượng an ủi 
và theo chúng ra khỏi vùng tăm tối (c.4). Chúa chuẩn bị một 
bữa tiệc, nhưng thánh vịnh gia chỉ ra rằng kẻ thù của ngài 
rình rập, bị tức giận vì điều Thiên Chúa làm cho các chiên 
của Ngài. Nhưng sự chống đối và tức bực như thế không 
thay đổi sự cam kết của vị mục tử cho chiên của mình, Ngài 
đối xử với chúng như một người khách danh dự, xức dầu 
trên đầu chúng, và rót rượu tràn ly (c.5). Như hầu hết các 
Thánh vịnh tiền lưu đầy, Thánh vịnh 23 đóng lại với những 
con chiên đã một lần đi lạc nay trở về nơi chốn mà sẽ không 
bao giờ bị bỏ mặc nữa, “nhà” đền thánh của Thiên Chúa, 
đền thờ Giêrusalem, nơi chốn trong thế giới thụ tạo này mà 
Thiên Chúa hiện diện ở đó (c.6). 

Theo niên biểu, sự khai triển quan trọng khác nữa của 
việc sử dụng hình ảnh này xuất hiện tiếp theo trong Gr 23:1-
8, được nói rõ vào trước cuộc tàn phá Giêrusalem và cuộc 
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lưu đầy sang Babylon năm 587 CE. Sự khai triển này lần đầu 
tiên đồng nhất hóa những người lãnh đạo Israel là “những 
mục tử xấu xa”, được nhân cách hóa nơi vua Zedekia, người 
phá huỷ lời thề với dân Babylon và quay sang Ai Cập để bảo 
vệ vương quốc yếu ớt của mình. Giêrêmia mắng chửi các 
nhà lãnh đạo giả dối, “những mục tử làm cho đoàn chiên Ta 
chăn dắt phải thất lạc và tan tác” (c.1), “chẳng lưu tâm gì đến 
chúng” (c.2). Ông vua yếu nhược và bất trung Zedekia thì 
gần bên. Lời đe dọa can dự đến những lời của Đức Chúa, “Ta 
sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi” (c.3). Những 
lời hứa can dự đến vai trò của Đức Chúa như vị mục tử: 

Chính Ta sẽ quy tụ đoàn chiên Ta còn sót lại... Ta sẽ đưa 
chúng về đồng cỏ của chúng. 

Đức Chúa không hoạt động một mình; Đức Chúa sẽ liệt 
kê những mục tử khác, và lần đầu tiên trong tư tưởng tôn 
giáo đang phát triển của Israel, tính khả thể của Đấng Mêsia 
Mục tử trồi hiện, “Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo 
chúng; họ sẽ chăn dắt chúng.” (c.4), được liên kết chặt chẽ 
với nhà thiên sai Đa-vít. “Ta sẽ làm nảy sinh cho nhà Đa-vít 
một chồi non chính trực [và ngài] lên ngôi trị vì” (c.5). Vị 
Mục Tử Thiên Sai nhà Đa-vít này không bao giờ dẫn đến 
kết quả là lịch sử tiếp diễn của những niềm hy vọng thiên 
sai chính trị của Israel.88 Đây là một lời hứa, mà vẫn còn hiện 

88. Một độc giả Kitô hữu hiểu một tiếng vang của điều sau này sẽ được 
nói về Đức Giêsu, nhưng Giê-rê-mi-a trong hy vọng chỉ tới một vị 
vua tương lai và không đồng nhất với vị Mục Tử Thiên Sai tương 
lai ở giai đoạn này. Điều đó sẽ đến sau. Wilhelm Rudolph, Jeremia, 
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tại, nhưng bị vỡ mộng, trong những hy vọng của Israel. Tuy 
nhiên, thật ngạc nhiên, giữa sự hỗn mang của tư cách lãnh 
đạo bất trung trong Israel, Đức Chúa hứa rằng kẻ còn sót lại 
sẽ được chăn dắt lại từ Babylon, đang khi nhìn tới những 
thần minh khác và tới sức mạnh chính trị của Ai Cập để giải 
thoát khỏi mối đe doạ của Babylon. 

Đang khi gợi nhắc lại hành động cứu độ đầu tiên của 
Thiên Chúa, Đấng dẫn Isarel khỏi Ai Cập nhân danh Đức 
Chúa, Giêrêmia xác quyết rằng họ sẽ trở lại một lần nữa:

“Đấng đã đưa dòng dõi nhà Ít-ra-en lên khỏi đất phương 
bắc và khỏi mọi miền đất Người đã xua họ đến, để họ được 
cư ngụ trên đất của họ!” (c.8-9). 

Tính khả thể của một vị Mục Tử Thiên Sai nhà Đa-vít 
trong tương lai đã trồi hiện. Nhưng Đức Chúa chăn dắt 
Israel sẽ mang họ trở lại đất mà Ngài đã ban cho họ. Qua 
khắp Cựu Ước, Thiên Chúa là Mục Tử.89 Nhưng cánh cửa đã 
được mở cho Giáo hội sơ khai hiểu về Đức Giêsu, không chỉ 
như vị Mục Tử (Mc và Mt), nhưng như vị Mục Tử Nhân Lành 
(Gioan). 

Những lời ngôn sứ của Êdêkien được vang lên muộn 
hơn một chút những lời của Giêrêmia. Êdêkien là phát ngôn 

Hanbuch zum Alten Testament, Erste Reihe 12. (Tubingen: J. C.B. 
Mohr [Paul Siebeck], 1967), 146-47. 

89. Dù cũ xưa và tiếc thay, không bao giờ được dịch ra, tôi được hướng 
dẫn bởi bản chú giải về Giêrêmia: xem  Rudolph, Jeremia, 146-48. 
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viên của Đức Chúa nơi đất Babylon.90 Đã ở Babylon từ cuộc 
lưu đầy trước kia (598 CE), ông nói thay cho Thiên Chúa 
trong thời đại khó khăn. 

Êdêkien trải nghiệm cuộc khủng hoảng lớn lao nhất trong 
lịch sử Israel: cuộc tàn phá chung cục của Giuđa và thủ đô 
của họ, Giêrusalem; đất hứa mất độc lập, tất cả dân chúng 
bị lưu đày sang Babylon; đền thờ sụp đổ và nhà Đavít bị 
bứng khỏi ngai vua.91

Đối với vị ngôn sứ này, sự đối nghịch giữa Thiên Chúa 
tốt lành và thương xót cũng như sự thất bại của tài lãnh đạo 
trong Israel đạt tới đỉnh cao trong Ed 34. Vị ngôn sứ nói lên 
một thứ gọi là dụ ngôn dài về các mục tử. Nhịp điệu lý luận 
theo khuôn mẫu của Tv 23 và Gr 30. Vị ngôn sứ được gọi để 
tiên tri chống lại các mục tử của Israel (c.1-2a), và kết án họ 
vì họ chăn dắt thật tàn ác: chăm sóc chính mình, hơn là đàn 
vật (c.2b-3). Điều này có nghĩa rằng họ không dẫn dắt, kiện 
cường, chữa lành, băng bó và chăm sóc cho đàn chiên. Chủ 
yếu, đối với thời gian của Êdêkien:

Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh; chiên bệnh 
tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị thương, các 
ngươi không băng bó; chiên đi lạc, các ngươi không đưa 

90. Về mối liên hệ giữa Giêrêmia và Êdêkien, xem Bailey, The Good 
Shepherd, 74-78. 

91. Lawrence Boadt, “Ezekiel, Book of,” in the Anchor Bible Dictionary, 
ed. David Noel Freedman, 6 vols. (New York: Doubleday, 1992), 
2:713. 
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về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi 
thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc (c.4).

Một dân không người lãnh đạo, bị tản mác và lang 
thang, thành mồi cho dã thú (c.5-6). 

Những người lãnh đạo không còn có thể được gọi là 
những mục tử của Dân Chúa nữa (c.7-8), và họ bị sa thải, khi 
Thiên Chúa chiếm cứ, “Ta sẽ giải thoát các chiên của Ta khỏi 
miệng chúng, để chiên của Ta không còn làm mồi cho chúng 
nữa” (c.9-10). 

Nay dụ ngôn đó tập trung vào những hành động của 
Thiên Chúa, vị Mục Tử của Dân, “ Thiên Chúa sẽ cứu chúng 
và mang chúng về lại từ các dân tộc ngoại bang” (c.11-16).92 
Thiên Chúa sẽ xét xử những con chiên xấu (NB, không chỉ 
các mục tử), vì đoàn chiên phải được cứu khỏi mọi sự hiện 
diện xấu xa (c.11-16). Trong lời tuyên bố cuối cùng, tương lai 
Đavít lại được hứa hẹn, “Ta sẽ cho xuất hiện một mục tử để 
chăn dắt chúng; nó sẽ chăn dắt chúng, đó là Đa-vít, tôi tớ của 
Ta: chính nó sẽ chăn dắt chúng” (c.22). Nhưng chính Thiên 
Chúa mang đến hoa quả là việc chăn dắt dân đau khổ cách 
tốt lành: một Giao ước bình an và an toàn (c.25), phúc lành 
và thịnh vượng (c.26-27). Sự an toàn sẽ là của họ, khi Thiên 

92. Mỗi phần này bắt đầu với một lời hứa long trọng từ Thiên Chúa: 
“Ta sẽ đặt trên chúng” (c.22), “Ta sẽ làm với chúng” (c.25), “Tôi sẽ 
làm chúng” (c.26), “Chúng sẽ biết rằng Ta là Đức Chúa” (c.27b); 
“Chúng sẽ biết rằng Ta là Chúa, Thiên Chúa của chúng ở với 
chúng” (c.30). Sáng kiến của Thiên Chúa thống trị đoạn văn đó. 
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Chúa bẻ ách của các quyền lực ngoại bang, loại bỏ những dã 
thú từ bên trong. Rồi “chúng sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC 
CHÚA, Thiên Chúa của chúng. Ta ở với chúng, còn chúng, 
nhà Ít-ra-en, chúng là dân của Ta,” (c.30). “Các ngươi là đàn 
chiên trong đồng cỏ của Ta. Còn Ta là Thiên Chúa các ngươi” 
(c.31). 

Những sử dụng hình ảnh vị mục tử này trong các bản 
văn Cựu Ước nổi tiếng theo sau một khuôn mẫu hùng biện 
tương tự: người ta kết tội sự tàn ác của những người phải là 
những mục tử, người ta miêu tả ra những kết quả tàn bạo 
của việc họ chăn dắt. Như vị mục tử, Thiên Chúa can thiệp 
để chăn dắt họ thoát khỏi những đau khổ của họ và thậm chí 
loại bỏ sự dữ ở trong họ. Thiên Chúa khôi phục sự an toàn 
của Dân, để dẫn họ về nhà - đền thờ trong văn chương tiền 
lưu đầy (Tv 23), và trở lại đất hứa cho những người lưu đày 
đau khổ ở Babylon (Giêrêmia và Êdêkien). 

Mặc dù ta không tìm thấy hình ảnh vị mục tử, thì chủ 
đề về sự khôi phục được khai triển trong Ed 37, một trong 
những chương mạnh mẽ nhất trong sách này: những ám dụ 
về những xương khô và hai cây gậy, sự tái sinh của dân, 
và sự thống nhất của những vương quốc Israel bị chia tách. 
Trong bối cảnh này, qua ngôn sứ của mình, Thiên Chúa chỉ 
tới một nhân vật Thiên sai, một ai đó từ dòng tộc Đavít:

Đa-vít, tôi tớ Ta, sẽ làm vua cai trị chúng; sẽ chỉ có một mục 
tử duy nhất cho chúng hết thảy. Chúng sẽ sống theo các 
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phán quyết của Ta, sẽ tuân giữ các thánh chỉ của Ta và đem 

ra thực hành (c.24). 

Theo một cách thức vốn nhìn tới Ga 10:1-21, ta lại tìm 
thấy khuôn mẫu chăn dắt của Cựu Ước: vị ngôn sứ lớn tiếng 
xét xử các người lãnh đạo trong Israel, khi trừng phạt những 
mục tử gian ác, ca ngợi những mục tử tốt lành, và hứa hẹn 
một vị Mục Tử Thiên Sai tương lai. 

Chủ đề đó trở lại trong đoạn cuối cùng vốn xuất hiện 
một lúc nào đó sau cuộc chinh phục Israel do Alexander Đại 
Đế (332 BCE),93 trong Dcr 10:2-12. Những người lãnh đạo 
giả được miêu tả là thất bại trong trách vụ của họ. Họ không 
phải là những vị mục tử, Đức Chúa giận họ và họ sẽ bị phạt 
(c.1-3a). Theo ngôn ngữ rất quân sự, không giống bất kỳ cái 
gì khác khi sử dụng hình ảnh mục tử trước kia, và rất có thể 
phản ánh kinh nghiệm mới đây của dân về sự xâm lấn quân 
sự, Thiên Chúa minh chứng Ngài chăm sóc cho đàn chiên 
(c.3b): Thiên Chúa hành động như một ngựa chiến, một đá 
góc, một cọc buộc lều, một chiến tuyến không thể bị chọc 
thủng, một người cai trị quyền thế trong trận chiến sẽ chà 

93. Sách Dacaria hiện hành đến từ hai thời kỳ trong lịch sử Israel. Tám 
chương đầu tiên được gán cho ngôn sứ Dacaria, và xác định niên 
biểu từ 518-520 CE. Tuy nhiên, chương 9-14 được nhìn nhận là 
“Dacaria - đệ nhị”, và đến từ một thời gian sau khi trở về từ lưu đầy. 
Dacaria 9:13 cho thấy ý thức về những đạo quân Hy Lạp. Về thời 
kỳ này, xem Moloney, Reading the New Testament in the Church, 
24-26. 
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đạp kẻ thù dưới bùn đen. “vì ĐỨC CHÚA ở với chúng, còn 
đám người cỡi ngựa [kẻ thù] sẽ phải thẹn thùng.” (c.5). 

Thiên Chúa sẽ cứu nhà Giuse, khi tỏ ra yêu thương và 
xót thương, không chống lại họ, nhưng mang dân về lại, “vì 
chính Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng, chính Ta 
sẽ đáp lời” (c.6). Trong chốn lưu đày và đau khổ, Isarel kinh 
nghiệm ở hải ngoại của thời kỳ hậu lưu đầy, Thiên Chúa sẽ 
thiết lập Ephraim thành người lính chiến uy hùng (c.7), và 
với tiếng còi, qui tụ các dân bị tản lạc vốn nhớ cội nguồn 
của mình và sẽ trở về từ Ai Cập và Assyria (c.7-8). Một lần 
nữa, những kẻ đối nghịch Israel - được nhân cách hóa như 
Assyria và Ai Cập trong c.11, có lẽ phản ánh cộng đồng hải 
ngoại xa xưa - đã bị thua, Thiên Chúa sẽ chăn dắt dân Ngài 
về lại quê nhà, “Họ sẽ bước đi nhân danh Ngài” (c.8). Do 
vậy, chỉ một ít thế kỷ trước Đức Kitô, một ngôn sứ gióng cao 
giọng phán xét những người lãnh đạo trong Israel, khi khiển 
trách các mục tử tàn ác và hoạt động để mang dân Ngài về 
quê hương. 

Bỏ mất trong Dacaria là lời hứa về một Mục Tử Thiên 
Sai tương lai, nhưng trong văn chương Do Thái tiền Kitô 
hữu ngoài Kinh Thánh, chủ đề này đập vào đặc điểm sâu 
xa của tư duy tôn giáo và những diễn đạt về niềm hy vọng 
thiên sai của Israel. Mặc dù các bản văn Cựu Ước chỉ báo 
trước sự khai triển của vị Mục Tử Thiên Sai nhà Đavít, thì 
suy tư Do Thái ngoài Kinh Thánh sau này, từ thời trước và 
sau Đức Giêsu, khai triển tư tưởng này thành một diễn đạt 
quan trọng về niềm hy vọng thiên sai: Thiên Chúa sẽ sai một 
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vị Mục Tử Thiên Sai nhà Đavít vốn sẽ trừng phạt những vị 
lãnh đạo tàn ác, dẫn dân Ngài về quê hương, và Thiên Chúa 
lại một lần nữa là Thiên Chúa của họ.94 Các Tin Mừng được 
xây dựng trên chính truyền thống Kinh Thánh và Do Thái 
này. Tuy nhiên, dù truyền thống Kinh Thánh trước kia về vị 
mục tử là quan trọng, thì các Tin Mừng được nắn hình sâu 
xa hơn bởi ký ức về Con người Giêsu Nadarét, và nhất là ý 
nghĩa cứu độ của cái chết và Phục Sinh của Ngài.95

94. Phân tích văn chương Do Thái phi Kinh Thánh này cho thấy niềm hy 
vọng Thiên sai mạnh mẽ nơi Do Thái vào thời Đức Giêsu và Giáo hội 
sơ khai thì vượt quá phạm vi của suy tư này. Về một tóm kết rất tốt, 
xem Johannes Beutler, “Der alttestamentliche-judische Hintergrund 
der Hirtenrede in Johannes 10,” trong the Good Shepherd Discourse 
of John 10 and its Context, eds. Johannes Beutler and Robert T. 
Fortna, Society for New Testament Studies Monograph Series 67 
(Cambridge: Cambridge University Press), 18-32. Để có thông tin hơn 
nữa về bối cảnh tôn giáo của hình ảnh mục tử, xem John D. Turner, 
“The History of religions background of John 10”, trong the Good 
Shepherd Discourse, 33-52. 

95. Mặc dù không phải là một phần của văn chương Cựu Ước về “mục 
tử”, bài ca cuối cùng về người Tôi tớ Đau khổ (Is 52:13-53:12) 
là một khí cụ để khai triển sự hiểu biết của Giáo hội sơ khai về 
ý nghĩa cái chết của Đức Giêsu. Ngôn sứ miêu tả Israel: “Chúng 
ta như chiên lạc bày; chúng ta mỗi người theo đường của mình” 
(53:6). Đấng “mang tội của nhiều người, và cầu khẩn cho những 
người vi phạm” (c.12) được miêu tả là “người bị đàn áp và phiền 
não, nhưng ngài không hề mở miệng; như con chiên bị dẫn tới 
người làm thịt”. 
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Chủ đề vị Mục Tử trong các Tin Mừng
Có vài chỗ trong các Tin Mừng ta tìm thấy hình ảnh vị 

Mục Tử và việc chăn dắt. Chỗ ý nghĩa nhất trong những chỗ 
này lại thực sự không chứa đựng từ ngữ vị mục tử (poimen), 
nhưng nói về việc chăn dắt tốt đẹp những con chiên bị mất 
(pobate). Chỉ được tìm thấy trong chất liệu chung cho Matthêu 
và Luca, điều mà chúng ta gọi là chất liệu Q, do vậy có trước 
cả hai [Tin Mừng đó], và được ghi vào trong một câu hỏi 
nhỏ nơi dụ ngôn, chúng ta tìm thấy những lời mà hẳn nhiên 
chạm tới lại giáo huấn của chính Đức Giêsu, một giáo huấn 
sâu sắc và bẻ gẫy văn hoá: “Người nào trong các ông có một 
trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi 
chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con 
chiên bị mất?” (Lc 15:5; Mt 18:12). Câu hỏi này phản ánh cái 
ý thức về sự điên rồ của Thiên Chúa yêu thương dân Ngài; 
điều ấy được chỉ ra bởi một vị Mục Tử vốn làm một điều 
gì đó mà không người mục tử khả giác (sensible) nào làm: 
bỏ 99 con chiên trong hoang địa để ông đi tìm cho ra con  
chiên lạc.

Luca dùng bản văn này như một lời nói đầu cho dụ 
ngôn về người cha có hai đứa con. Dụ ngôn quan trọng này 
là một hệ tư duy về vai trò của Thiên Chúa và như vậy [về] 
Con Ngài, Đức Giêsu, trong việc chăn dắt. Đúng thế, nó phải 
dùng như một hệ tư duy, từ lời dạy và thực hành của chính 
Đức Giêsu, về điều nó muốn thừa nhận một linh đạo người 
Mục Tử Nhân Lành. Tiêu điểm chú ý trong việc đọc bản văn 
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này là thái độ của người cha. Điều này thường bị quên lãng, 
khi người nghe và người đọc tập trung chú ý vào người con 
cả. Nhưng có hai đứa con, và người cha là một yếu tố chung. 
Việc Đức Giêsu kể dụ ngôn về người cha đạt đến trí tưởng 
của người lắng nghe và người đọc dụ ngôn này, khi hỏi rằng 
họ nhận biết người cha trong dụ ngôn và như vậy đáp trả.96

Thái độ ngạc nhiên nhất là thái độ của người cha, ông 
không muốn thống trị hay bắt đứa con lụy phục ý mình; ông 
không muốn sở hữu con cái mình trong bất kỳ cách thức 
bệnh hoạn nào. Ông đặt họ tự do (Lc 15:12, 31-32), và trong 
sự tự do của họ, họ có thể mắc vào những lầm lỗi: người con 
thứ trong một đời sống hoang phí và vô dụng (c.13-15), và 
người con cả với sự hận thù ngạo mạn của mình, được đâm 
rễ trong ghen tuông (c.28-30). Điểm chính của dụ ngôn đó 
là người anh lớn có thể tìm thấy một mái nhà với người cha 
(c.31-32), giống như em của anh cũng có, bất chấp những sai 
lầm trong cách sống của anh (c.22-24). Người cha chẳng hề 
giảng một bài giảng hay đòi một sự thú nhận tội lỗi. Người 
con thứ, vào điểm ngoặt của câu chuyện, nhận biết những 
chiều sâu mà sự phung phí đã đem anh tới và quyết định trở 
về với cha mình. Anh chuẩn bị một “diễn từ” anh sẽ thốt lên 
khi tới nơi, “Tôi sẽ thưa người: Cha ơi, con đã phạm tội với 
trời và với cha; con không còn đáng được gọi là con cha nữa; 

96. Đối với điều theo sau, tôi được khởi hứng bởi những bình giải về 
Tin Mừng Luca và cách riêng bởi những suy tư của E. Schweizer 
trong Luke: A Challenge to Present Theology (Atlanta: John Know, 
1982), 80-81. 
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hãy xử với con như đứa ăn đứa ở” (c.18-19). Khi đến nơi, anh 
thấy một người cha đầy xót thương, chờ đợi anh nồng cháy, 
chạy đến gặp anh, hôn và ôm chầm lấy anh (c.20). Anh cố 
gắng đọc bài diễn từ đã chuẩn bị, nhưng người cha không 
cho phép cậu nói hết. Ông sẽ không nghe những lời của đứa 
con “Hãy xử với con như đứa ăn đứa ở” (c.21, ở đó không có 
những lời này). 

Ta có thể nói rằng người cha đã phạm một sai lầm đầu 
tiên khi chia cuộc sống của mình giữa hai con (c.12). Rồi ông 
lại mắc một sai lầm nữa khi tiếp nhận đứa con đi lạc trở về 
nhà (c.20-24). Một cách tinh tế, ông lại sai lầm khi biết rằng 
đứa con thứ hai từ chối để đi vào và ở bên ngoài, đầy giận 
dữ vì đã không được đối xử như đứa con tội lỗi (c.25-27), 
ông đi ra (c.28) để nói cho con ông. Do vậy người cha nối kết 
với đứa con thứ hai mà đang có nguy hiểm bị mất khỏi nhà. 
Chúng ở ngoài, không còn ở trong tổ ấm gia đình nữa ở đó 
những cử hành [niềm vui] đang diễn ra. Ông nói cho đứa 
con giận dữ rằng có mọi lý do để vui mừng, vì điều bị mất 
đã tìm thấy (c.32). Nhưng cái nguy hiểm là người con lớn có 
thể bị mất không được giải đáp trong dụ ngôn. Đức Giêsu 
không nói cho người nghe xem đứa con lầm lạc thứ hai được 
tìm thấy không bởi vì quan tâm chính của Ngài là trình bày 
người cha. Ngài chỉ thuật lại những lời của một người cha 
yêu thương đối với người con lạc loài khác: “Con à, con 
luôn ở với cha, mọi sự của cha là của con” (c.31). Như luôn 
luôn với các dụ ngôn của Đức Giêsu, sự sâu sắc ở đoạn cuối: 
người cha được thấy bên ngoài với con mình trong bóng tối 
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của tội lỗi và thất bại, đang tìm đứa con lạc mất, hứa cho nó 
tất cả những gì ông có. Đức Giêsu nói cho thính giả rằng họ 
đang tìm Thiên Chúa ở những nơi chốn sai lầm! Chúa được 
tìm thấy ở bên ngoài, đang tìm đứa con lạc mất. 

Nhưng Đức Giêsu không chỉ kể dụ ngôn này; Ngài 
sống nó. Dưới diện khoảng thời gian thuật truyện trong Tin 
Mừng Luca, ngay sau khi kể dụ ngôn này Đức Giêsu bị bắt, 
xét xử và kết án như một tội phạm.97 Mọi người biết Ngài 
vô tội (x. Lc 23:4, 14-15, 22, 41, 47). Treo trên Thập Giá, Ngài 
tha thứ cho những người xét xử và đóng đinh ngài (c.34) 
và hứa Thiên Đàng cho phạm nhân bị kết tội (c.43). Ngài 
nghe sự hiểu biết sai lầm mà các người cai trị la hét nhục mạ 
Ngài, “Hắn cứu được người khác; hắn hãy cứu mình đi, nếu 
hắn là Đức Kitô của Thiên Chúa, kẻ được tuyển chọn” (c.35; 
x. 9:29). Sứ mệnh của Đức Giêsu không phải là cứu mình 
nhưng cứu người khác, và như vậy ngài hoàn toàn vô lực 
(powerless) vì ngài quyết định yêu thương. Ngài không có gì 
hơn là trái tim đầy tình yêu và thương xót. Giống như người 
cha trong dụ ngôn, ngài tha thứ những người quanh ngài và 
xin họ đến phòng tiệc của Cha ngài (c.33-34). Đời sống và cái 
chết của Đức Giêsu nói cho chúng ta rằng trước hết phải tìm 
Cha ngài, ở nơi mà người cha được tìm thấy ở cuối dụ ngôn, 

97. “Thời gian thuật truyện” theo trình tự thời gian trong câu truyện. 
Đức Giêsu kể dụ ngôn (Lc 15:11-32) vào giữa cuộc hành trình dài 
của Ngài lên Giêrusalem (9:51-19:44). Việc Ngài đến Giêrusalem 
dẫn tới đối kháng, bắt giữ, xét xử, và đóng đinh Thập Giá (19:45-
23:49). 
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trong bóng tối, làm mọi sự ông có thể để cứu những đứa con 
lạc mất, thậm chí, trong vụ việc của Đức Giêsu, tới độ cái chết 
vô tội.98 Như nhiều dụ ngôn của Đức Giêsu, dụ ngôn này tra 
vấn cách thức (đường lối) người ta hiểu và kính trọng Thiên 
Chúa trong tôn giáo và văn hóa của thời đại Ngài.99 Đức 
Giêsu mời gọi người nghe dụ ngôn nhận biết rằng việc Đức 
Giêsu sống dụ ngôn người cha xót thương làm cho Thiên 
Chúa hiện diện giữa chúng ta. Mặc dù ngài không bao giờ 
dùng Lc 15 theo cách này, cả đời Don Bosco lấy bước kế tiếp. 
Ngài làm cho hình ảnh Tin Mừng của Đức Giêsu hiện diện 
giữa những kẻ lạc mất của thời đại mình, cách riêng những 
trẻ nghèo và bị bỏ rơi, lãnh vực [hoạt động] chuyên biệt của 
chúng ta. Ở đây là một thách đố quí báu cho những người 
Salêdiêng tìm kiếm những khuôn mẫu Kinh Thánh vốn chỉ 
tới một sự trở lại triệt để với Tin Mừng dưới tiêu đề của vị 
Mục Tử, Đấng bỏ lại đằng sau mọi sự để đi vào trong hoang 
địa tìm những con chiên lạc mất (Lc 15:4-7). 

98. Một vài người có thể chống đối rằng việc tôi dùng Lc 15:11-32 trong 
liên kết với Lc 23 không đi về lại tới Đức Giêsu Nadaret song đến sự 
cắt nghĩa của Luca về Ngài. Chủ đề của Luca về lòng thương xót của 
Đức Giêsu, vốn mặc khải Thiên Chúa xót thương, không bắt đầu với 
Luca, bất chấp Ngài đã nhập hiệp nó đẹp xiết bao trong Kitô học và 
thần học của mình. 

99. Có nhiều sách hay về những dụ ngôn vốn minh chứng điều này 
cách chi tiết. Cuốn sách tôi ưa chuộng vẫn là Jan Lambrecht, Once 
More Astonished. The Parables of Jesus (New York: Crossroad, 
1981). Lambrecht không chỉ cho thấy sứ điệp gây ngạc nhiên của 
các dụ ngôn của Đức Giêsu trong chính thời ngài song còn chí lý 
chỉ ra rằng chúng tiếp tục “gây ngạc nhiên”. 
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Có một bản văn nữa trong các Tin Mừng đòi ta chú ý 
một chút. Chấp nhận rằng sách của Maccô là sách Tin Mừng 
đầu tiên, vào bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, Đức Giêsu 
cảnh giác họ rằng họ sẽ bị vấp phạm và mọi ngườì sẽ bỏ trốn 
như chiên khi người chăn bị đánh (Mc 14:27). Nhưng, mặc 
dù họ thất bại và rải rắc (nhớ lại về những con chiên Israel 
trong Thánh vịnh 23, Giêrêmia và Êdêkien), Ngài tuyên bố, 
“Nhưng sau khi Thầy sống lại Thầy sẽ đến Galilê trước anh 
em” (c.28; cũng x. Mt 26:31-32). Hình ảnh này về việc Đức 
Giêsu đi trước các môn đệ, vốn đã được miêu tả là những 
con chiên lạc trong c.27, gợi lên một hình ảnh khác về Đức 
Giêsu là Mục Tử Nhân Lành không bao giờ bỏ mặc đàn chiên 
bị đánh, ngay cả khi sự sợ hãi và thiếu đức tin của họ là lý 
do họ thất bại. Thực vậy, động từ Hy Lạp đi trước (proago) 
được tìm thấy rộng rãi trong các bản văn miêu tả người mục 
tử dẫn đầu đàn chiên, một hành động khác được phát hiện 
ra trong các đoạn văn Cựu Ước của chúng ta. 

Trong khi hoàn thành lời hứa này, các phụ nữ tại ngôi 
mộ trống của Đức Giêsu được người thanh niên mà họ thấy 
ở đó chỉ dạy, “Ngài sẽ tới Galilê trước anh em, ở đó anh em 
sẽ thấy Ngài” (16:7; cũng xem Mt 28:7). Chất liệu khác nữa 
về người mục tử mạnh mẽ chỉ tới một Đức Giêsu tìm những 
kẻ bị mất và tội lỗi và dẫn họ tới một chỗ ở đó Ngài tái lập tư 
cách môn đệ với họ. Chủ đề này đặc biệt quan trọng trong 
Maccô, ở đó sự xuất hiện cuối cùng của các môn đệ được tìm 
thấy ở 14:50, “và tất cả bỏ ngài và chạy trốn”. Chỉ có những 
người phụ nữ ở lại qua cuộc khổ nạn, xem kỹ chỗ chôn táng 
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Ngài và đi tới mộ. Nhưng cuối cùng, ngay cả họ thất bại, họ 
không tường thuật điều mà người đàn ông nói cho họ (c.8). 
Do vậy, Thiên Chúa gặp các môn đệ ở Galilê, không phải 
bởi vì các bà nói cho họ đến đó, nhưng bởi vì Thiên Chúa 
đã khởi xướng sự hiện diện yêu thương và tha thứ của Con 
Ngài cho các môn đệ. Sẽ không có Tin Mừng của Máccô trừ 
phi đã có một cuộc gặp gỡ với vị Mục Tử ở Galilê.100

Vị Mục Tử Nhân Lành của Gioan
Đoạn Tin Mừng nổi tiếng nhất trình bày Đức Giêsu là vị 

Mục Tử Nhân Lành hẳn nhiên là diễn từ của Đức Giêsu, nhắm 
đến các “mục tử xấu xa”, những người lãnh đạo của Israel, 
trong Ga 10:1-18.101 Hầu hết mọi yếu tố trong diễn từ nổi tiếng 
này có cội nguồn trong truyền thống Kinh Thánh về Thiên 
Chúa như vị Mục Tử, nhưng nay tiêu điểm lại hoàn toàn mang 
tính Kitô học. Đức Giêsu hiện diện ở Giêrusalem vào ngày lễ 
Lều bắt đầu ở 7:2; nó kết thúc với diễn từ về mục tử. Tại buổi 
lễ Đức Giêsu công bố mình là nước hằng sống (7:37-39), là ánh 

100. Để khai triển chi tiết về đề tài này, xem Francis J. Moloney, The 
Gospel of Mark. A Commentary (Grand Rapids: Baker Academic, 
2012), 349-54. Về Mc 14:50 (và c.51-52): người thanh niên chạy 
trốn trần truồng, xem 298-300. Về chủ đề chăn chiên được can dự 
trong việc dùng động từ “đi trước” (to go ahead), xem Ernest Best, 
Mark: The Gospel as Story (Edinburgh: T. & T. Clark, 1983), 55-
65. 

101. Để trình bày chi tiết hơn về điều tiếp theo, xem Francis J. Moloney, 
The Gospel of John, Sacra Pagina 4 (Collegeville: The Liturgical 
Press, 1998), 289-312. 
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sáng thế gian (8:12; 9:5). Đức Giêsu rời Đền thờ ở 8:59, và khi đi 
qua (paragon), ngài nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh 
(9:1). Một chỗ nào đó ngoài đền thờ, một người mù nhìn thấy 
và tin vào Con Người, đang khi những nhà lãnh đạo Do Thái 
bước đi mù loà (9:1-18). Họ tuyên bố là “nhìn thấy” nhưng kỳ 
thực họ mù và vẫn còn ở trong tội của họ khi họ chống lại ánh 
sáng là Đức Giêsu (c.39-41). 

Sự kết án này đi vào trong diễn từ vị Mục Tử của 10:1-18. 
Như trong Cựu Ước, diễn từ của Đức Giêsu pha trộn những 
miêu tả và những kết án hoạt động của những vị lãnh đạo 
Do Thái, được miêu tả là “những mục tử xấu xa”: kẻ cắp, kẻ 
trộm, những người lạ và làm thuê không chăm sóc chiên, và 
những phẩm chất ghi dấu một Mục Tử Tốt Lành (10:1-13). 
Chỉ tới cuối diễn từ Đức Giêsu mới trình bày mình, “Tôi là 
Mục Tử Tốt Lành” (10:11, 14), và dùng thời khắc sau cùng 
này khi Ngài hiện diện tại buổi cử hành Lễ Lều Do Thái để 
mặc khải mình là vị Mục Tử Tốt Lành thời thiên sai (10:14-
18). Đức Giêsu mặc khải chính mình, điều đó dẫn tới sự chia 
rẽ giữa “những người Do Thái” (19-21). 

Khi cuộc gặp gỡ của Đức Giêsu với người mù từ lúc sinh 
ra đóng lại, môt số người Biệt phái không thể chấp nhận lời 
đề nghị của Đức Giêsu rằng họ có thể “mù” (9:39). Họ hỏi: 
“Chúng tôi mù sao?” (c.40). Những lời của họ sinh ra sự suy 
tư của Đức Giêsu vốn bắt đầu ở c.41, khi dẫn vào diễn từ 
của 10:1-18. Trong 10:1-6, Đức Giêsu kể một dụ ngôn ngắn 
để miêu tả mục tử tốt và mục tử xấu đối xử ra sao. Những 
mục tử tốt vào qua cửa, họ được theo sau bởi các con chiên 
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vốn nhận biết tiếng của người mục tử của chúng khi ông 
gọi tên từng con một. Các mục tử xấu phá chuồng chiên mà 
vào và tỏ ra bạo lực đối với những chiên không theo họ, khi 
chúng không nhận biết những giọng nói cộc cằn (bạo tàn). 
Trong 10:6, nhà thuật truyện ngắt những lời của Đức Giêsu 
để bình luận rằng các người Biệt phái không thể hiểu Đức 
Giêsu đang nói gì với họ, “Đức Giêsu dùng hình ảnh này 
với họ, nhưng họ không hiểu Ngài nói gì cho họ”. Nhưng 
Đức Giêsu tiếp tục những lời của mình cho Biệt phái bằng 
cách áp dụng một hình ảnh Kinh Thánh có ý nghĩa cho họ. 
Đức Giêsu đã chữa lành (9:6-7) và tìm ra người mù từ lúc 
sinh, đang khi những người Biệt phái đối xử với sự khinh thị 
và ngạo mạn, đuổi ông khỏi cộng đoàn (c.34). Người thuật 
truyện rõ ràng đồng nhất những người Biệt phái với những 
kẻ trộm và kẻ cướp trong c.6. 

Phần còn lại của diễn từ lộ ra thành hai phần. Từ c.7-13, 
Đức Giêsu đối nghịch Mục Tử Nhân Lành và người khác. 
Đức Giêsu mặc khải mình như “cửa chuồng chiên” (c.7). 
Chúng ta kỳ vọng Đức Giêsu lập tức đồng nhất chính mình 
với Mục Tử Nhân Lành, nhưng điều đó phải chờ đợi thời 
khắc ngài tuyên bố, “Tôi là cửa cho chiên” (c.7). Dụ ngôn sử 
dụng cửa như nơi chốn để tiếp cận chiên cách đúng đắn, và 
chiên đi tới đồng cỏ (c.7; x. c.9). Đức Giêsu tuyên bố rằng 
những ai đến trước Ngài là kẻ trộm (kleptai) và kẻ cướp 
(leistai). Điều này được miêu tả cách bi kịch trong việc họ 
đối xử với người mù từ lúc sinh ra trong 9:1-34. Lời tuyên bố 
“những người Do Thái” là những người lãnh đạo của Dân 
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Chúa là sai. Họ là kẻ trộm và kẻ cướp, những người cung 
cấp một niềm hy vọng thiên sai của chính cách họ thực hiện, 
“Chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã nói qua Môsê, nhưng 
đối với người này, chúng tôi không biết ông đến từ đâu” 
(c.29). Như câu trả lời của người mù từ thuở mới sinh đối với 
lời giải thích của họ về truyền thống Môsê cho thấy (x. 9:24-
33), chiên đã không nghe họ. Điều này buộc ông xa khỏi họ 
(c.34) đi vào niềm tin vào Con Người và đồng bạn với Đức 
Giêsu (c.35-38). 

Hình ảnh của c.7 trở lại trong c.9 khi Đức Giêsu giải thích 
là cửa chuồng chiên có nghĩa là gì, Đức Giêsu là Đấng trung 
gian sẽ cung cấp điều mà chiên cần để sống. Đức Giêsu đã 
đến để chiên có đồng cỏ (x. Ed 34:14), do vậy, có sự sống và 
có sự sống dồi dào hơn (x. Ed 34:25-31). Đức Giêsu là “cửa” 
qua đó đến được đồng cỏ tốt tươi được nên sẵn đấy, và nhờ 
đó đàn chiên được che chở. Những người đi vào thì được 
cứu; những kẻ đi ra, tìm thấy đồng cỏ (c.9). Đức Giêsu, cửa 
(c.7) cống hiến cả ơn cứu độ và đồng cỏ, cung cấp cho chiên 
sự sống sung mãn (c.10). “Cửa” của dụ ngôn (x. c.2) được 
mang lấy tính chất Kitô học trong c.7-10. 

Sự đối nghịch giữa Đức Giêsu và những đối thủ của 
Ngài thêm gay cấn khi Ngài cuối cùng tuyên bố, “Tôi là Mục 
Tử Tốt Lành” (c.11a). Mục Tử của dụ ngôn (x. c.2) lại được 
làm mang tính Kitô học trong c.11-13. Sự dẫn vào hình ảnh 
vị Mục Tử Nhân Lành nối kết Đức Giêsu với truyền thống 
của vị Mục Tử Thiên Sai của Dân Thiên Chúa. Như chúng 
ta đã thấy, khởi đầu với sự kiện rằng Đavít là một mục tử, ý 
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niệm Kinh Thánh về Thiên Chúa như mục tử được áp dụng 
cho một ai đó từ dòng dõi Đavít, mà sẽ minh chứng là Mục 
Tử của Israel - Mêsia. Dẫu xem ra ngạc nhiên, tới điểm này 
trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu chưa bao giờ chấp nhận 
tước hiệu thiên sai hay đồng nhất mình là Đấng Mêsia. Tuy 
nhiên, trong truyền thống của những lễ Do Thái, lễ Lều là lúc 
mà niềm kỳ vọng Thiên Sai được nói lên mãnh liệt. Ngang 
qua Ga 7-10, câu hỏi về phận thiên sai của Đức Giêsu thường 
được nêu lên (x. 7:26-27, 31, 40-42). Trong diễn từ về người 
mục tử, lần đầu tiên trong câu chuyện đó, Đức Giêsu tuyên 
bố phận thiên sai, “Tôi là Mục Tử Tốt Lành”. 

Nhưng ngạc nhiên vẫn giữ đó. Từ lần đầu tiên sử dụng 
hình ảnh này khi mạc khải chính mình, Đức Giêsu cũng giới 
thiệu tính độc đáo của Ngài, “Vị Mục Tử Tốt Lành hy sinh 
mạng sống cho đoàn chiên” (c.11b). Vị Mục Tử hiến mình 
cho đến chết vì đàn chiên, điều này không có sự song đối 
trong những bản văn Do Thái vốn nói về vị Mục Tử Thiên 
Sai.102 Đức Giêsu không hợp vào khuôn mẫu của vị Mục Tử 

102. Chúng tôi đã nghiên cứu tất cả các bản văn Kinh Thánh, và không 
có một ám chỉ nào như thế được thực hiện. Cùng điều như vậy 
có thể được nói về những bản văn không Do Thái, được khảo sát 
trong nghiên cứu của Johannes Beutler (xem ở trên, ghi chú 16). 
Chỉ trong bài ca người Tôi trung của Is 53:7 con chiên được dẫn 
tới lò thịt. Điều này có thể là một sức mạnh phụ trong sự khai triển 
của Gioan về hình ảnh người mục tử tốt lành, vì qui chiếu số một 
của Gioan là “Chiên Thiên Chúa” (1:29, 35), và sự liên kết giữa 
cái chết của Đức Giêsu và sự tính toán thời gian của việc giết chiên 
Vươt Qua “vào khoảng giờ thứ sáu” trong 19:14. 
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- Thiên Sai được chờ mong thuộc dòng Đavít. Soi sáng sự 
tự hiến này của vị Mục Tử Nhân Lành, việc làm thuê mướn 
được miêu tả trong sự gợi nhắc nực cười về điều đã xảy ra 
trong Israel khi “con sói” Rôma chụp xuống trên họ. Vị mục 
tử gian ác chạy trốn khi đối diện với nguy hiểm, bỏ mặc 
chiên cho con sói cắn giết và phân tán (c.12). 

Được viết vào cuối thế kỷ I, những độc giả Kitô hữu của 
Gioan nhìn lại những biến cố của cuộc chiến tranh Do Thái 
năm 66-70, ý thức rằng đây đúng là điều đã xảy ra. Truyền 
thống Do Thái đã nói về những vị lãnh đạo sai lầm như 
những người không thực hiện những trách nhiệm Chúa ban 
cho, song để họ thành con mồi cho sói rừng (x. Gr 23:1-8; Ed 
34; 22:27; Zeph 3:3; Each 10:2-3; 11:4-17; 1 Enoch 89:12-27, 
42-44, 59-70, 74-76; 90:22-25; T. Gad 1:2-4). Những lời ngôn 
sứ này nên thật trong kinh nghiệm của Israel. Nơi Đức Giêsu 
Kitô, Israel chân thật có một Mục Tử mà sẽ không bao giờ bỏ 
mặc họ, nhưng sẽ trao ban sự sống của mình cho họ, đang 
khi “những người làm thuê bỏ chạy vì người thuê không 
chăm sóc gì cho đàn chiên” (c.13). 

Trong phần thứ hai của diễn từ, từ c.14-18, sự mâu 
thuẫn biến mất. Đức Giêsu công bố, lần thứ hai, “Tôi là Mục 
Tử Tốt Lành” (c.14). Ngài chỉ quan tâm đến mối liên hệ Ngài 
có với đàn chiên (c.14-16) và với Cha Ngài (c.17-18). Điều 
này nên rõ ràng bởi lối dùng động từ “biết” theo kiểu chôn 
ốc. Đức Giêsu là Mục Tử Tốt Lành biết chiên của mình, và 
chiên của Ngài biết Ngài (c.14), nhưng đằng sau tính tương 
hỗ của vị mục tử và đàn chiên là mối hỗ tương nền tảng 
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giữa Cha và Đức Giêsu: như Cha biết Đức Giêsu, Đức Giêsu 
cũng biết Cha Ngài (c.15a). Việc dùng “như Chúa Cha biết, 
tôi cũng biết” trong c.15 diễn đạt sự mật thiết hiểu biết lẫn 
nhau của Cha và Con. Tính hỗ tương này có thể được nhìn 
thấy trong sự tự hiến của vị Mục Tử Tốt Lành. Vị Mục Tử - 
Thiên Sai được kỳ vọng của dòng tộc Đavít bị che khuất bởi 
Đức Giêsu, vị Mục Tử Tốt Lành hy sinh tính mạng vì chiên 
mình. Hình ảnh vị Mục Tử Tốt Lành có thể đến từ những 
truyền thống thiên sai Do Thái, nhưng căn tính Đức Giêsu là 
Mục Tử Tốt Lành tuôn chảy từ việc nên một với Thiên Chúa 
(c.14-15). 

Chính vấn đề này mà “những người Do Thái” không 
chấp nhận. Như họ nói cho người mù từ lúc sinh ra: “Chúng 
tôi không biết ông ta từ đâu tới” (9:29). 

Sự ngạc nhiên trồi hiện hơn nữa: những người khác sẽ 
được đưa vào đàn để sẽ chỉ có một mục tử, một đàn chiên. Ý 
tưởng về một mục tử dẫn dắt Dân Thiên Chúa đến từ truyền 
thống Kinh Thánh (Mic 5:3-5; Gr 3:15; 23:4-6; Ed 34:23-24) và 
tiếp tục trong văn chương Do Thái sau này (x. Tv Sol 17:24, 
40; CD 13:7-9; 2 Bar 77:13-17), nhưng Đức Giêsu còn tuyên bố 
một điều gì hơn nữa. 

Ngài không từ bỏ hình ảnh truyền thống về vị Mục Tử Tốt 
Lành, nhưng trải rộng nó theo một cách thức mà truyền thống 
Do Thái không biết đến. Mục Tử Tốt Lành hy sinh mạng sống 
cho chiên mình, bởi vì sự kết hiệp giữa Ngài và Cha (c.15). Thế 
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giới bên ngoài Israel sẽ được kéo vào đàn chiên của Đức Giêsu 
qua việc Ngài sẵn sàng tự hiến cho đến chết (c.16). 

Chức năng cốt yếu của mối tương giao giữa Đức Giêsu 
và Chúa Cha thống trị những lời cuối cùng của Đức Giêsu về 
Mục Tử Tốt Lành (c.17-18). Tình yêu của Cha dành cho Đức 
Giêsu được tỏ lộ trong việc Đức Giêsu hy sinh mạng sống 
mình để Ngài có thể lấy lại (c.17). Điều được nói ở đây là 
trong hy lễ của Ngài tình yêu Chúa Cha dành cho Ngài thực 
sự hiện diện, và vì thế hy lễ ấy mặc khải tình yêu của Cha.103 
Đức Giêsu sẽ chết cái chết dữ dằn, nhưng sẽ lấy lại sự sống 
mình bởi vì Chúa Cha yêu Ngài. 

Đức Giêsu kết thúc diễn từ bằng việc nói đến quyền bính 
của Ngài (c.18b). Câu truyện vốn đi trước sẽ tường thuật sự 
đau khổ, cái chết và sự Phục Sinh của Đức Giêsu. Nhưng 
những biến cố này sẽ không rơi trên Đức Giêsu như một 
tai nạn khủng khiếp nào đó hay chỉ như kết quả của một ý 
muốn xấu của những kẻ ghét và bách hại Ngài. Trong quyết 
định của Đức Giêsu, việc thi hành quyền bính của Ngài, 
Ngài sẽ hy sinh mạng sống mình và lấy lại (c.18b). Không ai 
lấy mạng sống khỏi Ngài (c.18a). 

Thường xuyên suốt cuộc cử hành lễ Lều những lời của 
Đức Giêsu tạo ra sự chia rẽ giữa “những người Do Thái” 
(x. 7:12, 25-27, 31, 40-41; 9:16). Bài tường trình về Đức Giêsu 
hiện diện tại buổi lễ kết thúc với sự chia rẽ hơn nữa (c.19). 

103. R. Bultmann, The Gospel of John. A Commentary, trans. George R. 
Beasley-Murray (Oxford: Blackwell, 1971), 384. 



118 | Chiêm ngắm vẻ đẹp đời Thánh hiến ở tận nguồn ơn cứu độ

Một đàng, phần đa hoàn toàn chống lại lời Ngài, coi Ngài là 
bị quỷ ám và mất trí. Vì thế, Lời Ngài không đáng lắng nghe 
(c.20). Nhưng nhóm thiểu số vẫn rộng mở trước những khả 
thể của Lời Ngài. Việc chữa người mù từ lúc sinh, biến cố mà 
dẫn tới những lời của Đức Giêsu về đàn chiên và chăn chiên, 
được gợi nhắc (c.21). Ngài không nói như thể Ngài bị quỉ ám 
và Ngài đã chữa người mù. 

Ngang qua lễ Lều, Đức Giêsu trình bày mình như ánh 
sáng thế gian (x. 8:12; 9:5), nước hằng sống (x. 7:37-39; 9:6-7) 
và, rất ngạc nhiên, như Mục Tử Tốt Lành hy sinh mạng sống 
vì chiên, và quy tụ những chiên khác vào đàn mình. Một sự 
khát mong ánh sáng, nước và Mục Tử Tốt Lành thì thiết thân 
với nhiều truyền thống tôn giáo. Có những dấu (indications) 
rõ ràng tại sao Gioan chọn sử dụng chúng khi trình bày 
con người Đức Giêsu. Trong một tài liệu xuất hiện khoảng 
đồng thời với Tin Mừng thứ tư, được viết để bàn đến những 
vấn đề về sự mất Giêrusalem và đền thờ, tác giả 2 Baruch  
tường trình:

Toàn dân trả lời và họ nói cho tôi:

...Vì các mục tử của Israel đã chết, và những ngọn đèn 
mang ánh sáng đã lịm tắt, và những nguồn suối từ đó chúng 
ta thường uống đã giữ lại dòng chảy. Nay chúng ta bị bỏ 
mặc trong tăm tối, trong rừng rậm và trong sa mạc khô cháy. 
Và tôi trả lời và nói với họ:

Những mục tử và đèn sáng cũng như suối nước đến từ 
Lề Luật và khi chúng ta bỏ đi, Lề Luật vẫn sống. Vì thế, nếu 
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các người nhìn lên Lề Luật và muốn khôn ngoan, thì ngọn 
đèn sẽ không thiếu và mục tử sẽ không chịu thua, và suối sẽ 
không khô cạn (2 Baruch 77:11, 13-16).104

Tác giả của 2 Baruch nhìn tới Lề Luật cho sự hiện diện 
không bao giờ thua cuộc của vị mục tử, ánh sáng và nước.

Khi Do Thái Giáo hậu chiến tranh và hình thức Kitô giáo 
hậu chiến tranh theo Gioan đấu tranh để thiết lập căn tính 
khác nhau của mình, cả hai nhìn đến gia sản Do Thái của 
mình. Những biểu tượng vị mục tử, ánh sáng và nước, được 
liên kết mật thiết với cử hành lễ Lều, đã không bị Kitô giáo 
của Gioan bỏ đi. Câu truyện của Gioan về Đức Kitô hiện 
diện tại cử hành lễ Lều loan báo sự đến gần (tiếp cận) với 
nước hằng sống, với ánh sáng và với vị mục tử. 

Tuy nhiên, Đức Giêsu là nước hằng sống cho bất kỳ ai 
khát (7:37), ánh sáng thế gian (8:12; 9:5), và vị Mục Tử Tốt 
Lành hy sinh mạng sống cho đàn chiên, để qui tụ thành một, 
những con chiên chưa thuộc đàn này (10:15-16). “Những 
người Do Thái” nhấn mạnh họ biết rằng Thiên Chúa đã nói 
cho Môsê (9:29), và do vậy đồng ý với tác giả của 2 Baruch về 
nhu cầu phải nắm giữ Lề Luật. Nó thật cốt yếu đối với căn 
tính Do Thái Giáo đang thay đổi trong thời hậu chiến. 

Nhưng các Kitô hữu của Gioan trả lời rằng Thiên Chúa 
đã hoàn hảo tặng phẩm trước kia được ban qua Môsê. Qua 

104. Về bản văn của 2 Baruch, xem James H. Charlesworth, The Old 
Testament Pseudepigrapha, 2 vols. (London: Darton, Longman & 
Todd, 1983-1985), 1:647. 
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rồi những biên giới quốc gia, và qua rồi tính trung tâm của 
tặng phẩm trước kia là Lề Luật. Những dấu chỉ và bóng tối 
của cử hành lễ Lều trong Đền thờ và chỉ cho một dân tộc, 
đã trở thành xác thịt nơi con người Đức Giêsu, Đấng được 
Chúa Cha sai đến. Nước, ánh sáng và mục tử thì sẵn đấy cho 
tất cả những ai tin vào Đức Giêsu, bất kể chủng tộc hay quốc 
gia nào. Nhưng còn hơn nữa! Trong truyền thống Do Thái 
và Kitô hữu sơ khai, Thiên Chúa và Đức Giêsu đóng vai của 
vị Mục Tử. Tin Mừng Gioan lấy một bước xa hơn nữa. 

Trong Ga 21:15-19, Đức Giêsu Phục Sinh chuyển vai trò 
của vị Mục Tử Tốt Lành cho vị lãnh đạo cộng đoàn. Vượt 
thắng ba lần chối Chúa (Ga 18:15-18, 25-27) với ba lần đau 
khổ tuyên xưng tình yêu, Simon Phêrô được chỉ định là mục 
tử và chăn chiên của cộng đoàn Kitô hữu (21:15-17). Nó sẽ 
đòi ông trả giá mọi sự. Trong việc theo Đức Giêsu (x. c.19), 
Simon Phêrô sẽ bị dẫn đến nơi ông không muốn, bị người 
khác trói buộc, và giang tay chịu đóng đinh (c.18). Một cách 
ấn tượng, như Đức Giêsu đã tôn vinh Thiên Chúa bằng cái 
chết của mình (x. chẳng hạn, 11:4; 13:31-32), thì người môn 
đệ cũng tôn vinh Thiên Chúa trong cái chết tự hiến của mình 
(21:19). Mệnh lệnh để là vị Mục Tử Tốt Lành nay là một phần 
cốt yếu của đời sống Giáo hội, khi tôn vinh Thiên Chúa bằng 
yêu thương và trao ban cho đến chết”.105

105. Về một học hỏi chi tiết Ga 21:15-19, xem Francis J. Moloney, Love 
in the Gospel of John. An Exegetical, Theological and Literary 
Study (Grand Rapids: Baker Academic, 2013), 176-87. 
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Kết luận

Những truyền thống lâu đời của Kinh Thánh, Do Thái 
và ngoài Kitô hữu về việc chăn chiên đã thừa hưởng kết luận 
văn chương và thần học của chúng trong các Tin Mừng. Thiên 
Chúa và Cha chúng ta không ngừng tìm những kẻ hư mất (Lc 
15:5; Mt 18:12; x. Mt 10:6; 15:24). Chủ đề Đức Chúa như mục 
tử của chúng ta được mang tính Kitô học khi Đức Giêsu qui 
tụ các chiên không có chủ chăn và nuôi họ trong tặng phẩm 
không ngừng là Thánh Thể (Mc 6:31-44). Đức Giêsu Phục 
Sinh đi trước đàn chiên bị tản mác và mỏng dòn của Ngài (Mc 
14:27-28; 16:7) dẫn chúng tới đồng cỏ xanh tươi (6:39). 

Kitô học của Gioan về Mục Tử Tốt Lành tiếp tục và biến 
đổi những phạm trù này vốn là những khai triển Kitô hữu về 
chủ đề vị mục tử trong truyến thống Do Thái. Chúng không 
chỉ được biến đổi, nhưng hoàn toàn bị che khuất. Ed 27:24 
hứa “Tôi tớ Đavít của Ta sẽ là vua trên chúng và chúng sẽ có 
một mục tử”. Đức Giêsu của Gioan xác quyết:

“Tôi chính là Mục Tử Nhân Lànhh. Mục Tử Nhân Lành hy 
sinh mạng sống mình cho đoàn chiên... Tôi chính là Mục 
Tử Nhân Lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết 
tôi, 15như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy 
sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” “Tôi còn có những 
chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng 
về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và 
một mục tử.” (Ga 10:11, 14-16). 
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Nhưng Chúa Phục Sinh đã trao sứ mệnh cho Giáo hội 
tiếp tục sự hiến mình yêu thương của vị Mục Tử, tôn vinh 
Thiên Chúa khi theo Đức Giêsu (21:15-19). 

Là nhà giáo dục Salêdiêng, một phần của truyền thống 
đang biến đổi vốn nhìn vượt quá Don Bosco tới Kinh Thánh, 
chúng ta đã tỏ lộ một cái gì cốt yếu với đoàn sủng chúng ta. 
Khuôn mẫu Kinh Thánh về vị Mục Tử Tốt Lành phải là một 
nét của tất cả những gì chúng ta làm trong việc chăm sóc 
lẫn nhau, và chăm sóc tất cả những người mà chúng ta, như 
những nhà giáo dục, chạm đến chúng. Điều này muốn nói 
mọi sự: cuộc đời chúng ta như những nhà giáo dục chuyên 
nghiệp, như cá nhân và cộng thể của những tu sĩ Salêdiêng, 
như những yếu tố sáng tạo (mãi mãi) vì sự thiện (for good) 
trong xã hội đương thời. Khuôn mẫu này nằm ở tận lõi tuỷ 
của đời sống và tác vụ Salêdiêng. Nhiễm một truyền thống 
vốn không thiết thân với tư tưởng nguyên thuỷ của Don 
Bosco, Hiến luật nói điều này thật hùng hồn:

Người Salêdiêng kín múc nơi nguồn đức ái của vị Mục tử 
Nhân Lành, Đấng mà họ muốn nên nhân chứng,... đưa họ 
tới việc cử hành phụng vụ đời sống, nhờ đạt được “thứ 
hoạt động không biết mỏi mệt, được thánh hóa bằng kinh 
nguyện và sự kết hợp với Thiên Chúa; thứ hoạt động ấy 
phải là đặc điểm của con cái thánh Gioan Bosco” (HL 95). 

Truyền thống Kitô hữu đòi chúng ta tìm thấy tình yêu 
của vị Mục Tử Tốt Lành trong con người và sứ mệnh của Đức 
Giêsu mà tư cách lãnh đạo Salêdiêng đương thời, và Hiến 
luật được canh tân của chúng ta, mời chúng ta tiếp tục giữa 
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giới trẻ, cách riêng những em nghèo nhất. Đức Giêsu là “nước 
hằng sống cho bất kỳ ai khát (7:37), “ánh sáng thế gian” (8:12; 
9:5), và Mục Tử Tốt Lành hiến mạng sống vì chiên, để quy 
tụ thành một những chiên chưa thuộc về đàn này (10:15-16). 
Mới đây khi thừa nhận khuôn mẫu vị mục tử tốt lành như 
một suy tư về đoàn sủng chúng ta, các Salêdiêng bị thách đố 
để liều lĩnh quá đỗi: hy sinh mạng sống mình để mang tất cả 
có thể vào một đàn chiên. Càng gia tăng, đàn chiên ấy, với 
Đức Giêsu như Mục Tử Tốt Lành của nó, thật rất xa lạ với 
chúng. Chúng thường tìm vị mục tử, ánh sáng và nước của 
mình ở chỗ khác. Thách đố mà Lời Thiên Chúa đưa ra cho 
người Salêdiêng được giải thích rõ ràng trong lời cuối cùng 
của Kinh Thánh về vị mục tử trong một đoạn xấp xỉ đương 
thời với Tin Mừng Gioan, vốn đã nhận rồi sứ mệnh liên tục 
của Giáo hội để là những vị mục tử của đàn chiên, khi tôn 
vinh Thiên Chúa trong sự tự hiến, dẫu trả giá nào đi nữa (Ga 
21:15-19). 

Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa 
đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho 
đoàn chiên. Như thế, khi vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh 
em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát  
(1 Pr 5:3-4).106

106. Quyền tác giả và ngày tháng của 1 Phêrô thì tranh cãi nhiều.  Về 
việc lá thư đó có thể đến từ “truyền thống/trường phái Phêrô” và có 
thể được đặt niên biểu từ 70-90 CE, xem Raymond E. Brown, An 
Introduction to the New Testament. The Anchor Bible Reference 
Library (New York: Doubleday, 1997), 718-22. 
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Chương 4

NHỮNG SUY TƯ KINH THÁNH  

VÀ THẦN HỌC VỀ VÂNG PHỤC

Chúa Cứu Thế khẳng định với chúng ta rằng Ngài đến 
trần gian không phải để làm theo ý riêng mình, nhưng để 
thực thi thánh ý Cha Ngài trên trời. 

Với việc tuyên khấn vâng phục, chúng ta hiến dâng ý chí 
chúng ta cho Thiên Chúa và lặp lại đời sống vâng phục 
của Đức Kitô trong Hội Thánh cũng như trong Tu Hội, qua 
việc chu toàn sứ mệnh được giao phó cho chúng ta. 

Dễ dạy đối với Chúa Thánh Thần và chú tâm đến những 
dấu chỉ Ngài ban cho ta qua các biến cố, chúng ta lấy Tin 
Mừng làm luật tối thượng2 của đời sống, Hiến luật làm 
đường đi vững chắc, các Bề trên và cộng thể làm những 
người hằng ngày giải thích thánh ý Thiên Chúa (HL 64). 

Một truyền thống suy tư lâu dài về đời tu và đúng vậy, 
việc thực hành giữa một số những biểu lộ nguyên thuỷ của 
hình thức sống này trong Giáo hội nhấn mạnh rằng vâng 
phục bao gồm tất cả những giá trị Tin Mừng. Thật ngạc 
nhiên, không một bản văn Tân Ước nào đã cung cấp một 
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bối cảnh Kinh Thánh nhất quán cho lời khấn và thực hành 
vâng phục. Đây không phải là trường hợp đối với thực hành 
nghèo khó, ở đó tường trình của Matthêu về “người thanh 
niên giàu có” từ lâu đã được trình bày như một tiếng gọi tới 
một hình thức “hoàn hảo hơn” của đời môn đệ (Mt 19:16-
22). Trong câu nói về người thiến hoạn vốn kết thúc cuộc 
gặp gỡ trong Matthêu với những người Biệt phái về ly dị 
(19:3-12), một bản văn Matthêu cũng xuất phát suy tư về 
thanh  khiết.107

Không một “bản văn viện dẫn” như thế đã được dùng 
khi thảo luận về đời sống tuyên khấn vâng phục. Điều này 
thật đúng bởi vì tiếng gọi theo nét quyết định mọi sự trong 
phong thái sống của Đức Giêsu Nadarét đứng đằng sau 
tiếng gọi vâng phục trong đời Kitô hữu. 

107. Từ một viễn cảnh phê bình, ngay lập tức hiển nhiên rằng cả hai 
bản văn này được thấy sánh bên nhau trong Mt 19 (c.3-12: ly dị 
và câu nói về người thiến hoạn; c.16-22: người thanh niên giàu 
có) Ở giai tầng này của câu chuyện Đức Giêsu của ngài, Matthêu 
tuỳ vào Mc 10. Tuy nhiên, lời dẫn vào câu nói người thiến hoạn 
(Mt 19:12) và ý tưởng “hoàn thiện” (c.21) được Matthêu thêm vào 
cho nguồn Maccô của ông. Những xác quyết này tuỳ vào lý thuyết 
về sự lệ thuộc văn chương của Matthêu và Luca vào Maccô. Lý 
thuyết ấy cũng đề nghị rằng có chất liệu chung cho Matthêu và 
Luca, nhưng không tìm thấy ở Maccô. Điều này chung chung được 
gọi là “Q” (từ tiếng Đức: Quelle = nguồn). Để trình bày hữu ích 
về lý thuyết này xem, John S. Kloppenborg, The Earliest Gospel: 
An Introduction to the Original Stories and Sayings of Jesus 
(Louisville, KY: Westminster John Knox, 2008), 1-40. 
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Đời sống ngài được thống trị bởi sự rộng mở sâu xa cho 
Thiên Chúa mà ngài gọi là Cha. Theo thần học, chân lý nền 
tảng và được đặt nền trong lịch sử đó ngay từ đầu cảnh báo 
chúng ta phải chống lại việc coi một hình thức độc nhất của 
đời sống Kitô hữu chỉ là một “đời sống được thánh hiến”. 
Không thể nào bàn đến một hình thức tốt hơn trong đời Kitô 
hữu. Nếu lời khấn vâng phục được đặt nền trên một tiếng 
gọi dành cho các môn đệ đi theo con đường của Đức Giêsu, 
thì hết thảy những ai được thánh tẩy đều được gọi để vâng 
phục. Ta có nên nói về một “đời thánh hiến” như thể phần đa 
mọi người, dưới hình thức này hoặc hình thức khác, không 
được “thánh hiến” không? Vậy đâu là ý nghĩa thần học và 
Kitô hữu của các Bí tích, đặc biệt Bí tích Thánh Tẩy, Thánh 
Thể và Thêm Sức, điều ta gọi là các bí tích khai tâm? Khai 
tâm vào cái gì?

Sự vâng phục của Đức Giêsu
Suy tư học giả về Đức Giêsu Nadarét, sứ mệnh, đời sống 

và cái chết của Ngài, và tất cả mọi sự thúc đẩy ngài đã thống 
trị tính uyên bác (học giả) Tân Ước từ giữa thế kỷ XIX. Bởi vì 
tầm quan trọng của con người Giêsu Nadarét cho đời sống 
Kitô hữu, điều này thật dễ hiểu. 

Cả dòng xuất bản, đủ loại, tiếp tục.108 Để đi tới tâm điểm 
thông tin mà chúng ta có được về Đức Giêsu từ các nguồn, 

108. Một phân tích học giả thú vị về “Đức Giêsu lịch sử” tới đầu thế 
kỷ XX được cung cấp do Albert Schweitzer, The Quest of the 
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chúng ta cần hỏi hai câu hỏi - ý thức hay vô thức; hai câu hỏi 
ấy, chúng ta thường hỏi về mọi người tác động đến tâm trí 
chúng ta. Họ nghĩ họ đang làm gì và, như vậy, họ nghĩ họ là 
ai? Những câu hỏi mà chúng ta cần phải hỏi là:

•	 Đức Giêsu nghĩ Ngài đang làm gì?

•	 Như vậy, Ngài nghĩ Ngài là ai?109

Đức Giêsu nghĩ Ngài đang làm gì?110

Các học giả đều đồng ý rằng Đức Giêsu Nadarét thấy 
mình có sứ mệnh thiết lập Vương quốc Thiên Chúa giữa 
những con người nam nữ. Trong Tin Mừng Maccô, Đức 
Giêsu khai mào cảnh loan báo, “Thời kỳ đã mãn, và Triều 
Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh [chị] em hãy hối cải và tin 
vào Tin Mừng” (Mc 1:15). Tuy nhiên, lối diễn đạt tiếng Anh 
“Vương quốc Thiên Chúa” không miêu tả đúng ý niệm vốn 
dường như thống trị việc rao giảng của Đức Giêsu, vì từ ngữ 
“vương quốc” là một khái niệm khá tĩnh lặng. Nó thoáng 

Historical Jesus: A Critical Study of the Progress from Reimarus 
to Wrede, trans. William Montgomery (Longdon: Macmillan, 1968 
[original:1906]). Về một tóm lược quân bình những hoạt động mới 
đây, xem Mark Allen Powell, Jesus As a Figure in History, How 
Modern Historians View the Man from Galilee (Louisville, KT: 
Westminster John Knox, 1998). 

109. Để khai triển đầy đủ hơn về chủ đề này, xem chương “Jesus of 
Nazareth. A Biographical Sketch” trong Moloney, Reading the 
New Testament in the Church, 64-90. 

110. x. Moloney, Reading the New Testament in the Church, 69-77. 
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có mùi lãnh thổ với những biên giới trong đó một ông vua 
có quyền bính: vậy “vương quốc”. Sự hiện diện của Thiên 
Chúa mà Đức Giêsu đã hình dung không có những giới hạn 
như thế. Nhiều học giả đề nghị tốt hơn chúng ta nên nói về 
Đức Giêsu loan báo vương quyền của Thiên Chúa, nó diễn 
đạt ý tưởng năng động hơn về Thiên Chúa như vị Vua hiện 
diện tích cực.

Hầu như các học giả đồng thuận rằng việc rao giảng về 
Vương quyền Thiên Chúa tích cực ùa ngập (xâm nhập) vào 
tâm hồn và đời sống của con người Đức Giêsu đứng ở tâm 
điểm của việc rao giảng. “Sự chắc chắn” khó khám phá này 
giữa một nhóm học thuật mang tính hoài nghi ở cơ bản nảy 
sinh từ khái niệm về vương quyền Thiên Chúa luôn nằm 
tận tâm điểm của những dụ ngôn Đức Giêsu kể. Về tất cả 
chất liệu trong các Tin Mừng, chúng ta tiếp xúc với việc rao 
giảng mạnh mẽ song đơn giản của Đức Giêsu Nadarét trong 
các dụ ngôn. Chúng ngắn song sắc sảo; một cách không thể 
tảy xóa được, chúng được in vào tâm trí của những người 
đầu tiên lắng nghe Đức Giêsu rao giảng. Vậy chúng được 
chuyển giao cách trung thành qua một thế hệ cho đến khi 
được lưu giữ trong các Tin Mừng. 

Nhìn kỹ vào các trình thuật Tin Mừng cho thấy rằng 
Đức Giêsu dùng những hình thức văn chương khác nhau 
khi nói về sự xâm nhập của vương quốc Thiên Chúa. Hình 
thức thứ nhất được gọi là “những [thể văn] tương tự”. Lối 
nói này đến từ sự kiện rằng Đức Giêsu thường rút ra những 
điều song đối với các biến cố và tình huống được các người 
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lắng nghe biết rất rõ. Chúng “giống như”. Một số thí dụ sẽ 
cho thấy điều này có nghĩa gì:

“Chuyện Nước Thiên Chúa cũng tựa như chuyện một 
người vãi hạt giống xuống đất” (Mc 4:26). 

“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, 
nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất” (Mc 4:31). 

“Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong 
ruộng mình” (Mt 13:24). 

“Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy 
vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men”  
(Mt 13:33). 

“Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống 
biển, gom được đủ thứ cá” (Mt 13:47). 

Có nhiều “những [thể văn] tương tự” như thế trong Tin 
Mừng Nhất Lãm.111 Tôi chỉ dùng một vài đoạn từ hai chỗ 
quan trọng trong Mc 4 và Mt 13, ở đó các tác giả cố tình 
thu thập hình thức rao giảng này của Đức Kitô để [cho thấy 
sự] gần giống với bản chất sự hiện diện thống trị của Thiên 
Chúa vốn đã bắt đầu trong con người và lời nói của Đức 

111. Người ta thường chỉ ra rằng Tin Mừng Gioan không chứa đựng 
những [thể văn] tương tự. Tuy nhiên, thuật trình mang tính bi 
kịch hơn của Gioan tiếp tục truyền thống này bằng cách cho Đức 
Giêsu sử dụng lối diễn đạt “Ta là” với một bổ từ: “ánh sáng”, “con 
đường”, “sự thật và sự sống”, “vị mục tử tốt lành”, “bánh thật từ 
trời”. Những kinh nghiệm ban sự sống của con người được đồng 
nhất với việc con người Đức Giêsu đến. 
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Giêsu. Một trong những điều độc đáo về Đức Giêsu Nadarét 
là Ngài xác tín cháy bỏng rằng vương quyền tích cực của 
Thiên Chúa đã mở tung vào thế giới, cõi lòng, tâm trí và đời 
sống của nhân loại trong con người ngài, hoạt động ngài - 
cách riêng hoạt động ‘phép lạ’ Ngài (x. Lc 11:20, “Còn nếu 
tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỉ thì quả là Triều Đại 
Thiên Chúa đã đến giữa các ông”) - và việc Ngài rao giảng. 
Vương quyền Thiên Chúa đã hiện diện, nhưng chưa hoàn 
thành, nó mang đến bình an, niềm vui, sự hài hoà, nhưng 
cả những thách đố và trách nhiệm; nó âm thầm song nhanh 
chóng tăng trưởng. Nó phải được trân quý vượt quá tất cả 
các kho báu. Nó không thể bị gạt bỏ trong quyền lực của 
mình để biến đổi con người. Trên hết, thực tại Thiên Chúa 
hiện diện cai trị không bao giờ có thể bị xác định bởi và trong 
lịch sử con người. Lời dạy của Đức Giêsu về vương quốc chỉ 
ra vượt quá lịch sử khi vương quyền Thiên Chúa cuối cùng 
và dứt khoát được thiết lập. 

Việc Đức Giêsu rao giảng về vương quyền Thiên Chúa 
đảo lộn một thế giới tự đủ và những giá trị của nó. Tặng 
phẩm Thiên Chúa là tình yêu cho nhân loại trong và qua 
Đức Giêsu Kitô không thể không được kinh nghiệm như là 
nghịch văn hoá. Đức Giêsu làm cho điều này rõ ràng cách 
đặc biệt trong một hình thức văn chương khác vốn được 
phân loại cách chặt chẽ là “dụ ngôn”. 

Không giống những [thể văn] tương tự, những đoạn văn 
này không “so sánh” vương quốc với bất kỳ cái gì. Chúng là 
những câu chuyện khiến những người nghe kinh ngạc khi 
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chúng đến cái kết luận mạnh mẽ. Một ít thí dụ chỉ ra rằng 
Đức Giêsu dùng “các câu chuyện” như một phần cốt yếu 
của việc ngài dạy dỗ:

Một người kia từ Giêrusalem xuống Giêrikhô, dọc đường 
bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh 
nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết...  
(Lc 10:30). 

Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha 
rằng... (Lc 15:11-12). 

Các ngươi nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống. 
Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến 
ăn mất... (Mc 4:3-4). 

Có nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố 
cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông...  
(Lc 16:1). 

Những xác quyết khai mở từ người kể chuyện kéo thính 
giả vào câu chuyện, và khi dụ ngôn khép lại, cần phải có một 
sự đáp trả. Những [thể văn] tương tự “dạy”, còn các dụ ngôn 
thách đố kinh nghiệm và thế giới quan của thính giả. “Người 
ta đã nói rất đúng rằng thể văn tương tự thông tin (in-form), 
còn dụ ngôn thì cải cách (re-form)”.112 Sức mạnh của việc Đức 

112. Jan Lambrecht, Once More Astonished, 5. Cũng xem Gerhard 
Lohfink, Jesus of Nazareth, What He Wanted, Who He Was, trans. 
Linda M. Maloney (Collegeville, MN: The Liturgical Press, 2012), 
120 “Ngài dẫn thính giả vào một thế giới mà họ quen thuộc hay 
ít nhất một thế giới họ đã nghe nói về, một thế giới Ngài miêu tả 
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Giêsu rao giảng bằng dụ ngôn, theo nghĩa hẹp, nằm ở sự kiện 
rằng một dụ ngôn sẽ không đầy đủ cho đến khi thính giả 
đáp trả lại hay không đáp trả lại nó... “. Nó đưa cả hai tới dụ 
ngôn”.113 Nếu ý niệm Thiên Chúa như vị Vua là thiết thân với 
truyền thống tôn giáo của Israel, tại sao lời dạy của Đức Giêsu 
lại quá bất định (unsetting)? Trước tiên, Đức Giêsu dám tuyên 
bố rằng vương quốc Thiên Chúa đã hiện diện nơi con người 
ngài, nơi lời ngài dạy, nơi việc ngài thiết lập một nhóm Mười 
Hai cánh chung (như 12 chi tộc Israel),114 nơi việc ngài kêu gọi 
các môn đệ và nơi việc ngài chữa lành. Nhưng thậm chí còn 
triệt để hơn, cách riêng trong những dụ ngôn của ngài theo 
một cách khác với những [thể văn] tương tự, Đức Giêsu nói 

với sự thực tiễn xác đáng. Nhưng đồng thời, Ngài làm cho thế giới 
đó xa lạ và do vậy phóng lên những con đường nổi tiếng của tư 
duy đạo đức thông thường. Đức Giêsu muốn cho thấy rằng vương 
quyền Thiên Chúa có cái luận lý của nó. 

113. John Dominic Crossan, The Dark Interval. Towards a Theology 
of Story (Niles, IL: Argus Communications, 1975), 87. Toàn đoạn 
văn của Crossan như sau: “Thật rõ rằng một dụ ngôn thực sự là một 
biến cố [theo dạng] câu chuyện, chứ không chỉ là một câu chuyện. 
Người ta có thể kể các câu chuyện nhưng  không phải dụ ngôn. 
Người ta không thể thực sự làm như vậy, giống như người ta không 
thể thực sự đánh cờ hay phỉnh gạt mình hoàn toàn với một câu đố 
mà người ta vừa sáng chế ra. Nó đem cả hai tới dụ ngôn”. 

114. Lohfink, Jesus of Nazareth, 127: “Nếu Đức Giêsu làm bất kỳ cái gì 
theo cách thức tạo lập những thể chế, thì tiên vàn ở trong việc tạo 
nên nhóm 12... Tuy nhiên, không phải vì một Giáo hội sắp được 
thành lập mà sẽ thế chỗ của Israel trong lịch sử cứu độ; chính vì 
Israel cánh chung mà phải được qui tụ.”
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ra rằng vương quốc Ngài sống và rao giảng đòi hỏi một sự 
hiểu biết khác về Thiên Chúa, và một đáp trả lại vương quyền Thiên 
Chúa khác với điều đã nên lề thói trong Israel. Ở đây Đức Giêsu 
đang dẫm lên một nền tảng (mặt đất) nguy hiểm. 

Lúc này ta phải xác minh vững vàng một chân lý lịch 
sử quan trọng về Đức Giêsu. Tuy nhiên, nếu đối với những 
người Do Thái đương thời, cách Đức Giêsu sống và việc ngài 
giảng dạy có thể gây rối loạn thì ngài không chống đối các 
lề luật và thực hành của Israel. Ngài là một người Do Thái 
lạ thường, nhưng luôn là một người Do Thái tuân giữ luật. 
Thực thế, những yếu tố trong lời ngài dạy mà thoạt nhìn 
xem ra đối nghịch với lề luật và thực hành Do Thái thì lại 
là những giải thích làm hoảng hốt về truyền thống Do Thái. 
Ngài hiểu biết về Lề Luật được thúc đẩy bởi sự khẩn cấp của 
niềm đam mê ngài dành cho vương quyền Thiên Chúa, và 
ngài kéo dân chúng quanh ngài vốn muốn chia sẻ niềm đam 
mê đó.115

Chẳng hạn, trong nhiều dụ ngôn của mình, Đức Giêsu 
công bố một sự hiểu biết về Thiên Chúa khác hơn sự hiểu 
biết được xã hội và tôn giáo thời ngài chấp nhận (chẳng hạn, 
xem người gieo giống [Mc 4:14-20]; những người tá điền 
độc ác [12:1-12]; hạt giống tự mình tăng trưởng [4:26-29], cỏ 
lùng giữa lúa [Mt 13:24-30], những người thợ trong vườn 

115. Sứ vụ của Đức Giêsu là cho Israel, nhưng mở ra cho nhân loại còn 
lại, theo tư tưởng được Do Thái thiết lập về việc qui tụ Israel và các 
quốc gia. Xem Lohfink, Jesus of Nazareth, 39-71, 190-215. 
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nho [20:1-16], các trinh nữ khôn ngoan và dại khờ [25:1-
13], những chỗ danh dự [Lc 14:8-11], người Samari tốt lành 
[10:25-37], người giàu có và Lazaro [17:7-10], người Biệt phái 
và người thu thuế [18:9-14]).116 Ta đã đọc một trong những 
dụ ngôn gây ấn tượng nhất của Đức Giêsu, khi suy tư về 
người Mục Tử Tốt Lành; nó cho thấy sự mới mẻ gây bất 
an khi Đức Giêsu trình bày về Thiên Chúa của Israel; Ngài 
tuyên bố là đang giới thiệu vương quốc của Thiên Chúa đó: 
dụ ngôn của người cha có hai người con (Lc 15:11-32).117

Không có đòi hỏi nào để đọc dụ ngôn đó chi tiết hơn 
như chúng ta đã xét nó một cách chi tiết nào đó khi chúng 
ta suy tư về người Mục Tử Tốt Lành. Chúng ta đã thấy rằng 
người cha không muốn thống trị hay bắt con cái mình lụy 
phục ý muốn của mình; ông không muốn sở hữu con cái 
mình bất kỳ cách không lành mạnh nào. Ngài đặt chúng tự 
do (Lc 15:12, 31-32), và khi tự do, chúng có thể làm những sai 

116. Danh sách này thì không hết, nhưng những dụ ngôn được nhắc đến 
thì quen thuộc và phải mang đến cho tâm trí của độc giả tính chất 
ngạc nhiên của lời dạy Đức Kitô. Về một danh sách đầy đủ, khi 
phân loại chúng như thuộc Maccô, Matthêu, Luca hay Q (nghĩa 
là chỉ tìm được trong Mt và Lc), xem Lambrecht, Once More 
Astonished, 18-20. 

117. Dụ ngôn nổi tiếng này của Đức Giêsu chung chung được gọi là 
“người con hoang đàng”. Nhưng tựa đề đó không thể áp dụng cho 
toàn dụ ngôn. Ngày nay, người ta thường qui chiếu tới như dụ ngôn 
về “người cha tha thứ”. Điều đó tốt hơn, nhưng lấy chính tên của 
dụ ngôn từ những lời của Đức Giêsu là tốt nhất: “Một người kia có 
hai con” (Lc 15:11). Cũng xem trước kia, 79-81. 
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lỗi: người con thứ trong sự vô dụng của một đời hoang phí 
(c.13-15); và người con cả với sự thù oán cao ngạo được đâm 
rễ trong ghen tuông (c.28-30). Điều dụ ngôn ấy muốn nói là 
người con cả có thể tìm thấy một mái ấm với cha mình (c.31-
32) đúng như người con thứ có, bất chấp những sai lạc của 
lối sống của anh (c.22-24). Người cha không bao giờ giảng 
một bài giảng hay đòi phải thú tội. Nhưng ông lấy sáng 
kiến trong việc tìm ra hai người con bị lạc mất. Ông chạy 
ra chào đón và ôm ấp người con lạc mất đầu tiên (c.20), và 
ông ra khỏi nhà để khẩn nài đứa con lạc mất trong tiềm thể 
(c.28). Như luôn luôn với các dụ ngôn của Đức Giêsu, một 
kết chuyện không có hậu: người cha (Chúa Cha?) được thấy 
ở ngoài kia với con mình trong bóng tối của tội lỗi và thất bại 
của nó, đang khi tìm một đứa con lạc mất, hứa cho nó tất cả 
mọi sự ông có. 

Dụ ngôn người Samari nhân hậu (Lc 10:25-37) đã gây sốc 
cho thính giả Do Thái.118 Trên đường Ngài tới Giêrusalem, 
Đức Giêsu nối kết hai đoạn Cựu Ước để dạy một luật sĩ trên 
đường thừa hưởng sự sống đời đời: yêu mến Thiên Chúa (x. 
Dnl 6:3-4) và yêu người lân cận (x. Lv 19:18). Khi được yêu 
cầu phải minh định ngài muốn nói gì qua “người lân cận”, 
Đức Giêsu kể dụ ngôn vốn trái nghịch với thái độ của Do 

118. Xem bình giải tốt đẹp của John T. Carroll, Luke. A Commentary. New 
Testament Library (Louisville, KT: Westminster John Know, 2012), 
242-46. Ông thiết định sự tương phản với tựa đề của ông: “Reading 
Torah and Loving As Neighbor” (242). 
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Thái giáo quyền lực, một vị tư tế và một thầy Lêvi (c.31-32) 
với thái độ của một người Samari. 

Sự tương tác của ngài với vị luật sĩ dẫn ông tới một kết 
luận rằng người Samari bị khinh thị đúng là người lân cận 
(c.36-37a). Không có thể tránh né cái kết luận gây sốc của 
Đức Giêsu: nếu anh muốn là một người lân cận tốt, hãy đi 
và làm như người Samari đó (Lc 10:37b). Những người lãnh 
đạo chính trị và tôn giáo của Israel cũng bị sốc khi Ngài kể 
cho họ rằng họ đang tìm Thiên Chúa và tuân giữ lề luật của 
Thiên Chúa trong những chỗ sai lầm! Chúa Cha phải được 
tìm “ở bên ngoài” khi Ngài tìm người con lạc mất của mình. 

Sự vâng phục đối với mệnh lệnh yêu mến Thiên Chúa 
và người lân cận thì phải được tìm giữa những người Samari 
hơn là giới lãnh đạo tôn giáo của Israel (c.31-32). Israel 
không khó khăn khi tiếp nhận khái niệm vương quốc Thiên 
Chúa. Thiên Chúa của Israel là Đức Chúa và Đức Vua của 
Israel. Vấn đề lời Đức Giêsu rao giảng về vương quốc tạo 
nên không phải là khái niệm “vương quốc”, nhưng là cách 
thức ngài nói với thẩm quyền như thế về một Thiên Chúa 
mà họ không thể và sẽ không nhận biết hay chấp nhận. 

Nhưng, như chúng ta đã thấy trong những suy tư của 
mình về vị Mục Tử Tốt Lành, Đức Giêsu không chỉ nói những 
dụ ngôn này; ngài sống chúng. Dụ ngôn người Samari tốt 
lành và người cha có hai con được định vị trong suốt hành 
trình cuối cùng của Đức Giêsu lên Giêrusalem (9:51-19:44). 
Rất ngắn sau khi kể các dụ ngôn này, Đức Giêsu bị bắt, bị 
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xét xử và bị tuyên án như một tội nhân. Vô tội (x. Lc 23:4, 14-
15, 22, 41, 47), bị treo trên Thập Giá, ngài tha thứ những kẻ 
xét xử và đóng đinh ngài (23:34) và hứa thiên đàng cho một 
phạm nhân bị kết tội (23:43). Ngài không có gì hơn một trái 
tim đầy tình yêu và thương xót. 

Như người cha trong dụ ngôn, ngài tha thứ dân chúng 
quanh ngài và xin họ đến phòng tiệc của cha ngài (c.34, 43). 
Đời sống và cái chết của Đức Giêsu dạy rằng Cha ngài tiên 
vàn phải được tìm ở nơi người cha đã ở vào cuối dụ ngôn - 
bên ngoài trong bóng tối, làm tất cả mọi sự ngài có thể, tới độ 
một cái chết vô tội, để cứu các con cái lạc mất. 

Vâng phục Lời Chúa vốn kêu gọi người ta yêu mến 
Thiên Chúa và người lân cận có nghĩa là “trở nên một người 
bị ruồng bỏ” (outcast); cuộc khổ hình Thập Giá của Đức 
Giêsu đặt ngài giữa những người bị vất đi trong Israel như 
những người Samari. 

Như nhiều dụ ngôn của Đức Giêsu, những dụ ngôn 
này chất vấn con đường (cách thức) Thiên Chúa được hiểu 
và kính trọng trong tôn giáo và văn hóa của thời đại ngài. 
Những dụ ngôn thì nghiêm trọng hơn những [thể văn] tương 
tự. Chúng mời người nghe dụ ngôn nhận biết rằng việc Đức 
Giêsu sống dụ ngôn về người cha xót thương làm cho Thiên 
Chúa hiện diện giữa chúng ta. Đã rõ trong Tin Mừng rằng các 
dụ ngôn sinh ra chia rẽ giữa nhóm bên trong vốn hiểu những 
dụ ngôn, hay xin giải thích chúng, đang khi nhóm ở ngoài 
không nhận sứ điệp (x. Mc 4:10-12; Mt 13:10-15; Lc 10:23-43; 
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Mc 4:33-34; Mt 13:36-43). Sự hiện diện cai trị của Thiên Chúa 
phải được tìm thấy trong điều Đức Giêsu nói và làm. Một 
cách bi kịch nhất và bí ẩn nhất, nó được tìm trong việc Ngài 
vâng phục trao hiến mình cho Thánh Ý Chúa Cha qua cái chết 
trên Thập Giá. 

Sự hiểu biết của Đức Giêsu về Thiên Chúa hiện diện cai 
trị như Ông Vua không chỉ là một điều ngài rao giảng. Nó 
quyết định toàn vẹn trong cách thức ngài sống và cuối cùng 
chết. Một cách kính trọng, chúng ta có thể tuyên bố rằng 
đời sống, lời dạy và sứ vụ của Đức Giêsu được thống lãnh 
bởi ngài kinh nghiệm sâu xa về Thiên Chúa hiện diện cai trị 
trong chính đời ngài; Ngài bị chụp bắt bởi điều đó. Người ta 
có thể nói rằng bị ám ảnh vì nó.119 Chúng ta cũng biết rằng 
nó là yếu tố tối hậu trong sự phục sinh của Đức Giêsu và sự 
hiện diện tích cực liên tục trong đời sống của những môn đệ 
tin theo Đức Giêsu. Như ngài nói cho họ vào đêm trước khi 
Ngài chết, “Chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây 
nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước 
Thiên Chúa”. Đức Giêsu hoàn toàn miệt mài trong việc rao 
giảng và sống Vương quốc Thiên Chúa, điều ấy đã có những 
hệ quả. Chúng ta phải quay sang tới chính những hệ quả 
này, khi chúng ta hỏi ngài nghĩ mình là ai để rao giảng, sống 
và chết theo một kiểu đáng chú ý như thế. 

119. Suy tư sau này của chúng ta về Mt 19:12 và tiếng gọi của Đức Giêsu 
cho sự độc thân thanh khiết, “bởi vì” vương quốc sẽ là bằng chứng 
hơn nữa về kinh nghiệm này từ đời sống của Đức Giêsu. Xem dưới 
đây, tr. 222-232. 
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Đức Giêsu nghĩ Ngài là ai?
Ước muốn thiêu đốt mọi sự của Đức Giêsu là thông giao 

thực tại và lời hứa về việc Cha ngài hiện diện cai trị như vị 
vua. Qua con người, lời dạy bảo, phong thái sống và cuối 
cùng trong cái chết và sự phục sinh của ngài, vương triều 
Thiên Chúa này đã hiện diện, khi chạm đến đời sống và cõi 
lòng, nhìn tới sự thành lập chung cục sự tối cao của Thiên 
Chúa. Nó tất yếu sinh ra những khó khăn. Thông thường 
qua các Tin Mừng, thính giả của Đức Giêsu hỏi đây có thể 
là loại giảng dạy nào (x. Mc 1:27; 2:12), bằng quyền nào ngài 
dám dạy dỗ theo cách này (x. Mc 2:7; 11:27-33; Ga 6:30-31). 
Ngài có thể công bố mình không có sự liên kết lâu dài với 
một vị thầy trong Israel vốn cần thiết cho bất kỳ ai dạy dỗ 
với thẩm quyền (x. Ga 7:15). Điều Đức Giêsu dạy về Vương 
quốc Thiên Chúa thì mới mẻ và coi là nguy hiểm bởi những 
người có quyền được thiết lập trước tiên trong Israel và cuối 
cùng giữa những người Rôma. Nhưng ngài dạy với một uy 
quyền vững chắc mà mọi người, những người trải nghiệm 
con người và lời nói của Ngài, đều công nhận. Quyền bính 
vững chắc này đến từ đâu? Nói cách khác, câu hỏi mà ta 
phải hỏi là câu hỏi những người đương thời của Ngài đã 
đặt ra: “Người này nghĩ mình là ai vậy?” (x. Mc 1:27; 2:7; 12; 
Ga 12:34). Theo các Tin Mừng, ngài hiểu chính mình là một 
Người Con và như Con Người.120

120. Xem Moloney, Reading the New Testament in the Church, 77-88. 
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Đức Giêsu như Người Con
Chúng ta phải cẩn thận khi tiếp cận khía cạnh này của 

Đức Giêsu lịch sử, vì có lẽ niềm tin Kitô học trung tâm của 
Giáo hội Kitô giáo là Đức Giêsu Nadarét là Con Thiên Chúa, 
bất chấp một nhóm nhỏ bất đồng lớn tiếng. Có thể có chút 
ít hoài nghi rằng ngay cả Tin Mừng sơ khai nhất, Tin Mừng 
Maccô, tuyên xưng niềm tin này (x. Mc 1:1; 1:11; 9:7; 15:39) 
và nó tăng trưởng trong truyền thống Tin Mừng cho đến 
khi trở thành chính phạm trù Kitô học thống trị Tin Mừng  
thứ tư. 

Có quá nhiều đoạn văn để liệt kê; tuy nhiên, chỉ gợi nhắc 
lời tuyên xưng của Thánh sử thứ tư về mục đích của ông để 
viết Tin Mừng là cũng đủ rồi. 

Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng 
Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà 
được sự sống nhờ Danh Người (Ga 20:31:AT). 

Tuy nhiên, tất cả điều này là diễn trình hậu phục sinh, 
minh nhiên trong lời tuyên xưng đầy Thần Khí của Giáo hội 
về điều mặc nhiên trong đời sống và kinh nghiệm của Đức 
Giêsu lịch sử. Đâu là thái độ của Đức Giêsu đối với tư cách 
là con của ngài?

Đối với tôi dường như câu trả lời thì đủ đơn giản. Có thể 
có ít hoài nghi rằng Đức Giêsu Nadarét ý thức về một loại 
liên hệ độc đáo nào đó đối với Thiên Chúa của Israel. Đối với 
người Do Thái đạo đức, JHWH là chính Thiên Chúa quyền 
năng của họ; nhưng phải kính sợ vị Thiên Chúa này đến 
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nỗi họ không dám ngay cả đọc danh Ngài.121 Matthêu, một 
tác giả Do Thái, vẫn kính trọng truyền thống đạo đức của 
mình khi ông thay đổi “Vương quốc Thiên Chúa” thành lối 
nói vòng vo “Nước Trời”. Khi tìm cách hiểu xem Đức Giêsu 
đã hiểu “tư cách là con” của mình như thế nào, thì điều có 
tầm quan trọng tột bậc là biết rằng có nhiều chỗ trong văn 
chương Do Thái (cả Kinh Thánh lẫn ngoài Kinh Thánh) khi 
các tác giả Do Thái nói về Israel như “một người con của 
Thiên Chúa” theo mức Israel là người trung thành tuân giữ 
và vâng phục lề luật của Thiên Chúa (x. Xh 4:22; Hs 11:1). 
Israel cũng khai triển ý tưởng về một Đấng Mêsia mà sẽ là 
một “người con Thiên Chúa” nhờ suy tư từ (qua) những thế 
kỷ trên hai đoạn Kinh Thánh vốn hứa hẹn rằng Thiên Chúa 
sẽ làm chỗi dậy một người con (x. 2 Sm 7:14 và Tv 2:7). 

Hẳn nhiên, trong tư tưởng Do Thái, mối liên kết lâu dài 
giữa vâng phục và “tư cách là con” của Israel trung thành và 
những người lãnh đạo Israel đã từng nắn đúc sự hiểu biết 
của Đức Giêsu về mối liên hệ của dân ngài với Thiên Chúa. 

Nhưng đó không đủ để giải thích tính độc đáo (độc 
nhất) của Đức Giêsu. Ngài nói về Thiên Chúa của Israel dưới 
diện “Abba”. Trong Mc 14:36, Ngài dùng hạn từ đó cách minh 
nhiên. “Abba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này 

121. Độc giả có lẽ quen thuộc để thấy tên Thiên Chúa trong Do Thái 
là Giavê. Hình thức được dùng ở trên tôn trọng tiếng Do Thái vốn 
không có phụ âm. Nó được làm ra theo cách này để giành được sự 
kính trọng mà dân Do Thái có đối với “tên gọi đó”. 
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xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều 
Cha muốn”. Ở đây chúng ta có cái khung hệ (paradigm) của 
việc Đức Giêsu tiếp cận với Thiên Chúa của Israel mà ngài 
gọi là “Abba”, Cha; luôn luôn và mọi nơi ngài đều vâng phục 
Người. Hiểu rằng hạn từ “Abba” chỉ có thể được dùng trong 
mối tương giao cha - con yêu thương, hiện thực và vâng 
phục quả là quan trọng. [Tiếng] Do Thái mới vẫn có điều 
này. Một đứa trẻ chạy xuống đường để gặp cha mình kêu to 
“Abba”. Bất kỳ cách dùng nào khác sẽ không mang bất kỳ ý 
nghĩa nào: nó chỉ tới một mối dây gần gũi và trìu mến giữa 
người cha và đứa nhỏ. Trước kia chưa hề đã có bất kỳ ai dám 
nói với Thiên Chúa của Israel bằng những hạn từ gần gũi 
và vui sướng như thế. Nó tỏ ra rằng đây là một hình thức 
cầu nguyện thông thường đối với Đức Giêsu. Dù nó không 
xuất hiện lại trong các Tin Mừng, thì có nhiều chỗ ở đó Đức 
Giêsu nói về Thiên Chúa cách trực tiếp như là “Cha” (Hy 
Lạp: pater) và phần đa các học giả chấp nhận rằng ở đây các 
thánh sử chuyển dịch sang tiếng Hy Lạp điều mà nguyên 
thuỷ là từ ngữ “Abba” cá vị và thân mật của tiếng Aram. 

Bằng chứng này chỉ ra một nhận xét rất quan trọng về 
Đức Giêsu hiểu biết chính mình. Ngài rõ ràng coi mình có 
liên hệ với Thiên Chúa của Israel dưới diện của một người 
con vâng phục. Điều này minh định hơn về sự khẩn cấp 
đằng sau đời sống của Đức Giêsu mà ta có thể tìm thấy đằng 
sau tất cả các Tin Mừng; một sự khẩn cấp để tiếp tục đi vào 
tương lai mà ngài tin tưởng Thiên Chúa Cha đang dẫn ngài 
tới. Tất cả điều ngài có thể làm là đáp lại triệt để và không 
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bao giờ đi lạc khỏi ý muốn và kế hoạch của Thiên Chúa, Cha 
ngài. Đức Giêsu lịch sử sống đời sống của người con dưới 
diện một sự vâng phục hoàn toàn và triệt để, bất kể trả giá ra 
sao. Đây là điều mà thư Hipri qui chiếu tới khi tác giả viết: 

Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu 
van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có 
quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm 
lời, vì có lòng tôn kính. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã 
phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng 
phục (Hr 5:7-8). 

Nhưng nó không dừng ở đó. Một đoạn văn chung cho 
Matthêu và Luca, và do đó cổ xưa hơn cả hai Tin Mừng đó; 
nó đến như một tiếng sét ngang tai trong truyền thống Nhất 
lãm.122 Nó loan báo rằng đời sống mà người Con Giêsu rộng 
mở và vâng phục Thiên Chúa Cha ngài cách triệt để là lối 
đường của Đức Giêsu để cuối cùng biết Cha ngài, và do vậy 
có thể mặc khải ngài hơn nữa:

Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ 
người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa 
Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải 
cho (Mt 11:27; Lc 10:22). 

Đức Giêsu như Con Người
Chúng ta đã thấy rằng Đức Giêsu hiểu ngài có trách vụ 

mang sự hiện diện tích cực và cai trị của Thiên Chúa Cha 

122. Như vậy nó là một đoạn văn từ “Q”. Xem ở trên, ghi chú 1. 
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ngài vào thế giới chúng ta. Chúng ta biết khi hồi tưởng lại 
rằng nó đòi ngài không ít hơn mọi sự khi dẫn ngài tới cái 
chết khổ hình Thập Giá. Nhưng Đức Giêsu không có tri thức 
đó. Ngài đã biết rằng đau khổ, và cái chết khả dĩ, ở đằng 
trước (x. Mc 8:31; 9:30-31; 10:32-34), nhưng làm thế nào ngài 
tưởng tượng tính khả thể đó như thiết thân với mối liên hệ 
yêu thương của ngài với một Thiên Chúa mà ngài gọi là 
Cha? Điều này được giải thích tốt nhất dưới diện Đức Giêsu 
tuyên bố ngài là Con Người.123 Đức Giêsu gọi mình là “Con 
Người” trên 80 lần trong các Tin Mừng. 

Mặc dù nhiều lần là [những đoạn] song song, ở đó 
Matthêu và Luca chỉ lặp lại điều đã ở trong Maccô hay nguồn 
(liệu) của họ (cái được gọi là những đoạn song song trong 
Nhất lãm), thì hạn từ kỳ lạ này được dùng hơn bất cứ hạn 
từ nào khác để nói về Đức Giêsu. Ta vẫn tìm thấy hạn từ này 
(13 lần) trong Tin Mừng thứ tư vốn xuất hiện ở cuối thế kỷ 
I. Nó thật quan trọng đối với Đức Giêsu đến nỗi nó vẫn còn 
luôn quan trọng đối với Giáo hội sơ khai nhất. Điều thậm chí 
còn lạ thường hơn nữa là sự kiện rằng chỉ Đức Giêsu dùng 
lối nói này và luôn dùng nó để nói về chính mình. Dường như 
ở đây chúng ta có một chìa khóa mở ra điều Đức Giêsu nghĩ 
về chính mình. 

123. Về chi tiết mang tính học giả hơn nữa, xem F. Moloney, 
“Constructing Jesus and the Son of Man”, The Catholic Biblical 
Quarterly 75 (2013): 719-38. 
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Lối diễn đạt này đến với Đức Giêsu từ bối cảnh Do Thái 
của ngài, cách riêng từ Dn 7:13. Sách Đanien khuyến khích 
Israel tin vào Thiên Chúa trung thành của mình qua tất cả 
những đau khổ, bách hại và cái chết của mình. Công trình 
đó xuất hiện trong thời bách hại và một sự cưỡng bức phải 
bỏ Thiên Chúa của Israel để ôm ấp tôn giáo của thế giới Hy 
Lạp. Cuốn sách được viết khoảng 165 BCE đồng thời như 
những câu chuyện trong các sách Maccabê nói về sự hiện 
diện đầy sát khí của Vua Syria (Antiochus IV Epiphanes). 
Chương 7 của tác phẩm là tâm điểm (cốt lõi) cho luận chứng 
tổng quát của nó. Sứ điệp của Dn 7 là một sự khích lệ. Những 
con thú lớn (những người bách hại Israel) đã nổi dậy và gây 
ra đau khổ và sự chết, cách riêng bạo chúa Antiochus IV từ 
Syria (7:2-8). Nếu Israel đã có thể chỉ hy vọng và tin tưởng 
vào Thiên Chúa trung tín của mình, thì Israel mới có lời cuối 
cùng (# chiến thắng). Tất cả các kẻ thù sẽ bị tiêu diệt, và Israel 
cuối cùng sẽ được minh oan (c.9-14). 

Đây là cách mà lời hứa đó kết thúc ở Dn 7:13-14:

Trong những thị kiến ban đêm, 
tôi mải nhìn thì kìa:
có ai như một Con Ngườim

đang ngự giá mây trời mà đến. 
Người tiến lại gần
bên Đấng Lão Thành
và được dẫn đưa tới trình diện. 
Đấng Lão Thành trao cho Người
quyền thống trị, 
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vinh quang và vương vị;
muôn người thuộc mọi dân tộc, 
quốc gia và ngôn ngữ
đều phải phụng sự Người. 
Quyền thống trị của Người
là quyền vĩnh cửu, 
không bao giờ mai một;
vương quốc của Người
sẽ chẳng hề suy vong. 

Khi Đức Giêsu đến để tiếp quản hạn từ đó, Ngài không 
còn nói về “một con người”. Ngài áp dụng nó cho chính 
mình như “chính Con Người”. Như quốc gia Israel trong Dn 
7 (“một người như con người”), Ngài thấy đời mình cam kết 
liên tục với đau khổ, bách hại và cái chết. Tuy nhiên, bằng 
cách tiếp quản hạn từ “Con Người”, ngài loan báo rằng con 
đường đau khổ, bách hại và mất chính mình trong tình yêu 
và phục vụ không vô nghĩa. Thực vậy, nó trao ban ý nghĩa 
và mục đích cho đời ngài, khi ngài đi xa hơn mãi vào trong 
tương lai huyền nhiệm đầy tin tưởng, hy vọng, tình yêu và 
vâng phục đối với Thiên Chúa của Israel. 

Chính vì mối tương giao vâng phục như người Con mà 
kinh nghiệm của ngài như Con Người có ý nghĩa. Ngài tiến 
bước không phải biết mọi sự ở trước mặt mình, nhưng trong 
sự vâng phục, tin rằng Thiên Chúa Cha ngài sẽ chiến thắng 
(có tiếng cuối cùng). 
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Và đấy chính là cách đã xảy ra: một cái chết, phải; nhưng 
được tiếp theo bởi Thiên Chúa can thiệp trong sự phục sinh. 
Đức Giêsu, Con và Con Người đồng lúc là con người vâng 
phục nhất song lại tự do nhất chưa bao giờ có. Ngài không 
ước muốn gì hay cần gì để kiểm soát tương lai của mình, vì 
ngài vâng phục và tin tưởng triệt để vào Cha mình, việc ấy 
giải phóng ngài khỏi tất cả những quan tâm như thế. 

Ở đây chúng ta có một Đức Giêsu mà chúng ta có thể đi 
theo. Ngài hoàn toàn rộng mở trước Cha Ngài trong vâng 
phục, và sự vâng phục đó khiến ngài tự do và dẫn ngài ra 
khỏi chính mình khi đánh mất chính mình cách kỳ lạ trong 
tình yêu: một tình yêu đau khổ vâng phục mà rốt cục làm 
nên ý nghĩa trong sự phục sinh. 

Đây là cách thức tất cả các Kitô hữu được yêu cầu phải 
tiến bước khi họ “bước sau Đức Giêsu Nadarét”. Đức Giêsu 
đã làm thế. Do vậy, ngài trở thành trưởng tử từ cái chết và 
nô lệ do tội lỗi và ước muốn kiểm soát thế giới đã mang đến 
(x. Cl 1:18). Như 1 Ga 2:6 chỉ dạy: “Bước như Đức Giêsu đã 
đi.”  Những người được chuẩn bị để đi theo Đức Giêsu, Con 
và Con người, sẽ theo ngài tới sự tự do tối hậu mà chỉ sự 
phục sinh mới có thể trao ban. Như Hiến luật nói:

Sư vâng phục như thế dẫn tới trưởng thành bằng cách trải 
rộng tự do của con cái Thiên Chúa (HL 67). 

Trong Sắc lệnh Perfectae Caritatis (PC) của Vatican II, các 
nghị phụ Công đồng đã dùng nhiều qui chiếu Kinh Thánh, 
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do vậy họ chí lý đặt nền khía cạnh này của đời sống được 
tuyên khấn trên phong thái sống của Đức Giêsu:

Qua tuyên khấn vâng phục, người tu sĩ dâng hiến cho 

Thiên Chúa sự toàn hiến của chính các ý muốn mình như 

hy tế là chính mình; do vậy họ kết hiệp mình một cách đều 

đặn và an toàn hơn với ý muốn cứu độ của Thiên Chúa.124

Và phần Kinh Thánh theo sau:

Bằng cách này họ theo khuôn mẫu của Đức Giêsu Kitô, 

Đấng đến để làm theo Ý Chúa Cha (x. Ja 4:34; 5:30; Hr 10:7; 

Tv 39:9). Khi mang lấy bản tính của một người nô lệ (Pl 

2:7), Ngài học vâng phục từ những đau khổ của mình (x. 

Hr 5:8). 

Điều này có những hệ quả của nó trong đời sống 
Salêdiêng. PC 14 tiếp tục:

Dưới ánh hưởng của Thánh Thần, người tu sĩ lụy phục vào 

các Bề trên mà đức tin trình bày họ là những người đại 

diện của Thiên Chúa và qua họ, các tu sĩ được dẫn tới sự 

phục vụ tất cả anh chị em của mình trong Đức Kitô. 

Công đồng kết luận:

124. Tôi tiếp tục không thấy thoải mái với ngôn ngữ về “sự an toàn 
và kiên định hơn”. Việc dùng thể so sánh hàm ý rằng những ai 
không tuyên khấn Vâng phục trong đời tu sĩ thì ít kiên định và đảm 
bảo hơn. Điều này không đúng và không hợp với kinh nghiệm của 
chúng ta về đời Kitô hữu. 
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Do vậy chính Đức Kitô từ sự lụy phục Chúa Cha phục vụ 

anh chị em mình và dâng cuộc đời mình như giá chuộc 

nhiều người (x. Mt 20:38; Ga 10:14-18). Bằng cách này 

người tu sĩ cũng đảm nhận một sự cam kết mạnh mẽ hơn 

cho tác vụ của Giáo hội và làm việc để đạt được “mức độ 

trưởng thành”125 của sự sung mãn của Đức Kitô (x. Ep 4:13) 

(PC 14). 

Có lẽ có một vài diễn đạt đáng tiếc trong lời xác quyết 
này của Công đồng, hiện hành trong ngôn ngữ vốn đã bao 
quanh tư tưởng và bút tích về đời tu sĩ vào thời đó, và tiếp tục 
ảnh hưởng lời dạy đương thời. Điều này đặc biệt đúng cho 
bất kỳ lời đề xướng nào cho rằng một cách nào đó đời tu sĩ  
“là lối đường tốt hơn và hoàn hảo hơn” để đi theo Đức Giêsu 
Nadarét. Văn kiện minh xác rằng họ “đảm nhận một sự cam 
kết mạnh mẽ hơn cho tác vụ của Giáo hội và làm việc để đạt 
được mức độ trưởng thành sung mãn của Đức Kitô”. Tuy 
nhiên, mặc dù những vấn đề mà chúng ta sẽ hiệu đính trong 
những suy tư tiếp sau về đời sống tuyên khấn, Công đồng 
trình bày mệnh lệnh mang tính Kinh Thánh quan trọng: khi 
tuyên khấn vâng phục, tu sĩ được gọi vì phong thái sống của 
Đức Giêsu Nadarét. Một khi chúng ta đã thiết lập điều đó, 
sự bắt chước Đức Kitô là nguồn cho sự vâng phục của chúng 
ta, một kết luận hơn nữa phải được rút ra. 

125. Cũng xem ở trên, ghi chú 18, về việc dùng “những thể so sánh 
này”. 
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Người Salêdiêng Don Bosco, hay bất kỳ gia đình tu sĩ 
khác, trong cộng đoàn Kitô hữu rộng lớn hơn, không vơ vét 
hết ở thị trường về sự đi theo Đức Giêsu trong vâng phục. 
Như chúng ta đã thấy, tất cả Kitô hữu chia sẻ ơn gọi này  
(LG 40). 

Câu hỏi không thể né tránh trồi hiện lên: nếu đúng là 
thế thì đâu là điểm (ý nghĩa) của việc người Salêdiêng tuyên 
khấn công khai về vâng phục Bề trên của mình? Người 
Salêdiêng liên kết tất cả các Kitô hữu khi “họ mặc lấy Đức 
Kitô”. Họ không được coi mình là tốt hơn. 

Nhưng đối với chúng ta xem xét làm thế nào một sự cam 
kết công khai với lời khấn vâng phục làm cho người Salêdiêng 
“khác biệt” trong việc thực thi vâng phục của chúng ta. 
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Chương 5

THỰC HÀNH VÂNG PHỤC

S
ự vâng phục tu trì được khuôn rập theo sự vâng phục 
của Đức Giêsu Nadarét nằm tại nền tảng của bất kỳ 

đời sống Kitô hữu nào. Nó thiết thân với việc đáp lại lời 
khuyến cáo của 1 Ga 2:6: “Ai nói rằng mình ở lại trong Người 
thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi”. Một lời đáp trả 
như thế chỉ có ý nghĩa nếu chúng ta tin rằng con đường của 
Đức Giêsu và bước đi như Đức Giêsu, tạo ra sự khác biệt cho 
đời sống chúng ta và đời sống của những kẻ khác. Niềm tin 
như thế phải là một cái gì thực sự, được nhập thể trong thực 
tại hiện tại của chúng ta. Đó không phải là việc mơ mộng 
nhìn lại một vài nhân vật được lý tưởng hóa từ quá khứ. 
Một đàng nó là một thách đố cá nhân; đàng khác nó được 
đâm rễ trong phong thái sống của Đức Giêsu. Nhưng làm 
thế nào một phong thái sống, được Đấng sáng lập Kitô giáo 
sống 2000 năm trước, lại trở nên cá nhân cho chúng ta hôm 
nay? Ảnh hưởng của một nhân vị chỉ có thể thách đố và có lẽ 
biến đổi chúng ta, giống như thách đố của những cam kết và 
phẩm tính cá nhân chúng ta có thể hy vọng để làm nên bất 
kỳ sự khác biệt nào cho đời sống của những người mà giữa 
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họ chúng ta sống, yêu mến và phục vụ. Trừ phi sự thách đố 
của đức tin là thực và cá vị, nó có thể khai triển thành một 
“sự vâng phục mang tính huỷ diệt vì vâng phục mà thôi”. 
“Sự thực hành vâng phục” phải trực tiếp tuôn chảy từ suy tư 
Kinh Thánh và thần học của chúng ta. 

Vâng phục: Noi gương Đức Kitô 
Cộng thể tu sĩ là một tiểu vũ trụ của Giáo hội: Giáo hội 

trong hành động, một nhóm hữu hình, chạm được mà chúng 
ta có thể gọi là “Giáo hội”. Nó hiện hữu bởi vì những người 
tạo nên cộng đoàn đó tin vào ơn cứu độ đến cho chúng ta 
qua đời sống, lời dạy, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu 
Nadarét. Ngài mang sự hiện diện cai trị của Thiên Chúa vào 
trong tâm hồn chúng ta và yêu cầu chúng ta làm cho nó thành 
chính nguyên lý quyết định mọi sự trong cuộc đời chúng ta. 

Vậy chúng ta trở thành những người noi gương Đức 
Giêsu, Con Thiên Chúa và Con Người. Chúng ta không 
thuộc về những cộng đoàn kinh tế, những câu lạc bộ bóng 
đá hay bất kỳ một hình thức cộng đoàn nào khác.126 Chúng ta 
làm những chọn lựa vốn dẫn chúng ta đến thừa nhận một 

126. Xem “diễn từ của Bề Trên Cả, cha Pascual Chavez Villanueva, “ 
trong TTN27, 86: “Không phải là nhà chính trị, không phải nhà xã 
hội học, không phải người nghiệp đoàn thương mại ante litteram 
nào, nhưng chỉ là một linh mục và nhà giáo dục, Don Bosco bắt 
đầu từ ý tưởng rằng giáo dục có thể đạt được rất nhiều, trong bất kỳ 
trạng huống nào, nếu nó xẩy ra với cái tốt nhất của thiện chí, cam 
kết, và khả năng thích ứng.”
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hình thức của đời sống Kitô hữu và Công giáo như những 
Salêdiêng Don Bosco. Nhiều yếu tố làm cho điều này xảy 
ra và mỗi người chúng ta có câu chuyện (lịch sử) của riêng 
mình, nhưng cuối cùng, chúng ta là Salêdiêng bởi vì một 
kinh nghiệm đức tin. Mục tiêu của mỗi người chúng ta là 
bắt chước đối tượng đức tin của chúng ta cách mật thiết bao 
có thể - để tiêu hao đời mình trong một tiến trình sám hối 
hầu làm cho điều đó thành có thể. Như Đức Giêsu sống, dạy 
dỗ, chết và phục sinh được thống trị bởi một sự rộng mở và 
vâng phục Cha ngài, mà chúng ta cũng coi là Thiên Chúa 
chúng ta, thì chúng ta cũng phải sống như vậy. 

Một phong thái sống dựa trên Đức Giêsu Kitô vâng phục 
nảy sinh từ kinh nghiệm của con người Đức Giêsu Nadarét. 
Nó không thể là một sự tán thành bằng lời đối với một bộ 
Luật, vì Đức Kitô không hành sử như thế. Làm thế nào chúng 
ta có thể noi gương phong thái sống Đức Giêsu nếu chúng 
ta không có được cuộc gặp gỡ nhân loại với con người đó? 
Công đồng Vatican II yêu cầu chúng ta trở lại PC 2, không 
chỉ trong việc canh tân đời sống tu trì, nhưng như thiết thân 
với việc về nguồn bao gồm mọi sự của Công đồng. Và có 
nguồn mạch nào quan trọng cho đời sống Kitô hữu hơn đời 
sống của Đức Giêsu Kitô? Suốt bao năm chúng ta đã từng 
nghe, “đến gần Đức Giêsu hơn, biết Đức Giêsu; noi gương 
Đức Giêsu, cầu nguyện với Đức Giêsu”. Tu hội thường lặp 
đi lặp lại lời mời gọi để “bị mê hoặc vào tình tiết câu chuyện 
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của Thiên Chúa”.127 Để minh định mình muốn nói gì qua lối 
diễn đạt này, cha Angel Fernandez Artime trích dẫn HL 3: 
“Qua việc tuyên khấn, chúng ta dâng hiến mình cho Thiên 
Chúa hầu theo Đức Kitô và cùng Ngài làm việc xây dựng 
Vương quốc”. 

Nhưng Đức Kitô này là ai? Ở đâu tôi tìm thấy ngài? 
Ngài có nghĩa gì đối với tôi?

Có phải tôi đã tăng trưởng trong sự hiểu biết của mình 
về con người và nhân cách của người này không? Có lẽ tôi 
có hạnh phúc để gắn bó với một hình ảnh và hiểu biết về 
con người này từ quá khứ vốn đã chạm đến tôi khi tôi còn 
trẻ, mặc dù sự hiểu biết đó đã trở nên ngày một không thích 
đáng với đời tôi, đời chúng ta, như những Salêdiêng, và 
những thách đố chúng ta ngày nay phải đối diện không? 
Chúng ta phải biết và kinh nghiệm Đức Kitô Giêsu trong đời 
sống ngày qua ngày của chúng ta. Đức Giêsu Kitô là ai đối 
với tôi? Trả lời hời hợt trước câu hỏi này thật nguy hiểm, vì 
một Kitô học sai lạc, tưởng tượng hay không thực tiễn tất 
yếu sản sinh một Kitô giáo sai lạc, tưởng tượng hay không 
thực tiễn, và một người Salêdiêng hời hợt. 

Chúng ta phải biết Đức Giêsu Kitô và phải có Ngài liên 
lỷ trước mắt chúng ta khi chúng ta chuyển vận xa hơn khỏi 

127. Lối diễn đạt đến từ Bề Trên Cả mới được bầu chọn của người 
Salêdiêng Don Bosco, trong diễn từ của ngài: “Bài nói chuyện của 
Bề Trên Cả cha Angel Fernandez Artime vào lúc bế mạc TTN27”, 
Chapter Documents GC27, 119-20. 
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chính mình vào trong tiếng ngài gọi hướng thượng tới sự 
toàn vẹn và thánh thiện. Đấy là hướng chiều độc nhất mà tri 
thức về Đức Kitô có thể dẫn chúng ta. Càng lớn lên, chúng ta 
càng được chuẩn bị để bỏ đi các ngẫu tượng của chúng ta mà 
chúng ta có thể đánh mất chính mình trong mầu nhiệm của 
việc bước theo Đức Giêsu, người Con và Con Người. Đây 
là một đời sống đức tin biểu lộ chính mình trong sự vâng 
phục vô điều kiện được khuôn mẫu bằng đời sống, và cách 
riêng cái chết, của Đức Giêsu Kitô. Vì vậy, đó là lý do tại sao 
chúng ta hiện hữu như một cộng thể Salêdiêng ở mọi bình 
diện: địa phương, tỉnh dòng, vùng và quốc tế. Vâng phục sẽ 
tuôn chảy từ một phẩm chất của đời sống được đo lường bởi 
phong thái sống của Đức Giêsu. Nhưng làm thế nào phong 
thái sống đó, được sống bởi Đấng sáng lập Kitô giáo hai 
ngàn năm trước, được làm thành cá vị cho chúng ta hôm 
nay? Làm cho việc thực thi vâng phục thành cá vị là một yếu tố 
cốt yếu trong đời sống chúng ta như những Salêdiêng. 

Thánh Phaolô và việc noi gương Đức Kitô
Nhu cầu này tức khắc được nhìn nhận ở thuở khai sinh 

một phong thái sống mới vốn bắt đầu trồi hiện trong Giáo 
hội sơ khai. Những lưu giữ cổ xưa nhất chúng ta có về các 
cộng đoàn Kitô hữu là những lá thư của Thánh Phaolô. 

Ngay sau cái chết và sự phục sinh, ông được biến đổi 
bởi “quyền năng sống lại” (Pl 3:10), vì thoạt đầu [là] một kẻ 
bách hại những người tuyên bố Đức Giêsu Nadarét là Đức 
Kitô (x. Gl 1:13-14; Pl 3:6). Nay ông tin rằng Thiên Chúa của 
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Israel là Thiên Chúa và Cha của Đức Giêsu. Tầm nhìn thần 
học/Kitô học của Thánh Phaolô được thống trị bởi ông nhìn 
nhận rằng sự bất tuân đã sinh ra tội lỗi cũng như lịch sử tội 
lỗi (câu chuyện Ađam), và rằng sự vâng phục tuyệt đối của 
Đức Giêsu biến đổi mối liên hệ đã bị bẻ gãy đó:

Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự 
chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người 
duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. 
Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào 
và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống 
trị (Rm 5:17).128

Hai câu chuyện này tiếp tục để quyết định thái độ nhân 
loại và lịch sử tiếp sau của chúng ta. Chúng được quyết định 
do Ađam và Đức Giêsu đáp trả trước Thiên Chúa:

Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng 
lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ 
một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người 
cũng sẽ thành người công chính (c.19). 

Một môn đệ của Thánh Phaolô, tiếp nối truyền thống 
của ngài trong thư Êphêsô, chỉ tới một nhu cầu khẩn cấp 
là mặc lấy trên mình sự vâng phục của Đức Kitô. Ông viết, 
“Anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái 
được Người yêu thương”. Ý niệm này không mới mẻ gì 

128. Để nghiên cứu chi tiết hơn và có chứng cớ hơn về khía cạnh này 
trong tư tưởng và lời dạy của Thánh Phaolô, xem Moloney, Reading 
the New Testament in the Church, 97-102. 
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cho những người quen với tư tưởng Do Thái vì bắt chước 
Thiên Chúa như một người con bắt chước cha mình quả là 
thông thường với tư tưởng Do Thái - người Israel hoàn hảo 
được hiểu như một người con Thiên Chúa vì đã vâng phục 
tuân theo lề luật Thiên Chúa (x. nhất là Tv 2:7; 2 Sm 7:14).129 
Nhưng tác giả yêu cầu hơn, bằng cách liên kết việc bắt chước 
Thiên Chúa với việc đi theo con đường vâng phục của 
Đức Giêsu:

Hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương 
chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm 
hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt  
(Ep 5:1-2). 

Noi gương Thiên Chúa xem ra hấp dẫn và có một gốc 
rễ lâu đời trong truyền thống Do Thái được liên kết chặt chẽ 
với Torah. Nhưng đời sống của Đức Giêsu đưa vào một điều 
gì đó mới mẻ. Tác giả nói cho các tín hữu Êphêsô rằng điều 
đó chỉ có thể được qua việc bước đi trong tình yêu. Có nhiều 
khía cạnh đời sống, cách riêng một đời sống được trao ban 
cho người khác, mới biểu lộ tình yêu. Nhưng có một sự chỉ 
định hơn nữa về cách thức người Kitô hữu phải yêu mến. 
Một khuôn mẫu cụ thể được cống hiến, như “Đức Kitô yêu 
thương chúng ta”. Thách đố yêu thương đã trở thành một 

129. Những bản văn được trích dẫn (Tv 2:7 và 2Sm 7:14) được dùng 
trong Do Thái giáo Kitô hữu (và tại Qumran) để chỉ rằng một vị vua 
vâng phục lề luật Thiên Chúa có thể là một “Con Thiên Chúa”. 
Cùng điều đó có thể được nói cho dân Chúa, xem, chẳng hạn, Xh 
4:22; Hs 11:1. 
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gặp gỡ cá vị với một nhân vật lịch sử gọi là Giêsu Nadarét, 
và Lời được khởi hứng và nền tảng từ truyền thống yêu cầu 
rằng chúng ta bắt chước chính cách thức ngài yêu thương. 
Dĩ nhiên, khi làm như thế, Thánh Phaolô đang làm cho một 
chủ đề thành trung tâm cho những Tin Mừng sau này, “theo 
Đức Giêsu” (x. chẳng hạn, Mc 8:34). Đức Giêsu là gương cụ 
thể: để noi gương Thiên Chúa, các Kitô hữu phải yêu thương 
như Đức Kitô yêu mến. Tác giả thư Êphêsô dùng ngôn ngữ 
được liên kết với những hy tế ngoại giáo để chỉ cách thức 
Đức Kitô yêu mến chúng ta. “Như hiến lễ, hy lễ dâng Thiên 
Chúa như hương thơm ngào ngạt” là một sự qui chiếu hiển 
nhiên, đối với những độc giả nguyên thuỷ trong bối cảnh 
ngoại giáo của họ, về sự tự hiến của Đức Giêsu trong tình 
yêu vâng phục trên thập giá. 

Một ý thức nào đó về tình trạng của cộng đoàn tại 
Êphêsô nêu lên một câu hỏi. Bao nhiêu tín hữu ở Êphêsô vào 
cuối thế kỷ I biết Đức Giêsu? Lời nại đến Đức Giêsu và việc 
Ngài hiến mình trên Thập Giá biểu thị một tiếng gọi cá vị 
cho bao nhiêu người ở Êphêsô? Tùy vào điều người ta nghĩ 
về tác giả, thời gian và thính giả của lá thư Êphêsô, thì câu 
trả lời hầu như phù hợp là: không ai cả.130

130. Thư Ephêsô rất có thể xuất hiện một lúc nào đó vào khoảng thập 
niên 90 của thế kỷ 1, được viết bởi một môn đệ của Thánh Phaolô, 
vào một thời gian khi một “sưu tập” các thư Phaolô bắt đầu. Xem 
Brown, Introduction to the New Testament, 626-30. 
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Nhưng vào thời gian tác giả này viết, trong một thế giới 
địa lý, văn hóa và tôn giáo xa cách với những cội nguồn Kitô 
hữu, một tiến trình vốn cung cấp đến gần thách đố Đức Kitô-
Kitô hữu là tiếp tục nó vào trong thời gian hậu Đức Giêsu 
của Giáo hội được chính Thánh Phaolô thiết lập. Môn đệ 
ngài tiếp tục truyền thống đó theo cách của mình. 

Tác giả thư Êphêsô có thể giữ vai trò lãnh đạo từ lời dạy 
và thực hành của Thánh Phaolô, người đã viết cho tín hữu 
Philip giữa năm 50:

Vì đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi. 
Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết 
quả, thì tôi không biết phải chọn đàng nào. Vì tôi bị giằng 
co giữa hai đàng: ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức 
Ki-tô, điều này tốt hơn bội phần: nhưng ở lại đời này thì 
cần thiết hơn, vì anh em. Và tôi biết chắc rằng tôi sẽ ở lại và 
ở bên cạnh tất cả anh em để giúp anh em tấn tới và được 
hưởng niềm vui đức tin mang lại cho anh em. Như thế, 
trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em càng có lý do để hãnh diện 
về tôi, khi tôi lại đến gặp anh em. (Pl 1:21-26). 

Sự chọn lựa mà Thánh Phaolô tuyên bố ngài phải làm 
là một phương sách hùng biện, nhưng nêu bật nhu cầu về 
một sự hiện diện xác thể, lịch sử của con người Thánh Phaolô 
trong cộng đoàn. Nơi ông họ có thể tìm lại thách đố về con 
người và sứ điệp của Đức Giêsu Nadarét và có cớ lớn lao 
để vinh vang trong Đức Kitô Giêsu. Jerome Murphy-O’Connor 
bình giải về đoạn này:
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Điều quan trọng đối với Thánh Phaolô là sự hiện diện 
thể lý của ông phải biểu lộ Đức Kitô xót thương và yêu 
thương; Đức Kitô phải nên [có thể] chạm được trong con 
người ngài. Sự biểu lộ này có thể xảy ra hoặc qua đời sống 
tông đồ của ông hoặc qua cách ngài chết.131

Khi Thánh Phaolô nại tới thẩm quyền của ông trong mọi 
cộng đoàn ngài thực sự biết và thành lập, những chỉ thị này 
được vang lại trong lá thư gởi Philip, thực sự được coi là đã 
xong. Nổi tiếng, nó xuất hiện trong 1Cr 11:1: “Hãy noi gương 
tôi, như tôi noi gương Đức Kitô”. Nó lại xuất hiện trong lá thư 
thứ nhất gởi tín hữu Côrintô (4:16-17) và khi ông viết cho tín 
hữu Thêxalônica (1Tx 1:6), cho tín hữu Galat (Gl 4:12) và cho 
tín hữu Philip (Pl 4:9). Lá thư đúng thật do Phaolô viết song ở 
đó ta lại không thấy có một lời khuyên nhủ như thế, chính là 
trong thư gởi tín hữu Rôma. Đối với Thánh Phaolô, thúc đẩy 
một sự bắt chước như thế trên tín hữu Rôma không mang ý 
nghĩa mấy. Ngài không bao giờ ở trong cộng đoàn đó, và 
ngài không thành lập nó. Có nhiều người ở Rôma biết ngài 
(x. Rm 16:1-16), nhưng yêu cầu cộng đoàn như một toàn thể 
nhìn nhận nơi con người mình sự đồng cảm (xót thương), 
tình yêu và sự vâng phục của Đức Giêsu chịu đóng đinh 
không tạo ý nghĩa mấy.132

131. Jerome Murphy-O’Connor, Becoming Human Together, The 
Pastoral Anthropology of St. Paul, Good News Studies 2 
(Wilmington, DE: Michael Glazier, 1982), 216. 

132. Xem Murphy-O’Connor, Becoming Human, 150-52. 
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Bề Trên như một diện mạo Đức Kitô
Thoạt đầu, trong thời đại tự quản của chúng ta, đề 

xướng rằng ta có thể thiết lập mối liên kết giữa con người 
Đức Giêsu không còn hiện diện thể lý nữa qua gương sáng 
mà ta tìm được nơi một người đương thời có máu thịt vốn là 
kẻ bắt chước Người có lẽ xem ra là một sự kiêu căng (ngạo 
mạn) được Kitô giáo khởi hứng. Đầu thiên niên kỷ thứ ba của 
Kitô giáo, bất kỳ điều gì người ta có thể nghĩ, thì việc Thánh 
Phaolô nại đến phải noi gương cá nhân ngài đối với Đức 
Giêsu Kitô như nguồn mạch của quyền bính ngài đã được 
tiếp tục qua các thế kỷ. Thực vậy, đó là hình thức quyền bính 
duy nhất có giá trị (chắc chắn) mang tính đoàn sủng trong 
một cộng đoàn Kitô hữu. Qua tất cả sự canh tân hiển nhiên 
lành mạnh của hậu Công đồng trong đó tầm quan trọng của 
từng người, hoặc là Giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ 
hay giáo dân, tiêu chuẩn cộng đoàn Kitô hữu là bình diện 
của sự cam kết của nó trong đức tin đối với đời sống, lời dạy, 
cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. 

Ta đã làm nhiều điều để dân chủ hóa đời tu và việc thực 
hành vâng phục.133 Nhưng chúng ta phải chấp nhận rằng 

133. Để trình bày toàn diện về những khuôn mẫu vâng phục khác 
nhau, và những mâu thuẫn vốn bao quanh chúng, xem Sandra M. 
Schneiders, Buying the Field. Catholic Religious Life in Mission to 
the World, Religious Life in a New Millennium 3 (NY/Mahwah: 
Paulist Press, 2013), 355-424. Khảo sát tuyệt vời này có khuynh 
hướng tập trung trên những kinh nghiệm của các Nữ Tu trong USA, 
cách riêng chính Tu hội “Trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức 
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dân chủ là một hình thức cai quản được những người Hy 
Lạp thuộc thế kỷ 5 BCE tạo ra. Nó có lẽ hoạt động tốt đẹp đối 
với chúng ta nhưng nó không được trở thành một thể tuyệt 
đối mới (absolute). Những cộng đoàn đức tin mà chúng ta 
thuộc về như những Salêdiêng có ý nghĩa và sự duy nhất của 
mình bởi vì chúng ta [cùng] chia sẻ đức tin vào Đức Giêsu 
Kitô, và như những người môn sinh của Don Bosco, mà toàn 
thể đời sống của ngài là một dấu chỉ và người mang tình yêu 
của Thiên Chúa.134 Những cộng đoàn ấy không bao giờ được 
lượng giá trên những đặc tính “dân chủ” của mình. 

Bất kỳ hệ thống nào vốn cho phép nó hoạt động sẽ có giá 
trị, và bản chất liên văn hóa ngày một gia tăng của Tu hội 
như một toàn thể cũng như đa số của các cộng thể riêng rẽ 
là bằng chứng của chân lý này.135 Thuộc về Vùng EAO dạy 
các Salêdiêng Úc châu nhiều điều. Những cách thức tự do 
và dễ dãi vốn có thể hoạt động trong các cộng thể chúng ta, 
và qua Tỉnh dòng Úc cách xa muôn trùng, New Zealand, 

Maria” của Schneiders. 

134. Schneiders, Buying the Field, 425-511, khai triển ý tưởng này rất 
sâu xa như “khoa chính trị của Vương Quyền Thiên Chúa”. 

135. Nó cho thấy rằng yếu tố này trong hiện tại và tương lai của Tu hội sẽ 
là một yếu tố ý nghĩa trong sự quản trị của Bề Trên Cả đương nhiệm, 
cha Angel Fernandez Artime. Xem những nhận xét về những đường 
nét này trong “Belonging more to God, more to the Confreres, more 
to the Young”, Acts of the General Council 95 (Sept. -Dec, 2014), 
22-26. Ấn tượng này được kiện cường hơn trong những huấn đức và 
đối thoại của ngài suốt trong cuộc thăm viếng của ngài tại Tỉnh dòng 
Úc-Thái Bình Dương vào tháng Năm, 2015. 



Chương 5: Thực hành vâng phục | 163 

Fiji, và Samoa, sẽ tạo nên hỗn mang ở Việt Nam, Thái Lan, 
Korea hay Trung Hoa, ta chỉ nhắc đến một số thôi. Chúng ta 
học được nhiều điều từ các hội viên Salêdiêng vùng Đông Á, 
cũng như họ có nhiều điều học được từ chúng ta. Điều khích 
lệ nhất được Giám tỉnh Thái Lan nói cho tôi về những người 
trẻ đã hoàn tất việc đào luyện của họ trong tỉnh dòng chúng 
tôi là “Chúng tôi sai họ tới anh em như những thiếu niên, 
nhưng khi trở về, họ là người lớn”. 

Điều này sẽ chỉ đúng nếu chúng ta giáo dục họ để nhìn 
sự lãnh đạo như thách đố họ tới tiếng gọi hướng thượng tới 
Đức Kitô được mê mẩn bởi một đam mê đối với sự hiện diện 
cai trị của Thiên Chúa. Bất kỳ nền tảng nào khác đều sai. 
Ngay cả trong kỷ nguyên tân thời, rộng mở hơn và được soi 
sáng, “vâng phục” không thể được hiểu theo những hạn từ 
dân chủ. Nó không được như thế bởi vì các cộng đoàn Kitô 
hữu chúng ta được xây trên sự nhập thể. Nguyên lý này phải 
củng cố toàn tư duy và hoạt động vốn có những cội rễ của 
mình trong thách đố Tin Mừng của vâng phục. “Hệ thống” 
đó được Hiến luật chúng ta nhìn ngắm phản ảnh điều này. 

Trong cộng thể và nhắm tới sứ mệnh, tất cả chúng ta đều 
vâng phục, tuy với những nhiệm vụ khác nhau. 

Trong việc lắng nghe Lời Chúa và cử hành bí tích Thánh 
Thể, chúng ta cũng bày tỏ việc canh tân qui phục Thánh  
Ý Cha. 

Trong những điều hệ trọng, chúng ta cùng nhau tìm ý 
Chúa qua đối thoại huynh đệ và kiên nhẫn, với ý thức 
sống động và sự đồng trách nhiệm. 
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Bề trên thi hành quyền bính của mình bằng cách lắng 
nghe anh em, khích lệ sự đóng góp của mọi người và cổ 
võ sự liên kết các ý chí trong đức tin và đức mến. Ngài 
kết thúc giờ phút tìm kiếm chung bằng cách lấy những 
quyết định thích hợp, thường đến từ việc đồng qui các 
quan điểm. 

Bởi vậy tất cả chúng ta đều nỗ lực thi hành bằng sự cộng 
tác chân thành, cả khi những quan điểm riêng của mình 
không được nghe theo (HL 66). 

Điều này ít hay chẳng liên hệ gì với dân chủ và nhiều 
điều phải làm với việc theo Đức Giêsu Kitô và sự hiện diện 
thống trị của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta. 

Perfectae Caritatis 14 nói về các Bề trên như “những 
người giữ chỗ của Thiên Chúa”. Điều này có thể là một nghĩa 
rộng, có lẽ nhiều cho bề trên hơn là cho các hội viên! Tuy 
nhiên, một xác quyết như thế, dù nghe ra kỳ cục trong thế 
giới thuộc thiên niên kỷ thứ ba, lại làm nên ý nghĩa trong thế 
giới đức tin mà tôi vừa phác họa. Trong một hiện trạng được 
Tin Mừng thúc đẩy cách chân chính, nhân vật quyền bính 
làm cho tiếng gọi là những người noi gương Đức Kitô được 
nhập thể, trong một con người lịch sử, bằng xương bằng thịt. 
Nhân vật quyền bính của Kitô giáo lặp lại Thánh Phaolô, 
“Hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Kitô!”.

Lý tưởng này xem ra có thể gây ngạc nhiên, nhưng 
không phải là một ý niệm mới trong lịch sử đời tu. 
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Nó nằm ở tận cốt lõi trong khảo luận của thánh Biển Đức 
về “Tu viện Trưởng phải là loại người nào” trong chương 
hai của Luật Biển Đức. Được viết vào cuối đời Biển Đức (547 
CE), sự lượng giá nổi tiếng quân bình này về cách thức người 
ta phải sống như một thầy dòng, xác quyết, “Ngài được tin 
là giữ chỗ của Đức Kitô trong tu viện, và sau đó ngài thêm: 
ngài phải tỏ ra tất cả sự tốt lành và thánh thiện bằng việc 
làm hơn bằng lời nói.” Dưới ánh sáng suy tư trước kia của 
chúng ta về Đức Giêsu vâng phục, quả cũng thật ý nghĩa 
rằng hạn từ Tu Viện trưởng, ABBOT đến từ hạn từ ABBA, 
với cội rễ Kinh Thánh của nó trong mối liên hệ giữa Đức 
Giêsu và Thiên Chúa. 

Nguyên lý Kinh Thánh mà tôi vừa khai triển tới điểm 
này tuyên bố rằng, theo mức mà người có quyền bính tái 
nhập thể Đức Kitô, ngài có quyền bính trong một cộng đoàn 
Kitô hữu. Một cách lý tưởng, khóe nhìn Kinh Thánh và thần 
học này nhấn mạnh đến nhân vật có quyền mà xem ra không 
thực tiễn. Một cách nhìn sự vật như thế thì không thực tiễn 
và không công bằng. Do vậy, ta cần phải hiểu hai điểm:

1. Không nhân vật có quyền bính nào tái nhập thể Đức 
Kitô, vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Tuy nhiên, 
lý tưởng đó là tất cả những người có quyền, trong 
bối cảnh cộng đoàn mình, xem trách vụ hàng đầu 
của mình, bằng phẩm chất đời sống, là phải cố gắng 
liên tục để hành động như một người, với họ và 
vì họ, nhắc nhớ mọi người sống những giá trị của 
Đức Kitô. Trách vụ của bề trên là nói cho cộng đoàn, 
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“Hãy bắt chước tôi như tôi đang nỗ lực bắt chước 
Đức Kitô”. Nếu một quyền bính phải nói, “Hãy làm 
điều tôi bảo anh phải làm, bởi lẽ tôi nói anh làm điều 
đó”, thì mất hết mọi sự rồi. 

2. Bất kỳ người có quyền khi gắng sức thi hành quyền 
bính mà không có những người Salêdiêng hiểu vai 
trò và chức năng của họ theo cách này, chẳng mấy 
chốc sẽ thất bại (gặp tai họa). Ở đây chúng ta gặp 
một vấn đề then chốt. Làm sống lại khuôn mẫu Kinh 
Thánh của quyền bính Kitô hữu là có thể được chỉ 
trong một cộng đoàn Kitô hữu vốn chia sẻ lý tưởng 
này. Trong một tình trạng vốn đang gặp khó khăn 
với sự nhất quán cộng đoàn về đời sống bên trong 
của chính cộng đoàn, hay tính hiệu quả và sự cam 
kết được hiệp nhất cho sứ mạng, đổ lỗi cho một 
người quả là dễ dàng. Tuy nhiên, trong hầu hết 
trường hợp, nhiều người và việc không thể chia sẻ 
giữa những người liên hệ nảy sinh vấn đề. Chúng 
ta tất cả cùng nhau đáp lại tiếng gọi Chúa ban là mặc 
lấy Đức Kitô (x. HL 66). 

Lý tưởng của quyền bính trong cộng đoàn theo Thánh 
Phaolô hành sử như một lực kéo cộng thể lại với nhau, một 
cố gắng để kiến tạo Đức Kitô toàn thể. Như một người hăng 
say nỗ lực trên cơ sở dành toàn thời gian để trình bày cho 
cộng thể thực tại thách đố của Đức Giêsu cho từng người 
trong họ để đi xa hơn mãi khỏi chính mình vào trong mầu 
nhiệm Thiên Chúa; con người đó trở thành đầu [thủ lãnh] 
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mà mọi người đều nhìn tới trong hy vọng. Nhân vật này 
giúp chúng ta tạo ý nghĩa cho công việc thường nhật mà 
chúng ta đều can dự vào; người đó tỏ cho chúng ta rằng sự 
thành công ở bình diện này rốt cục không phải là tiêu chuẩn 
của giá trị chúng ta cho cộng thể; không chỉ bằng lời nhưng 
nơi con người mình và chức năng trong cộng thể, người đó 
làm rõ đời sống chúng ta thật sự có ý nghĩa gì: rộng mở triệt 
để đối với Chúa Cha khi bắt chước Đức Giêsu, là Con và  
Con Người. 

Thánh Phaolô không bao giờ nói về vâng phục ý Chúa, 
ngài không bao giờ nói về vâng phục một “luật”. Ông chỉ 
nói về vâng phục Đức Kitô (2Cr 10:5-6) hay Tin Mừng (Rm 
10:16; Gl 2:14; 5:7). 

Thánh Phaolô nói về một sự vâng phục vốn là đức tin, 
một sự vâng phục vốn là việc người tín hữu cam kết toàn 
vẹn để theo Đức Kitô. Đối với Thánh Phaolô, để là một Kitô 
hữu, không có con đường khác (cách khác). 

Mặc lấy Đức Kitô, ở trong Đức Kitô, và những hình ảnh 
như thế khác nữa có nghĩa rằng chúng ta bỏ đi nghị sự của 
chính mình và liên kết Đức Giêsu Kitô trong tiếng vâng vô 
điều kiện của ngài với Thiên Chúa:

Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống 
trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin 
vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng 
vì tôi (Gl 2:20). 
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Đoạn văn nổi tiếng đó rộng mở cho một sự giải thích 
tinh tế hơn bởi vì lối nói ‘đức tin vào’ có thể có nghĩa là ‘đức 
tin của’.136 Theo lời giải thích sau, sự tin tưởng rằng việc Đức 
Giêsu đã cam kết vâng phục cho đến chết trở thành khuôn 
mẫu của chúng ta. Còn theo giải thích trước, chúng ta được 
ban sự sống bởi vì nhờ những hoa trái của Đức Kitô, chúng 
ta tham phần vào việc trung thành và vâng phục trao ban 
chính mình cho Thiên Chúa cho đến cùng. 

Chúng ta tái xác quyết rằng chúng ta sẽ là người cách 
sung mãn chỉ khi chúng ta là Kitô hữu cách trọn vẹn, và 
chúng ta sẽ là Kitô hữu cách trọn vẹn chỉ khi chúng ta là 
người cách sung mãn. Sự phát triển tất cả những tặng phẩm 
Chúa ban cho chúng ta, mở rộng cho việc Thiên Chúa bày 
tỏ nơi chúng ta, giúp chúng ta phân định và chào đón Thiên 
Chúa hoạt động trong lịch sử (HL 63). Một cá nhân bị sợ hãi 
ám ảnh, được bao che khỏi mọi việc lấy quyết định bởi một 
bề trên mạnh mẽ, thì không là người cách sung mãn và vì 
vậy không là Kitô hữu trọn vẹn. Một người khác muốn làm 
việc của riêng mình đánh mất ý nghĩa (cảm thức về) của Thập 
Giá, về việc noi gương Đức Kitô là Đấng:

136. Những học giả về Thánh Phaolô tranh cãi xem sở hữu cách pistis 
tou huiou theou của Gl 2:20 (và một vài đoạn khác ở đó một diễn 
đạt tương tự được sử dụng) có ý nghĩa là “đức tin vào” hay “đức 
tin của”. Về một cuộc thảo luận ngắn gọn, xem Moloney, Reading 
the New Testament in the Church, 109-110. 
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Vốn dĩ là Thiên Chúa mà [Ngài] không nghĩ phải nhất 

quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã 

hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ (Pl 2:6-7). 

Một người như thế không thể được gọi là Kitô hữu trọn 
vẹn, vì thế, cũng không là người cách sung mãn. Sự cam kết 
cho vâng phục là phương thế để chúng ta hiện thực tiềm lực 
của mình như những Kitô hữu và con người. 

Quyền bính có trách vụ khó khăn là kiến tạo một tình 
trạng ở đó điều này có thể xảy ra: một tình trạng ở đó một tu 
sĩ có thể làm một quyết định hoàn toàn nhân bản và chính 
mình hoàn toàn tự do cam kết để noi gương Đức Kitô. 

Tiếng gọi tới tự do

Sứ điệp của tiếng gọi hướng thượng tới Đức Kitô (x. Pl 
3:4) hầu sáng kiến và trách nhiệm của cá nhân hoàn toàn tự 
do, nhưng tất cả điều này phải được thực thi trong bối cảnh 
là sự cam kết noi gương Đức Giêsu Nadarét. Dĩ nhiên, điều 
này rất khó đo lường. Đang khi một tình trạng như thế có 
tiềm lực để sản sinh những quyết định chân chính, nó không 
loại bỏ có thể có những sai lỗi. Sự thực thi quyền bính không 
nên bị cưỡng ép bởi cần phải loại đi mọi liều lĩnh. Một tuyên 
bố rằng vâng phục được thực thi trong sự chấp nhận mù 
quáng bất kỳ điều gì được yêu cầu tránh né mọi trách nhiệm 
cá nhân cho những thất bại và lầm lỗi. Chúng không thể  qui 
trách cho một ai, điều đó không tạo ra [người] trưởng thành. 
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Chúng ta cần duyệt lại các bề trên của chúng ta là ai, 
cách thức chúng ta chọn họ, và chúng ta kỳ vọng gì ở họ. 
Những lời của Đức Giêsu hướng dẫn chúng ta: 

Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân 
thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn 
thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em 
thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em 
thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu 
anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người 
đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để 
phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.  
(Mc 10:43-45).137

Trong chính thế giới rất thực tiễn của sứ mệnh Salêdiêng 
“năng động”, một bề trên có lẽ được chọn bởi vì họ có thể 
“hoàn thành một công việc”. Những người được trang bị tốt 
nhất để đảm đương công việc đó được ban quyền bính hầu 
công việc đó có thể “được làm xong”. [Dĩ nhiên], những tiêu 
chuẩn thực tiễn này vẫn có giá trị; vẫn luôn phải có một cái 
gì đó thuộc điều này khi chọn các người lãnh đạo của ta. 

Nhưng ta phải đòi hỏi điều này và hơn nữa, trong ánh 
sáng của sự canh tân Tu hội mà việc mừng 200 năm Don 
Bosco sinh ra yêu cầu. Lời tuyên bố về tính độc nhất bởi một 
Salêdiêng và một cộng đoàn Salêdiêng phải được chuyển đi 
từ việc nó là một lực lượng lao động sang thách đố của tiếng 

137. Về những hàm ý của “lời này của Đức Giêsu” xem Moloney, The 
Gospel of Mark, 203-208. 
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gọi hướng thượng tới Đức Kitô Giêsu (“bị mê hoặc vào trong 
câu chuyện của Thiên Chúa” (Angel Fernandez Artime), hầu 
chúng ta cũng có thể là những ngôn sứ. 

Phải luôn có “việc làm”. Tiếng gọi “làm việc và tiết độ” 
từ TTN27 thì hợp thời, nhưng trong bầu khí hiện hành của 
chúng ta, phong thái sống tông đồ lao nhọc của ta phải được 
chia sẻ. Tôi biết rõ rằng nhiều anh hùng Salêdiêng nổi tiếng 
không làm việc như thế đó, và khi chúng ta nhìn lại chúng 
ta biết rằng nhiều người trong họ đã từng là một vấn đề cho 
các bề trên của họ. Chắc chắn họ làm những điều ngạc nhiên 
nhân danh Don Bosco, nhưng thường như là những người 
điều hành cô đơn, chuyên tâm và đặc sủng.138 Trong thế giới 
bị phân mảnh cao độ mà chúng ta cam kết để phục vụ, sự 
giàu có và tăng trưởng hỗ tương trong cảm thức của chúng 
ta về chia sẻ trách nhiệm đòi hỏi một lối tiếp cận với “làm 
việc và tiết độ” đến nỗi như một yếu tố trong thách đố ngôn 
sứ của chúng ta. 

138. Ta phải ghi nhận rằng nhiều người trong “những người vĩ đại” chân 
chính của Tu hội là những cá nhân có tài và đặc sủng, nhưng (khởi 
sự với và trong sự bắt chước Don Bosco) và trao ban mọi thứ hữu thể 
của họ và tác vụ của Tu hội cho giới trẻ, cách riêng người nghèo và bị 
bỏ rơi. Trong Vùng Đông Á - Châu Đại Dương, những đầy tớ Chúa 
Vincent Cimatti (1979-1965, Nhật Bản) và Carlo Braga (1889-1971, 
Phi Luật Tân) là những gương sáng nổi bật. Người ta có thể thêm 
Gaetano Nicosia 100 tuổi (1915, Trung Hoa). 
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Chúng ta tất cả chia sẻ sứ mệnh Salêdiêng, dẫu theo 
những cách khác nhau, đây là truyền thống Salêdiêng lâu 
dài. HL 2 và 49 tiếp tục xác quyết rõ điều này: 

Chúng ta, những người Salêdiêng Don Bosco (SDB), tạo 
thành một cộng thể những người được thánh tẩy, mau 
mắn vâng nghe tiếng Chúa Thánh Thần, nguyện thực hiện 
kế hoạch tông đồ của Đấng Sáng Lập trong một hình thức 
chuyên biệt của đời tu: trong Hội Thánh, chúng ta là những 
dấu chỉ và người mang tình yêu Thiên Chúa đến cho thanh 
thiếu niên, đặc biệt những em nghèo khổ nhất (HL 2).

Đối với người Salêdiêng chúng ta, cùng nhau sống và làm 
việc là một đòi hỏi nền tảng và một đường lối vững chắc 
để thực hiện ơn gọi chúng ta (HL 49). 

Thách đố Salêdiêng này về cuộc gặp gỡ cá vị từng người 
một với tiếng gọi triệt để là bỏ mình trong tình yêu khi chúng 
ta đáp lại tiếng gọi hướng thượng tới Đức Kitô trong cộng 
thể không thể bị giản lược vào việc chia sẻ lý tưởng. Trong 
một cộng đoàn Kitô hữu, những giá trị và phong thái sống 
của Đức Giêsu Nadarét phải mang lại động lực cho chúng ta 
là ai và chúng ta làm gì. Tại tâm điểm của đời sống chúng ta 
sẽ là ước muốn được mời gọi hơn nữa ra khỏi chính mình đi 
vào trong đời sống sung mãn vốn có thể được khi noi gương 
Đức Giêsu Nadarét. 

Giá trị chứng tá của các cộng thể chúng ta lệ thuộc vào 
việc có một khung cảnh ở đó các phần tử làm những quyết 
định trưởng thành liên quan đến cuộc đời họ. Sự thành lập 
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những vương quốc cá nhân, ngay cả những công cuộc bác ái 
nổi bật đáng được nhiều người khen ngợi đi nữa, phải bị tra 
vấn khi noi gương phong thái sống của Đức Giêsu Nadarét, 
Đấng chỉ có một lòng một trí cho Vương quốc. Sự cai quản 
Tu hội, tỉnh dòng và địa phương phải làm việc cẩn thận với 
mọi liên hệ để lượng giá Tin Mừng và tính chất Salêdiêng nơi 
những sứ mệnh khác nhau của chúng ta. Mỗi người chúng ta 
phải đóng một vai trò trong sự lượng giá này, nhưng chúng 
ta có khuynh hướng chống lại khi những vương quốc của 
chính mình bị lâm nguy. 

Bề trên phải can thiệp như Thánh Phaolô đã làm. Thánh 
nhân cho nhiều hướng dẫn biệt loại, và có những lúc ông 
tranh cãi gay gắt. Một vài sự kiện thú vị trồi hiện khi học hỏi 
kỹ càng về những can thiệp của Phaolô:

•	 Khi can thiệp, Thánh Phaolô không dựa trên thẩm 
quyền chính mình, nhưng kêu gọi những người tín 
hữu trở lại với Chúa. Chẳng hạn, ngài sẽ liên tục chỉ 
tới điều đến từ Chúa và điều chỉ là của ngài (x. 1Tx 
4:1-2; 1Cr 7:25). 

•	 Điều này tỏ lộ rất rõ nơi chốn Thánh Phaolô đặt 
nền quyền bính của mình. Ông không bao giờ đưa 
ra một tiếng gọi tới đời sống bởi vì quyền bính của 
Saolê thành Tarsô, nhưng chỉ trong chừng mực ông 
có thể kêu gọi người ta noi gương ngài vì ngài noi 
gương Đức Kitô. 
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Thánh Phaolô không làm quyết định chung cục. Ông 
trình bày một lời dạy (thí dụ tốt nhất là trường hợp nổi tiếng 
của mối liên hệ loạn luân được thảo luận trong 1Cr 5) và nói 
phải thực hiện điều gì theo ánh sáng của đời sống mới họ có 
trong Đức Kitô.139 Rồi ngài để lại vấn đề cho cộng đoàn ngài 
và con người liên hệ phải quyết định thuận hay chống lại lời, 
con người và lời dạy của Đức Giêsu. Nếu họ chống lại Đức 
Giêsu, Thánh Phaolô không ngần ngại đề nghị đuổi họ khỏi 
cộng đoàn nhưng ngay cả điều này cũng phải là một hình 
phạt cứu độ, “hầu phần hồn được cứu thoát trong ngày của 
Chúa” (1Cr 5:5). 

Hiến luật chúng ta tái nhập thể và diễn lại trong hiện 
trạng đương thời những lời, sứ điệp và yêu cầu của Đức 
Giêsu Nadarét. Sự vâng phục của Đức Giêsu không sản sinh 
một ngôi vị ngoài kinh nghiệm con người. Như mỗi người 
chúng ta, Đức Giêsu kinh nghiệm toàn bộ những cảm xúc và 
cám dỗ. Đức Giêsu khác với chúng ta là ngài không bao giờ 
chùn bước trong sự vâng phục. Thư Do Thái nói rõ điều ấy:

139. Khi tôi dùng thí dụ về tình trạng loạn luân mà Thánh Phaolô đã 
“nghe nói đến” trong 1Cr 5, cùng khuôn mẫu ấy của sự can thiệp 
được minh hoạ điển hình ở mỗi diễn biến trong 1Cr, khi ngài đề cập 
đến những chia rẽ trong cộng đoàn, thái độ tình dục, hôn nhân, ly 
dị, độc thân, ăn đồ cúng thần, những lạm dụng tại bàn tiệc Thánh 
Thể, lạm dụng những ân điển đặc sủng, và niềm tin vào sự Phục 
Sinh. Ngài dạy chân lý, hoặc trên thẩm quyền của mình, hoặc trên 
nền tảng của Lời Chúa (x. thí dụ, 7:10-11), nhưng cộng đoàn phải 
đáp lại trong tự do. Đấy là quyết định của họ. 
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Vị thượng tế của chúng ta không phải là Đấng không biết 
cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu 
thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không 
phạm tội (Hr 4:15). 

Đức Giêsu vô tội, điều này có cội rễ trong sự vâng phục 
triệt để và vô tận của ngài. Một mình Đức Giêsu là con người 
hoàn hảo. Ngài đã tạo ý nghĩa từ nhân tính, đang khi chúng 
ta, trong tình trạng tội lỗi, ích kỷ và tự đại, thì kém hơn nhân 
bản. Điều ta cần là chúng ta nên người ngày một hơn, khi 
chúng ta chuyển vận ngày một gần hơn với phẩm chất đời 
sống tình yêu và vâng phục của Đức Giêsu Nadarét, là Con 
và Con Người.140 Sự vâng phục của chúng ta là yếu tố quan 
trọng làm chúng ta có thể tự do hơn và làm chúng ta nên 
người cách tốt hơn. 

Kết luận
Sự vâng phục chạm tới cốt lõi của lời đáp trả Kitô hữu: 

Dẫu mắc đến mấy, việc theo Đức Giêsu Nadarét hoàn toàn 
được thánh ý Thiên Chúa, Cha Ngài, hướng dẫn. Hết thảy 
Kitô hữu được gọi tới hình thức đời sống này, bị thách đố 

140. Xác quyết này giả định một Kitô học mà có lẽ không được chia sẻ 
bởi những người mà hiểu biết về Đức Giêsu Kitô của họ là việc Ngài 
luôn luôn và mọi lúc vui hưởng một sự kết hiệp với Thiên Chúa, 
Đấng Ngài gọi là Cha. Chúng ta bàn đến điều này trong phần trước 
về việc đào tạo Kitô hữu tốt và công dân lương thiện. Để chi tiết hơn, 
xem Moloney, The Living Voice of the Gospel, The Gospels of Today 
(Melbourne: John Garratt, 2006), 326-35; idem, Reading the New 
Testament in the Church, 64-90. 
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bởi con người Giêsu, được làm cho “nhập thể” trong Giáo 
hội và cho chúng ta trong Tu hội. Một phong thái sống 
như thế được định vị khá “kỳ cục” trong thế giới đương 
thời. Trong tình trạng này, người tu sĩ hành động như một  
ngôn sứ.141

1. Con người có khuynh hướng rời xa kế đồ của Thiên 
Chúa trong một ước muốn “kiểm soát”, để là ông 
chủ của vận mệnh mình. Cảm thức nổi loạn này thì 
sâu xa trong bản chất của mọi con người. Nó được 
miêu tả tốt đẹp trong các câu chuyện Kinh Thánh từ 
thế kỷ IX CE mà chúng ta tìm thấy trong các trang 
sách Sáng thế 1-11. Tôi không cần phải liệt kê sự 
ngạo mạn và ích kỷ vốn thiết thân rất nhiều với xã 
hội đương thời chúng ta, phản ánh một chuyển vận 
đâm rễ sâu xa rời khỏi Thiên Chúa tạo dựng và kêu 
gọi xuất hành, mà con người không được ra điều 
kiện cho Ngài nếu họ muốn là người cách chân thật, 
thật sự là điều mà Thiên Chúa đã làm cho họ ngay 
từ ban đầu. 

2. Như những thể chế lịch sử, Giáo hội, Tu hội, Tỉnh 
dòng và Cộng thể chúng ta được tạo nên bởi những 
con người và cơ cấu. Họ sẽ luôn bị phơi trần cho mối 
nguy hiểm là mất đi tầm nhìn về sự kiện rằng họ 
hiện hữu để kêu gọi tất cả mọi người tới “sự sống 

141. Về khía cạnh vâng phục này, xem Schneiders, Buying the Field,  
496 - 511. 
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trong Đức Kitô” qua tác vụ lời và bí tích của Đức 
Kitô. Khi sự quản trị hoạt động như thể các văn kiện 
và nghị sự tổ chức là giải pháp cho những thách đố 
của Tu hội, thì điểm của hiện hữu chúng ta trong 
Giáo hội được đặt nền do Đức Kitô, như những môn 
đệ của Don Bosco, bị lâm nguy. 

Dưới sự khẩn cấp thần linh, các Salêdiêng được gọi để 
sống xa khỏi chính mình và bỏ mình trong kế hoạch nhiệm 
mầu của Thiên Chúa, cách riêng trong việc chúng ta đồng 
nhất mình với giới trẻ nghèo và bị bỏ rơi theo đoàn sủng 
chúng ta. Chúng ta được yêu cầu công bố sự tự do mà sự 
rộng mở triệt để với Thiên Chúa có thể tạo nên. Chúng ta 
phải hành động như một cái gai ở phía bên của một xã hội 
trần tục, một Giáo hội và Tu hội quá tự tin, được tổ chức và 
thể chế hóa quá đáng. 

Một cách sống như thế mang tính ngôn sứ, sản sinh giữa 
chúng ta một đời sống yêu thương khiến người khác tự hỏi: 
“Những người này có điều gì mà làm cho họ sống sao thế?” 
Trách nhiệm để trở về một quyền bính dựa trên những giá 
trị Tin Mừng dứt khoát đè trên vai của từng người chúng ta. 
Tông huấn của Đức Phaolô VI, Evangelii Nuntiandi, nói về sứ 
mệnh ngôn sứ. 

Về phần mình, người tu sĩ tìm thấy trong đời thánh hiến 
một phương thế ưu việt để loan báo Tin Mừng cách hiệu 
quả. Ở bình diện sâu xa nhất của hữu thể họ, họ bị mê 
mẩn trong tính năng động của đời sống Giáo hội, vốn khao 
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khát sự tuyệt đối của Thiên Chúa và tiếng gọi tới sự thánh 
thiện. Họ làm chứng cho chính sự thánh thiện phổ quát 
này. Họ nhập thể Giáo hội trong ước muốn của Giáo hội 
là hiến mình hoàn toàn cho những đòi hỏi triệt để của các 
mối phúc. Nhờ phẩm chất đời sống của họ, họ là dấu chỉ 
về sự hoàn toàn sẵn sàng cho Thiên Chúa, Giáo hội và anh 
chị em (EN 69). 

Chúng ta được gọi tới một đời Kitô hữu trưởng thành, 
và cộng thể chúng ta hiện hữu để cho chúng ta cơ hội này. 
Lý tưởng vốn khai sinh cộng thể này, Đức Giêsu Nadarét, 
phải được tìm thấy nơi con người của vị lãnh đạo, là trung 
tâm mang tính biểu tượng mà không có ngài cộng thể chân 
thật theo ý nghĩa Kitô hữu thì không thể được. Nhưng vị 
lãnh đạo chỉ có thể là thế nếu cộng thể được cai quản thì 
hoàn toàn quan tâm đến những giá trị của Đức Kitô. 

Có một liên hệ mật thiết giữa chủ đề vị Mục Tử Nhân 
Lành và thực thi vâng phục. Người Salêdiêng cần chú ý đặc 
biệt khi ngày nay chúng ta tuyên bố rằng khuôn mẫu vị Mục 
Tử Nhân Lành là nét đặc trưng của đoàn sủng chúng ta:142

Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa 
đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho 
đoàn chiên. Như thế, khi vị Mục Tử Tối Cao xuất hiện, anh 
em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát 
(1 Pr 5:3-4).143

142. Xem ở trên, 71-98. 

143. Xem Reinhard Feldmeier, The First Letter of Peter. A Commentary 



Chương 5: Thực hành vâng phục | 179 

Lời khuyến dụ Kinh Thánh này cho các lãnh đạo Kitô 
hữu để hành sử như những mục tử nhân lành chỉ tồn tại 
trong một bối cảnh của những người cùng mục đích, rộng 
mở với ý Chúa, được diễn tả trước tiên trong và qua Đức 
Kitô, và rồi qua những người đã được khởi lên để tiếp tục 
vai trò chăn chiên (mục tử) này. HL 65 giải thích điều này 
cách tuyệt vời: 

Theo truyền thống Salêdiêng vâng phục và quyền bính 
được thực hiện trong một tinh thần gia đình và bác ái từng 
gợi được các mối tương giao thấm nhuần sự kính trọng và 
tín nhiệm lẫn nhau. 

Bề trên hướng dẫn, dìu dắt và khích lệ qua việc thận trọng 
sử dụng quyền bính của mình. Tất cả mọi hội viên cộng tác 
bằng một sự vâng phục thẳng thắn, mau lẹ, thi hành “với 
tâm hồn vui vẻ và lòng khiêm cung”.144

Việc phục vụ của quyền bính và thái độ sẵn sàng trong 
vâng phục là nguyên lý của sự chặt chẽ và là bảo đảm cho 
Tu Hội được trường tồn. Đối với người Salêdiêng hai yếu 
tố trên là con đường nên thánh, là nguồn nghị lực trong 
công việc, là mạch sống vui tươi và bình an. 

on the Greek Text, trans. Peter H. Davids (Waco, TX: Baylor 
University Press, 2008), 235: “Tuy nhiên, theo 1Pr, việc thực thi 
quyền bính như thế chỉ được biện chính khi hướng về Đức Kitô.” 

144. Trích từ HL 1875, chương III, 2. 
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Chương 6

 NGHÈO KHÓ

Những suy tư Kinh Thánh và Thần học 
Cho rằng có nhân đức trong điều ta thường hiểu là 

nghèo khó, quả thật là một thứ câu hỏi hóc búa. Sứ mệnh của 
Tu hội thường được tập trung vào người nghèo (x. HL 29, 33, 
41, 118), và chúng ta được yêu cầu để nên một với dân chúng 
đau khổ vì nghèo khổ (x. HL 73, 77, 78, 79, 196). TTN27 yêu 
cầu người Salêdiêng lắng nghe, giải thích và tìm những đường 
tiến tới mà tận lõi tuỷ là đi ra tới các vùng ngoại vi. Điều 
này nhất thiết can dự đến những kẻ nghèo khổ thể lý và vật 
chất (x. TTN27, đoạn 22-25, 52-56, 72-73). Thực vậy, chúng 
ta được yêu cầu là một Tu hội của người nghèo cho người nghèo 
(đoạn 55). Người nghèo phải giúp người nghèo như thế nào? 
Nếu có một cái gì mang tính Tin Mừng về việc là nghèo khổ, 
thì tại sao người nghèo lại cần sự trợ giúp của một Tu hội? 
Tại sao không để họ ở trong phúc lành Tin Mừng của họ?

Quá khứ vinh quang của sự hiện diện Salêdiêng, những 
cơ sở, các giáo xứ, các trung tâm đồ sộ xuyên qua mọi lục địa 
có làm chứng cho một Tu hội của người nghèo cho người 
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nghèo không? Có quá nhiều hùng biện quanh câu hỏi này 
đến nỗi điều tôi có để chia sẻ sẽ không giải quyết nó. Có lẽ 
chúng ta nên làm rõ ngay từ đầu trong những suy tư chúng 
ta về ơn gọi của người Salêdiêng tới sự nghèo khó là việc 
nghèo khó cách thể lý chẳng có tốt gì cả. Nếu đã có, thì đâu 
là điểm của sứ mệnh chúng ta cho người nghèo và bị bỏ rơi?

Nghèo khó trong những truyền thống Kinh Thánh
Sự dữ nghèo khổ thấm sâu vào trong truyền thống Kinh 

Thánh. Sự tôn dương nghèo khổ thể lý hoàn toàn xa lạ với 
nó bất chấp truyền thống lâu dài vốn nối kết cách sai lạc ơn 
gọi của người giàu có để bán mọi sự và theo Đức Giêsu với 
cái gọi là đời sống thánh hiến.145

Mặc dù qua nhiều cuốn sách, những viễn cảnh đa dạng 
phản ánh những hoàn cảnh khác nhau, những tình trạng 
lịch sử, những viễn cảnh thần học, và những hình thức văn 
chương, khoa nhân học và cánh chung học của phần cốt yếu 
và rộng lớn trong văn chương Cựu Ước không cho phép ca 
ngợi nghèo khổ. Một khái niệm như thế thì xa lạ với sự hiểu 
biết của Israel về sự phong phú tuôn chảy từ phúc lành của 
Thiên Chúa cho những ai chân thật với đường lối của Ngài. 
Đời sống này là đời sống độc nhất. Sau cái chết, chỉ còn bóng 

145. Tôi nhấn mạnh lại rằng tôi không chấp nhận giá trị của việc gọi chỉ 
những thể chế của tu sĩ trong Giáo hội mới là một hình thức “của 
đời thánh hiến” mà thôi. Tất cả các Kitô hữu được thánh tẩy đang 
sống một “đời sống được thánh hiến”, và được gọi tới “tình yêu 
trọn hảo” (LG 40). 
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tối âm phủ mà thôi. Phúc lành của Thiên Chúa có thể được 
nhìn thấy trong thành công và sự thịnh vượng nhân loại, 
song điều ngược lại cũng đúng.  Để tạo nên ấn tượng rằng 
tình yêu Thiên Chúa đã bị rút khỏi Gióp, tất cả những của 
cải được tích luỹ đều bị lấy đi (G 1-2). Kết quả cuối cùng của 
việc ông chấp nhận những đau khổ trong kiên nhẫn và dấu 
chỉ về phúc lành của Thiên Chúa khi cuốn sách đóng lại là: 

Vậy Đức Chúa đã khôi phục tài sản cho ông Gióp, khi ông 
chuyển cầu cho các bạn của mình. Đức Chúa đã tăng gấp 
đôi những gì ông Gióp đã có trước kia (42:10. Xem 10-17, ở 
đó mọi sự được gấp đôi).146

Sự hiện hữu của nghèo khổ trong Israel là một vấn đề 
muôn thuở cho các tác giả Cựu Ước. Một đàng, người nghèo 
cho thấy thiếu các nguồn kinh tế và những của cải vật chất 
và như vậy là không có quyền lực và chịu khổ vì bị đàn áp. 
Họ  gồm phần lớn của xã hội Israel: những nông dân cơ cực, 
những người làm công nhật, những người thợ xây, những 
người ăn xin, những nô lệ bị nợ nần và những dân làng. 
Những truyền thống Kinh Thánh khác nhau trả lời hiện 

146. Ta không thể đòi hỏi có một lý lẽ nào khác hơn là Thiên Chúa 
thật tốt lành, đối với việc Ngài ban các tặng phẩm; chính việc vắng 
bóng hay thu hồi những tặng phẩm đó mới cần thiết lời giải thích - 
mà có thể là tội con người hay, như với Gióp, nhân đức con người” 
(Ralph A. F. McKenzie và Roland E. Murphy, “Job” trong eds. 
Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer, và Roland E. Murphy, 
The New Jerome Biblical Commentary [Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice Hall, 1990], 488). 
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tượng rộng khắp này theo cách của mình.147 Truyền thống 
luật pháp nỗ lực để thấy rằng những người rất nghèo được 
cung cấp đủ ăn và sống sót, để áp dụng một số điều kiện trên 
lao công nô dịch và chăm sóc những người làm công nhật.148

Các ngôn sứ chỉ ra sự khai thác người nghèo khi các ngài 
tấn công và lột trần não trạng đế vương vốn coi việc khai 
thác họ là đương nhiên. Truyền thống khôn ngoan thì gay 
gắt hơn, xem nghèo khổ là kết quả của lười biếng, hay chí ít, 
lặp lại những lời cảnh cáo của các ngôn sứ về sự khai thác 
(bóc lột). Thánh vịnh đã sử dụng phong phú nhiều diễn đạt 
được liên kết với người nghèo và nghèo khổ, thường được 
liên kết với chủ đề lớn của người hát thánh vịnh bị đàn áp 
theo một hình thức nào đó và tìm kiếm sự giúp đỡ của Thiên 
Chúa và cách riêng sự hiện diện trong đền thờ như chỗ trú 

147. Sự đa biệt phong phú về chủ đề “nghèo khó” có thể được nhìn thấy 
ngay trong sự đa dạng của những từ ngữ Do Thái được sử dụng. 
Chúng có thể được phân loại như sau: người nghèo ăn xin: ‘ebyon; 
người dân quê nghèo: dal; người nghèo lười biếng: mahsor; người 
thấp kém theo chính trị và kinh tế: rash; những nạn nhân của sự 
đàn áp bất công: ‘ani; phong trào chính trị của người nghèo đạo 
đức: ‘anawim. Cho một sự phân tích chi tiết về các loại  người 
nghèo trong Israel Cổ xưa, xem J. David Pleins, “Poor, Poverty”, 
trong The Anchor Bilbe Dictionary, 5:402-14. 

148. Để trình bày rất rõ ràng về những vấn đề xã hội - kinh tế này trong 
thế giới Kinh Thánh, xem Ekkehard W. Steggemann và Wolfgang 
Steggemenn, The Jesus Movement. A Social History of Its First 
Century, trans. O. C.Dean (Minneapolis: Fortress, 1999), 15-51 
(The Mediterranean world); 104-35 (tình trạng trong Israel). 



184 | Chiêm ngắm vẻ đẹp đời Thánh hiến ở tận nguồn ơn cứu độ

ẩn. Thông thường sự đàn áp không chỉ ra rằng vịnh gia thì 
nghèo về vật chất.149

Tình trạng thay đổi
Vì thế, qua phần lớn Cựu Ước, ta không ngần ngại tuyên 

bố rằng nghèo khổ không phải là điều tốt. Thực vậy, trong 
một vài trường hợp nó được coi như kết quả đáng chê trách 
của thái độ không sản xuất về phía người nghèo. Sự hiểu biết 
hầu như tiêu cực, thậm chí đáng chê trách của mọi người 
về nghèo khổ xuyên qua phần lớn văn chương Cựu Ước bắt 
đầu dần dần thay đổi hướng đi sau kinh nghiệm lưu đày 
Babylon (587-537 BCE). Cuộc Israel trở về đất hứa được theo 
sau bởi những thời kỳ lâu dài như một nước chư hầu, khởi 
đầu dưới những người Ba Tư, rồi các Đế quốc Hy Lạp hậu - 
Alexandre đại đế và cuối cùng, những người Rôma.150

149. Về những “người ác” và “bị đàn áp” trong Thánh vịnh, xem 
Hans-Joachim Krasus, Theology of the Psalms, trans. Keith Crim 
(Minneapolis: Fortress, 1992) 129-34. 

150. Chỉ dụ của Cyrus (539 CE. X. Er 1:2-4; 6:3-5) “phục hồi” Israel sau 
lưu đầy ở Babylon, nhưng nó tiếp tục có thể biện bác cho Persia. 
Nó trở thành phần của những cuộc chiến thắng của Alexandre đại 
đế (333 trận chiến Isis, ở đó Alexandre đã đánh bại dân Persia), và 
như vậy lệ thuộc vào những mâu thuẫn giữa những vị cai trị Hy 
Lạp ở Syria (the Seleucids) và Ai Cập (the Ptolemies) (333-134). 
Những chống đối của Macabê (175-35 CE) chiếm được một thời 
kỳ độc lập ngắn ngủi dưới triều đại Hasmonean (134-63 BCE),  bị 
gây khó dễ bởi cuộc tranh chấp nội bộ cho đến khi Rôma kiểm 
soát năm 63 BCE). Không có thời nào trong suốt năm thế kỷ này 
Isael là chủ của vận mệnh mình. Xem Moloney, Reading the New 
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Được liên kết chặt chẽ với một sự thay đổi hiểu biết về ý 
niệm nghèo khổ, không luôn luôn gắn liền với điều kiện của 
nghèo khổ thể lý, là một sự thay đổi tận căn trong sự hiểu 
biết của Do Thái về sự sống sau khi chết: cánh chung học. 
Truyền thống được tôn kính rằng phúc lành của Thiên Chúa 
phải được đồng nhất với hạnh phúc và sự phong phú được 
kinh nghiệm trong đời sống này được liên kết với truyền 
thống cũng được tôn kính rằng không có những điều như 
thế như một đời sau sôi nổi (vibrant, sinh động). Cái chết 
dẫn vào cõi hư vô của âm phủ, mảnh đất tối tăm. Một thần 
học như thế về sự hiện diện của một Thiên Chúa chăm sóc 
trong những thành công của đời này, và một sự coi nhẹ hoàn 
toàn đối với điều có thể hay không thể xảy ra cho những 
người đã chết không còn tương ứng với kinh nghiệm sống 
của dân Chúa trong Israel, không ngay cả những người giàu 
có theo truyền thống, trừ phi họ được chuẩn bị để làm cho 
chính mình ra đồi bại qua sự liên kết chặt chẽ với những 
quyền lực thống trị ngoại quốc (xem cách riêng lời nguyện 
của Daniel trong Dn 9:3-20). 

Trong tình trạng đó rõ ràng những phúc lành hữu hình 
của người giàu và quyền thế không đến từ Thiên Chúa. 
Thực vậy, thông thường những người giàu là những người 
vi phạm luật Thiên Chúa. Những người Israel trở nên quyền 
thế qua sự hư hỏng, và những quyền lực ngoại quốc chống 
đối Thiên Chúa và làm ô uế Thánh Địa, nơi cư ngụ độc nhất 

Testament in the Church, 324-28. 
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của Thiên Chúa của Israel. Người ta đã phải suy nghĩ lại. 
Điều này dẫn tới hai ý tưởng quan trọng và mới mẻ tận căn 
trong Israel:

1. Sự phát triển về tính khả thể của một đời sau. 

2. Sự trồi hiện những người nghèo của Giavê (Jhwh). 

Một câu hỏi (thuộc cấu trúc) hiện sinh (existential) trồi 
hiện qua những năm bị áp bức và đau khổ này, Tại sao người 
ác thịnh vượng, còn người tốt bi thương đi tới cõi hư vô trong 
các nấm mồ của mình? Kết quả của suy tư lâu dài, hai câu 
trả lời hỗ tương nhau có thể chấp nhận được đã hiện lên: 
một ý nghĩa (cảm thức) rất thể lý về sự phục sinh của thân 
xác, được diễn đạt mạnh mẽ trong văn chương Maccabê,151 
và một hiểu biết thiêng liêng hơn về vinh quang sau cùng 
của những người công chính đã chết. Cái sau được tìm thấy 
đặc biệt trong sách Daniel (x. Dn 12:1-4), và trong các truyền 

151. Truyền thống này có khuynh hướng nhấn mạnh đến sự phá huỷ thể 
lý của thân xác con người, và sự phân rẽ các cơ quan của nó, và hứa 
sự hồi phục tính toàn vẹn thể lý, cũng như sự phúc lành trong đời 
sau. Những trình thuật này có thể tìm thấy trong 2Mcb 6-7 (x. việc 
xử án người mẹ và bảy đứa con trong 2Mcb 7:1-41), và bài trình 
bày còn khủng khiếp hơn về những biến cố trong 4Mcb 3:19-18:19 
(xem cuộc hành hình Eleazar trong 4Mcb 5:1-6:30). 4Mcb 13:17 
giải thích cái chết của các anh em: “Vì nếu chúng ta chết, Abraham 
và Isaac va Giacóp sẽ đón chào chúng ta, và tất cả các bậc cha anh 
sẽ ca ngợi chúng ta”. Cho bản văn của 4Mcb, xem Charlesworth, 
The Old Testament Pseudepigrapha, 2:544-64. Cho bản văn của 
13:17, xem p. 558. 
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thống khôn ngoan. Diễn đạt quen thuộc nhất cho chúng ta là 
diễn đạt mà chúng ta dùng trong phụng vụ cầu cho kẻ chết:

Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa

và chẳng cực hình nào động tới họ được nữa. 
2Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi;

khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc.
3Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị 

tiêu diệt, 

nhưng thật ra, họ đang hưởng an bình. 
4Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, 

nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường 

sinh bất tử. 
5Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, 

họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. 

Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ

và thấy họ xứng đáng với Người. 
6Người đã tinh luyện họ

như người ta luyện vàng trong lò lửa, 

và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. (Kn 3:1-6). 

Trong cùng một bối cảnh, với sự đảm bảo về một đời 
sống được chúc phúc vượt quá đời này, truyền thống trồi 
hiện rằng những kẻ khiêm nhường, kẻ đau khổ và người 
nghèo, được chúc phúc. Đã có một khuynh hướng trong giới 
học giả là đồng nhất một nhóm được gọi là những người 
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nghèo của Giavê (Jhwh), ‘anawim, như một hình thức nhóm 
xã hội chính trị, giống như một nhóm tôn giáo. Sự liên kết 
mang tính xã hội-chính trị này ngày nay bị tra hỏi,152 nhưng 
sự trồi hiện của một lối thiêng đặt tin tưởng vào một mình 
Thiên Chúa, chứ không phải vào những phúc lành mà có 
thể hay không có thể tích luỹ trong đời này trở thành rõ 
ràng trong văn chương Do Thái muộn thời, cách riêng trong 
những Thánh vịnh và văn chương ngôn sứ sau này. Khi 
chống lại thực tại của một xu hướng chính trị trong Israel 
được biết đến như những người nghèo của Giavê, giới học giả 
hiện hành đúng đắn chỉ ra mối quan tâm Kinh Thánh rằng 
mối liên hệ giữa Thiên Chúa và người nghèo là một vấn đề của 
công bằng chứ không dựa trên lòng đạo.153

Theo thần học, có một sự đồng tương quan thích đáng 
và quan trọng giữa Thiên Chúa và sự tìm kiếm công bằng 
của dân chúng. Ngay cả với những người nghèo, ‘anawim, 
thì động lực không phải là lòng đạo đức nhưng là mối liên hệ 
ngay chính giữa Thiên Chúa và nhân loại. Mối liên hệ ngay 
chính này thiếu khi nghèo khổ và đàn áp hiện diện. Có lẽ 
chứng từ hùng biện nhất cho truyền thống Kinh Thánh này 
được tìm thấy cách ngạc nhiên trong lời ngôn sứ Xôphônia 
3:11-13 tiền lưu đầy:

Bấy giờ, Ta sẽ đuổi cho khuất mắt ngươi
những kẻ kiêu căng đắc thắng, 

152. Xem cách riêng Pleins, “Poor, Poverty”, 5:411-13. 

153. Pleins, “Poor, Poverty”, 5:413. 
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và ngươi sẽ không còn nghênh ngang

trên Núi Thánh của Ta nữa. 

Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn 

và bé nhỏ;

chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh ĐỨC CHÚA. 

Số dân Ít-ra-en còn sót lại

sẽ không làm chuyện tàn ác bất công, 

cũng không ăn gian nói dối

và miệng lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh gạt. 

Nhưng chúng sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi

mà không còn bị ai làm cho khiếp sợ. (Xp 3:11-13)

Vì những mục đích của chúng ta, ghi nhận niềm tin rộng 
khắp này vào sự chúc lành của những người nghèo và khiêm 
hạ (x. chẳng hạn, Tv 22:24; 40:17; 69:33; 86:1-2; 109:22) không 
hệ ở sự kiện họ nghèo khổ và bị đàn áp, quả là quan trọng. 
Thiên Chúa hứa cho họ rằng họ sẽ được giải phóng khỏi tình 
trạng như thế. Họ tìm được phúc lành khi lệ thuộc vào Jhwh. 
Hans-Joachim Kraus đã miêu tả người nghèo trong Thánh 
vịnh như sau:

Nó nói về những người không còn coi mình có sự xứng 

đáng nào, hay có ao ước nào để làm như thế. Họ thâm tín 

rằng Thiên Chúa sẽ chấp nhận họ. Họ đứng trong mầu 

nhiệm của sự hiệp thông với Thiên Chúa vẫn đang còn 
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dấu ẩn, nhưng chẳng bao lâu sẽ được tỏ lộ, và điểm ngoặt 
trong tương lai của họ.154

Trong ánh sáng của việc họ không có quyền lực chính trị 
và kinh tế, họ được giải phóng cho một tương lai và chỉ Jhwh 
mới có thể cống hiến, “chúng sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi 
mà không còn bị ai làm cho khiếp sợ” (Xp 3:13; cũng xem Tv 
22:26; 40:17; 69:33; 86:12-13; 109:30-31). 

Đây là chủ đề được chọn ra trong chứng từ của Luca 
về Đức Giêsu, đặc biệt trong những trình thuật thời thơ ấu. 
Những chủ đề ‘anawim’ thì liên tục tràn ngập, cách riêng 
trong những bài ca vốn nêu bật trình thuật ấy. Maria sẽ  
thốt lên: 

Thần trí tôi hớn hở vui mừng

vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 
48Phận nữ tỳ hèn mọn, 

Người đoái thương nhìn tới...
51Chúa giơ taya biểu dương sức mạnh, 

dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 
52Chúa hạ bệ những ai quyền thế, 

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 
53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, 

người giàu có, lại đuổi về tay trắng. (Lc 1:47-53)

154. Kraus, Theology of the Psalms, 154, về “những người nghèo” trong 
các Thánh vịnh, xem pp. 150-54. 
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Cùng những chủ đề ấy xuất hiện trong thánh ca 
Benedictus của Dacaria:

sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, 

thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;
72sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

và nhớ lạia lời xưa Giao ước;
73Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham

rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, 
74và cho ta chẳng còn sợ hãi (Lc 2: 71-74). 

Những con người Simêon và Anna trong đền thờ 
nhập thể cùng một lối liên hệ với Thiên Chúa. Rất hữu ích, 
Raymond Brown đã đề nghị rằng những bài ca và nhân vật 
này, kể cả Đức Maria, Mẹ Đức Giêsu, tiếp tục chủ đề anawim 
vào trong Tân Ước.155

Nghèo khó trong các Tin Mừng
Mặc dù với một chìa khóa khác, chủ đề nghèo khó tiếp 

tục đi vào trong các thuật trình Tin Mừng vốn nói về lời 
rao giảng của Đức Giêsu: những mối phúc (Lc 6:20-23), lời 
mời dự tiệc dành cho những người nghèo từ khắp các phố 
phường và nẻo đường (14:15-21), câu chuyện về sự đảo lộn 
các giá trị trong định mệnh của Lazarô và người giàu có vốn 

155. Xem R. Brown, The Birth of the Messiah. A Commentary on 
the Infancy Narratives of Matthew and Luke (Garden City, NY: 
Doubleday, 1977), 346-55. 
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gây sốc cho những nhạy cảm của những người Do Thái thế 
kỷ I (16:19-31). Một câu chuyện đối kháng nhất là việc Luca 
ý thức biên soạn về điều mà ông tìm thấy trong đoạn văn 
của Maccô về tính chất triệt để của đời môn đệ (x. Mc 10) 
trong sưu tập của những câu nói về cái giá của đời môn đệ 
14:25-33, ở đó ông khép lại (kết luận): “Cũng vậy, ai trong 
anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm 
môn đệ tôi được” (c.33). 

Mặc dù chủ đề ấy không được khai triển đúng thực trong 
các Tin Mừng khác, thì diện mạo Đức Giêsu theo Maccô là 
một trình thuật mạnh mẽ về một người tiếp tục kiên trì đẩy 
tới một định mệnh mà không bỏ lại chút thời gian hay cơ hội 
nào để thu quén của cải hay vui hưởng cuộc đời an nhàn cho 
tới chết, khi thốt lên: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, 
sao Ngài bỏ rơi con” (Mc 15:34).156

Mặc dù Matthêu có quan điểm khác biệt và đã nỗ lực 
trình bày Đức Giêsu làm hoàn thiện Lề Luật, ông tiếp tục 
cùng một đường nét. Ngay cả ở đó, Đức Giêsu thốt lên trong 
nghi ngờ và lệ thuộc khi ngài phó thác Thần Khí của mình 
(Mt 27:46). Có thể có chút ít nghi ngờ rằng một trong những 
ấn tượng để lại do Đức Giêsu lịch sử là ấn tượng về một 
người hoàn toàn bị chế ngự bởi sự giàu có (riches) vĩ đại của 
Vương quốc Thiên Chúa. Chính ở đây ngài đặt tin tưởng, 

156. Xem F. Moloney, Mark: Storyteller, Interpreter, Evangelist 
(Peabody, MA: Hendrickson, 2004), 125-58. 
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và đây chính là nơi mà chúng ta phải dừng lại nếu chúng ta 
muốn hiểu sứ điệp của Tin Mừng về nghèo khó. 

Không may, trong truyền thống Công giáo, không có 
gì trong điều này đóng một vai trò liên quan đến nhân đức 
nghèo khó, cách riêng như nó được thực hành trong đời 
sống tu sĩ. Câu chuyện về người giàu có, được bản miêu 
tả nổi tiếng của Matthêu về người giàu đó được nhận diện 
như một người trẻ (Mt 19:20), một trình thuật được tìm thấy 
trong cả ba Tin Mừng Nhất lãm (Mc 10:17-22; Mt 19:16-22; Lc 
18:18-23), đã thống trị tất cả suy tư như thế từ thời của thánh 
Antôn trong sa mạc (251-356). Lý tưởng đó được diễn đạt 
trong những lời:

“Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, và anh 
sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Mc 
10:21 đứng tận cốt lõi của vô số nỗ lực can đảm, trải qua 
những thế kỷ của lịch sử Kitô giáo, để sống một đời sống 
nghèo khó. Nó đã trở thành khẩu lệnh cho điều được gọi là 
nghèo khó Tin Mừng.157

Nhưng, như tôi tin tưởng rằng cái nhìn nhanh gọn này 
vào chất liệu Kinh Thánh như toàn bộ đã cho thấy, một sự 
tập trung vào nghèo khó  xét như không có (sở hữu) gì thì cực 
kỳ hẹp hòi, và không nắm bắt được chiều sâu và chiều rộng 

157. Bản văn của Matthêu về đoạn này, trình bày người xin là “thanh 
niên giàu có”, và thêm vào những lời của Đức Giêsu “Nếu người 
muốn nên trọn lành” đã có một ảnh hưởng lớn trên truyền thống. 
Khảo sát kỹ hơn đoạn văn này sẽ được tìm thấy trong suy tư sau, 
về thực hành nghèo khó. 
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của một chủ đề Kinh Thánh. Ý niệm Do Thái chính về những 
phúc lành vật chất trong cuộc đời này như hoa quả của một 
cuộc đời được sống trong bình an và nên một với Thiên 
Chúa không được bỏ qua. Cái nhìn tiêu cực về một nghèo 
khó vốn phản ánh sự đàn áp và bất công cũng không được 
bỏ qua (xao nhãng). Đây là những khái niệm Kinh Thánh 
về nghèo khó vốn hướng dẫn tư tưởng của con người tới 
Thiên Chúa: không phải tới điều người ta có hay không có. 
Một hiểu biết có nền tảng rộng hơn về những điểm mạnh 
và yếu của những sở hữu (của cải) ngỏ cho xã hội Phương 
Tây đương thời, liên kết nhiều tiếng nói vốn tỏ ra quan tâm 
đến tương lai của một xã hội tiêu thụ với một lời từ Kinh 
Thánh.158 Người ta chẳng phải tìm hiểu rất sâu để thấy rằng 
giữa những người trẻ và lớn tuổi hơn, có một sự bất mãn với 
sự nô lệ mà việc chúng ta hiện đang tìm kiếm sự thành công 
vật chất đã mang lại. 

Nghèo khó ngày nay
Sự thành công hay thất bại của một cá nhân hay xã 

hội được xét do tổng sản phẩm nội địa (Gross Domestic 
Product) gia tăng. Giá trị của mọi người được đo bằng việc 
họ cộng tác vào tính sản xuất này. Giới trẻ bị hủy diệt khi 
chúng vượt qua chính mình, gia đình bị tan vỡ khi việc tìm 
kiếm sự thăng tiến hơn nữa đó bỏ lại tình yêu, hy vọng và 

158. Cho một phân tích nổi bật và chi tiết về chất liệu Kinh Thánh, xem 
Schneiders, Buying the Field, 147-222. 
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mơ ước thoát khỏi sự bằng nhau của con người, và đơn giản 
nhiều người bỏ cuộc.

Vẻ đẹp của những giá trị nhân bản chân chính đôi khi 
được trình bày trong những phương tiện khác nhau, nhưng 
chẳng tác động gì đến các chính quyền. Họa hoằn, một tiếng 
nói, như của Đức Phanxicô, đề xướng rằng ta sẽ chẳng tìm 
thấy sự tự do và sự tăng trưởng do của giàu sang và của cải 
hấp dẫn trong thế giới mang lại; nhưng điều ấy chẳng mấy 
tác động trên bình diện vĩ mô. 

Mặc dù đau khổ được sinh ra bởi sự trì trệ của thập niên 
1930 và mới đây của khủng hoảng tài chính toàn cầu, sự theo 
đuổi giàu sang của người giàu và hệ thống bị thất bại của 
sự ổn định thấu nhập (tricle down stabilisation), chẳng có 
gì thay đổi cả. Wall Street và những cái tương đương của 
những thủ đô lớn khác trên thế giới đã trở lại với những thực 
hành vốn tạo ra khủng hoảng. Đức Giáo hoàng Phanxicô kết 
án nó (x. EG 52-60), nhưng người giàu càng giàu hơn đang 
khi người nghèo càng nghèo đi, và các Giám mục của Hoa 
kỳ nói, Đức Giáo hoàng không nói về Hợp chủng quốc. Nếu 
đúng là thế, thì ngài đang nói về ai?

Chúng ta phải cố gắng hiểu sự thực hành nghèo khó 
Salêdiêng trong bối cảnh này. Chúng ta vừa thấy rằng một 
khái niệm đặt nền trên Kinh Thánh về nghèo khó đạt đến 
từ Kinh Thánh Do Thái thành lời dạy và thực hành của Đức 
Giêsu. Từ việc sử dụng nó như một ảnh hưởng tạo động 
lực trong đời sống của thánh Antôn, ít nhất như Athanasio 
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tường trình nó trong bản tường trình mang nặng tính ý thức 
hệ từ một thời kỳ sau đó chút ít, bản của Matthêu về lời kêu 
gọi người giàu tới sự hoàn thiện (Mt 19:2) đã làm hình thức 
nghèo khó nào đó thành thiết thân với cấu trúc truyền thống 
của đời tu trong tất cả những hình thức của nó từ thế kỷ thứ 
tư của Kitô giáo. Tuy nhiên, nó không chỉ có một vai trò trong 
nền tảng và lịch sử của đời Kitô hữu, nó tiếp tục cung cấp 
một cái nhìn tiềm năng khác tới một số những câu hỏi sâu xa 
nhất và chân thành nhất được đặt ra bởi những người nam nữ  
đương thời. 

Tuy nhiên, thực hành nghèo khó trong đời tu ngày nay 
nêu lên nhiều vấn đề và để cho đa số các tu sĩ đương thời 
một cảm tưởng hàm hồ nào đó về sự thực hành khía cạnh 
này trong đời khấn hứa của họ. Tu sĩ, vốn được đánh động 
bởi sự đau khổ và nỗi đau của hàng triệu người nghèo trong 
thế giới và cách riêng những người đã bị chính trị bóc lột, 
phàn nàn cách chí lý:

Chúng ta không thật sự nghèo. Chúng ta có nhiều đồ ăn, 
nhiều xe để dùng, một mái nhà trên đầu chúng ta và một chiếc 
giường ấm áp mỗi tối. Hơn thế nữa, chúng ta không phải không 
có sức mạnh. Chúng ta có phương thế để chiến đấu các trận chiến, 
và chúng ta không bao giờ bị phơi trần cho sự bất an gây kinh khiếp 
về điều mà “ngày mai” có thể mang lại. 

Sau khi được tất cả những gì chúng ta có, và một cách cơ 
bản ta an toàn về những ngày mai của mình trong bối cảnh thế 
giới rộng lớn gồm những người không hiện hữu (= không có 
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gì để sống), xem ra là ngu khi thảo luận rằng chúng ta nghèo 
theo nghĩa bình thường của từ ngữ đó. 

Được nói trong những cực độ của chúng, ta có thể đề 
nghị rằng có hai nỗ lực lý thuyết và thực hành để giải đáp 
điều nan giải này (enigma). 

1. Ngày nay nói về lời khấn nghèo khó không có 
nghĩa. Trong thế giới ngày nay, lối nói nghèo khó 
mang theo với nó nhiều liên hiệp xã hội văn hóa, tài 
chánh và ngay cả chính trị đến nỗi bỏ không dùng 
nó có lẽ tốt hơn. Điều được đòi hỏi nơi chúng ta là 
chúng ta hiến mình hoàn toàn và quảng đại cho 
trách vụ được thực hiện trong Giáo hội và trong thế 
giới. Nghèo khó ngày nay có nghĩa là sự sẵn sàng vô 
điều kiện (unconditional availability). Điều này suy ra 
rằng đang khi chúng ta đóng góp cho Giáo hội và 
thế giới, chúng ta tự do để sống, trên bình diện vật 
chất, như bất kỳ một người nào vốn không phải là 
tu sĩ, song làm cùng công việc như chính chúng ta. 
Chẳng bao giờ nên đặt vấn đề về bất kỳ của cải vật 
chất nào mà chúng ta cần để thực hiện sứ mệnh của 
mình, và để sống cuộc đời lành mạnh và toàn diện 
trong một sự thoải mái hợp lý. Các tu sĩ sẽ luôn luôn 
và mọi nơi sẵn sàng. 

2. Đối nghịch với lối tiếp cận sự sẵn sàng, một nhóm 
nhỏ nhưng công khai và to tiếng nhấn mạnh rằng 
chúng ta trở về với sự tuân giữ từng chữ mệnh lệnh 
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triệt để của Đức Giêsu cho người thanh niên giàu 
có: đi, bán những gì anh có, và cho người nghèo khó  
(Mc 10:21). 

Điều này có nghĩa rằng chúng ta làm hơn là nói chúng 
ta đã chọn lựa dứt khoát người nghèo và những người 
không có quyền lực. Chúng ta phải liên kết với họ trong 
tình trạng của họ về sự nghèo khổ và không quyền lực thể 
lý. Có những hệ quả cho một lập trường như thế. Phải bỏ 
đi những ngôi nhà đồ sộ cũng như sự chăm sóc và giáo 
dục dành cho những người giàu; tu sĩ phải lột bỏ mình 
khỏi mọi của cải trần thế và những bộ diện trần thế hầu họ 
thật sự có thể chia sẻ kinh nghiệm của những người nghèo, 
không có quyền lực và bị khai thác. Cách riêng, chia sẻ sự 
bất an toàn của họ là quan trọng. 

Có một điều gì đấy có giá trị trong cả hai chọn lựa này 
mà ta phải lắng nghe; nhưng phần lớn chúng ta có vẻ đã gật 
đầu đồng thuận với chọn lựa trước. Những lựa chọn này 
không sai bởi vì chúng thật triệt để; ơn gọi Kitô hữu là một 
ơn gọi tới việc sống triệt để và nghị lực những giá trị Tin 
Mừng. Chúng biểu thị những cố gắng để tìm được một câu 
trả lời thần học cho những vấn đề tức thời của thế giới lộn 
xộn trong đó chúng ta sống bằng cách tập trung vào những 
hoàn cảnh vật chất mà một cách tất yếu thiết thân với cuộc 
sống của một Salêdiêng. Chúng cũng liều rơi vào nguy hiểm 
là ổn định một câu trả lời rõ ràng và giản đơn cho một vấn 
đề phức tạp bằng cách tập trung vào điều ta phải làm để 
là nghèo. Vấn đề phức tạp hơn nhiều. Trong ánh sáng của 
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khung các ý niệm Kinh Thánh mà chúng ta đã chia sẻ, một 
sự chú ý sát gần hơn đến Lời Thiên Chúa có thể minh chứng 
là một người hướng đạo tốt hơn cho tình trạng được chấp 
nhận là hàm hồ và lộn xộn này. Theo tiếng gọi về nguồn từ 
Vatican II, một tiến trình chú tâm hơn đến việc quay về các 
nguồn mạch đức tin và thực hành của chúng ta có thể chiếu 
soi ánh sáng hữu ích hơn về tình trạng trạng thường lộn xộn 
và gây xáo trộn này. 

Tiền đề cơ bản: chia sẻ đời sống “trong Đức Kitô”
Ở trung tâm của Tin Mừng mà Thánh Phaolô rao giảng 

là câu chuyện của Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh. 
Đức Giêsu cống hiến cho mọi người được chuẩn bị để 
đánh mất chính mình trong tình yêu cho đến chết một sự 
sống mới vốn có thể là của chúng ta bây giờ (x. Rm 5:1-5;  
Gl 4:4-7), ngay cả về mặt này của cái chết, khi chúng ta 
thông phần vào điều Phaolô gọi là sự sống trong Đức Kitô. 
Khái niệm đời sống Kitô hữu là sự sống trong Đức Kitô thống 
trị tư tưởng của Thánh Phaolô. Từ việc đọc thư Rôma mà 
thôi, người ta có thể tìm thấy hầu hết mọi khía cạnh của đời 
sống Kitô hữu được miêu tả như trong Đức Kitô (6:11; 8:2; 9:1; 
15:17; 16:3-10). Các Kitô hữu làm nên một thân mình với các 
Kitô hữu khác trong Đức Kitô (12:5), và họ có ơn cứu chuộc 
và sự sống đời đời trong Đức Kitô”.159

159. Để thêm chi tiết, xem Moloney, Reading the New Testament in the 
Church, 106-111. 
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Đối với Thánh Phaolô, hiện hữu như một Kitô hữu, là 
một Kitô hữu một cách tích cực có nghĩa là có sự sống của 
mình trong Đức Kitô. Một vấn đề với sự giải thích về lối diễn 
đạt này nảy sinh từ một khuynh hướng đọc đời sống trong 
Đức Kitô như một hình thức của một khoa thần nghiệm về 
một thế giới khác (other-worldly mysticism). Đây là một sự 
hiểu lầm tư tưởng của Thánh Phaolô. Kitô học của Thánh 
Phaolô, và như vậy, Kitô giáo của ngài, được đâm rễ trong 
biến cố đẫm máu là cuộc khổ hình Thập Giá của Đức Giêsu, 
là kết quả của việc Đức Giêsu tuyệt đối vâng lời Thiên Chúa. 
Như chúng ta đã thấy khi suy tư về vâng phục, câu trả lời 
của Đức Giêsu cho Thiên Chúa đảo ngược sự bất tuân của 
Ađam, và bây giờ chúng ta có khả năng sống cuộc tạo dựng 
mới, ở đó sự sống và ân sủng tràn lan (x. Rm 5:12-21). Không 
có gì là huyền bí về việc sống trong Đức Kitô cả; chúng ta ở 
tận cốt lõi của điều mà sống như một Kitô hữu có nghĩa là gì. 

Điều mà Thánh Phaolô muốn nói qua sự sống trong Đức 
Kitô được trả lời tốt đẹp nhất bằng cách phân tích kỹ hơn một 
vài bản văn ở đó khái niệm sự sống trong Đức Kitô được liên 
kết với những hình ảnh nổi tiếng và quen thuộc khác. Thánh 
Phaolô thường nói về người Kitô hữu mặc lấy Đức Kitô và trở 
thành một người mới. Thánh Phaolô dùng những lối nói này 
để miêu tả việc người Kitô hữu đi vào một lối sống và hiện 
hữu mới. 

Trở thành một Kitô hữu có nghĩa là một điều gì đó mới 
mẻ triệt để đã xảy ra. Sự mới mẻ đó là gì? Hai bản văn quan 
trọng của Thánh “Phaolô”, ở đó những hình ảnh về việc 
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trong Đức Kitô, mặc lấy Đức Kitô và trở thành một người mới 
được dùng liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng đáng được 
khảo sát kỹ hơn. Tôi đặt lối nói “của Thánh Phaolô” trong 
những trích dẫn này, như hầu hết các học giả Tân Ước đều 
coi bản văn thứ nhất này, lá thư gởi Galat, đảm bảo là “của 
Thánh Phaolô”, thực sự, là một trong những thời khắc đặc 
trưng nhất của sự diễn đạt chính mình. Đoạn văn thứ hai 
đến từ thư gởi Côlôsê. Đang khi vẫn có một vài người coi 
nó là lá thư cuối cùng của Thánh Phaolô, thì có một sự đồng 
ý rộng khắp rằng một cách chân chính nó thuộc về Thánh 
Phaolô, nhưng lại đến từ một trong những môn đệ của ngài 
được viết cho một tình trạng vốn khai triển một vài thập 
niên sau cái chết của Thánh Phaolô năm 64 CE.160 Những bản 
văn viết như sau:

Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về 
Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Kitô. Không còn chuyện phân 
biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn 
bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô [Giêsu] 
(Gl 3:27-28). 

Và anh em đã mặc lấy con người mới... không còn phải 
phân biệt Hy Lạp hay Do Thái, cắt bì hay không cắt bì, 

160. Để thảo luận quanh những tình trạng và những tác giả tương ứng 
của thư Galat và Côlôsê, xem Brown, An Introduction to the New 
Testament, 467-82 (Galatians), 598-618 (Colosians). Cũng xem 
cuộc thảo luận quân bình về những câu hỏi này trong Charles H. 
Talbert, Ephesians and Colosians, Paideia Commentaries on the 
New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2007), 3-15. 
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man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Kitô là tất cả 
và ở trong mọi người (Cl 3:10: AT). 

Có những vấn đề bối cảnh đòi ta phải chú ý trước khi 
phân tích các bản văn muốn thông tri điều gì. Trước tiên, hai 
bản văn đến từ hai khung cảnh văn chương, xã hội, và lịch 
sử khác nhau. Chúng được viết trong bối cảnh của hai kinh 
nghiệm Giáo hội khác nhau. Thư gởi tín hữu Galat được 
Thánh Phaolô viết khi hoạt động truyền giáo ngập lút đầu 
và có lẽ được coi là sự diễn đạt đam mê nhất của Tin Mừng 
theo Thánh Phaolô. 

Thư Côlôsê lại khác. Nó được viết bởi một môn đệ, 
trong sự trung thành bắt chước vị thầy mình, song với một 
sự giải quyết bình thản hơn và triết lý hơn về những rối rắm 
mà Giáo hội ở Tiểu Á đối diện. Do vậy, lá thư gởi Galat và 
Côlôsê được nhắm đến những cộng đoàn khác nhau đối 
diện với những vấn đề khác nhau trong những kỷ nguyên 
(năm tháng, eras) hơi khác nhau một chút trong lịch sử của 
Giáo hội sơ khai nhất. Cộng đoàn Galat liều rơi vào nguy 
hiểm nghiêm trọng là bị những người Do Thái đến thăm 
thuyết phục rằng để là Kitô hữu, họ phải quay về lại với 
thực hành  và bảo vệ lề luật, và cách riêng thực hành việc cắt 
bì. Đối với Thánh Phaolô, điều này có nghĩa rằng sự tự do 
mà Đức Giêsu  chết và phục sinh đã giành lấy cho họ bị đe 
dọa (x. Gl 5:1). Những tín hữu Côlôsê đối diện các vấn đề từ 
dòng suy tư suy lý hơn, phóng túng (libertine) hơn, tạp pí 
lù (syncretistic) vốn trồi hiện lên khi Kitô giáo sơ khai được 
dẫn tới những hiểu biết không thể chấp nhận về điều Thiên 
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Chúa đã làm trong và qua Đức Kitô (x. Cl 2:8-21). Một số đề 
nghị rằng những trào lưu này là những bóng đêm sơ khởi 
của điều rốt cục đã trở thành chủ nghĩa ngộ giáo thế kỷ II, 
một hiểu biết suy lý và tri thức về điều Thiên Chúa đã làm 
trong và qua Đức Kitô vốn đe doạ Giáo hội cách nào đó sau 
này trong lịch sử của mình. Một phong thái dựa trên việc 
theo Đấng chịu đóng đinh trở thành ít quan trọng hơn. 

Tuy nhiên, mặc dù những khác biệt rất quan trọng này, 
các bản văn rất tương tự nhau. Chúng chia sẻ danh sách của 
những nhóm hiềm thù cổ điển: Hy Lạp và Do Thái, chịu cắt 
bì và không chịu cắt bì, nô lệ và tự do, nam và nữ. Để lãnh 
hội ý nghĩa triệt để của điều Phaolô đang cố gắng nói, ta cần 
hiểu rằng điều ngài tuyên bố đã không có ý nghĩa xa hơn 
trong Đức Kitô, nhưng là những sự chia rẽ được mọi người 
chấp nhận trong xã hội, văn hóa và tôn giáo. Không ai sẽ đề 
nghị rằng người ta không nên bị chia rẽ theo việc họ là Hy 
Lạp hay Do Thái, nô lệ hay tự do, nam hay nữ. 

Ở đây chúng ta tìm thấy một trong nhiều yếu tố của 
sự mới mẻ vốn trồi hiện với Kitô giáo. Cả hai đoạn văn này, 
phản chiếu một ý tưởng cốt lõi trong tư tưởng của Phaolô (x. 
Rm 10:12-13; 1Cr 12:12-13; Ep 2:11-22) tuyên bố rằng những 
chia rẽ được văn hóa chấp nhận đã chấm dứt trong một tình 
trạng hoàn toàn mới mà người Kitô hữu đi vào. Tình trạng 
mới này được miêu tả là trong Đức Kitô, trong con người mới, 
và cả hai thư Galat và Côlôsê nói rằng họ mặc lấy Đức Kitô. 
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Theo khía cạnh này, tính độc đáo của Kitô giáo có thể 
được lượm lặt từ sự kiện rằng công thức không còn là Hy Lạp 
hay Do Thái, nô lệ hay tự do, nam hay nữ hầu như có thể có cội 
rễ trong phép rửa Kitô hữu sơ khai.161 Được dìm cách trơ 
trụi trong nước thánh tẩy, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ 
hay tự do, nam hay nữ, đều hiển nhiên trước mắt trần. Tuy 
nhiên, sự cắt bì hiển nhiên, dấu nung của nô lệ, hay những 
khác biệt thể lý giữa nam và nữ có thể hiện hữu, thì những 
khác biệt đó biến mất trong Đức Kitô. Điều này gợi đến một 
ý niệm về một không gian mới, một nơi chốn mới. Trong đoạn 
văn từ thư Galat, Thánh Phaolô miêu tả tình trạng mới này 
như một nơi chốn ở đó tất cả tạo nên một ngôi vị, đang khi 

161. Đối với nguồn gốc công thức này, xem Dennis R. MacDonald, 
There is No Male and Female. The Fate of a Dominical Saying 
in Paul and Gnosticism, Harvard Dissertations in Religion 20 
(Philadelphia: Fortress, 1987), 1-16. Tuy nhiên, Thánh Phaolô sử 
dụng công thức tiền Phaolô này mang lấy ý nghĩa của riêng nó 
trong bối cảnh của Galat 3. Nó được miêu tả tốt đẹp do MacDonald: 
“Phép Thánh Tẩy không phải là một nghi thức huyền bí đảm bảo 
người thụ giáo được nên một với Thiên Chúa, nhưng là một biểu 
tượng về tính duy nhất có tính xã hội trong Đức Kitô. Giáo hội là 
tạo thành mới trong đó những nhóm xã hội chia tách - Do Thái/
Hy Lạp, nô lệ/tự do, nam/nữ - được hiệp nhất”. Tuy nhiên, ông 
nói ở chỗ khác: Thực thế, “Không có nam hay nữ” là tầm nhìn của 
Thánh Phaolô về sự bình đẳng phái tính trong cộng đoàn của mình 
như họ phải là, không phải là một chứng từ cho những điều kiện 
trong những cộng đoàn này” (p. 16). Xem nữa, J. Louis Martyn, 
Galatians, The Anchor Bible 33A (New York: Doubleday, 1997), 
373-83; F. Matera, Galatians, Sacra Pagina 9 (Collegeville, MN: 
The Liturgical Press, 1992), 141-47. 
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ở thư Côlôsê, Thánh Phaolô lại đi xa hơn và minh nhiên nói 
rằng con người mới này là một chỗ ở đó (tiếng Hy Lạp: hopou) 
không thể có những chia rẽ như thế. 

Đời sống trong Đức Kitô không phải là một tập hợp mới 
gồm những thói quen luân lý; nó là một khung trời hiện hữu 
mới. Trở thành một Kitô hữu có nghĩa là đi khỏi từ chỗ này 
tới một chỗ khác ở đó tất cả những hàng rào được chấp nhận 
giữa con người bị gạt sang một bên. Trở thành một Kitô hữu 
có nghĩa rằng một người bước ra khỏi từ Hội đường hay 
Đền thờ và cắt ngang qua đường để đi vào một không gian mới: 
cộng đoàn Kitô hữu. Dĩ nhiên, nghi thức gia nhập là phép 
Thánh Tẩy. Một khi được tẩy rửa trong Đức Kitô, người tin ở 
trong một tình trạng hoàn toàn mới, cả thể lý lẫn tinh thần. 
Trong tình trạng mới này, người khác (tha nhân) tạo thành 
một phần toàn diện. 

Sự hiện hữu Kitô hữu không phải là một sự sở hữu cá 
nhân. Là một Kitô hữu chính là thông phần vào sự sống của 
người khác, là chia sẻ, là phá đổ những rào chắn vốn chia 
tách. Đối với Phaolô tưởng nghĩ một Kitô hữu tự quản quả là 
không thể được. Chúng ta hiện hữu và có sự sống của mình 
như những Kitô hữu chỉ khi chính mình rộng mở sâu xa tới 
sự chia sẻ sự sống và tình yêu với những Kitô khác. Có một 
bản văn quan trọng của Phaolô về vấn đề này. Nó đòi phải 
giải thích hơn, nhưng tôi để nó lại với anh em, như bản văn 
- trong ánh sáng của điều tôi vừa tuyên bố dựa trên Galat 3:27-
28 và Cl 3:10 - nói cho chính mình:
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Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, 

cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống 

là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, 

dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa (Rm 14:7-

8).162

Sự thực hành khái niệm Kinh Thánh về nghèo khó có cội 
rễ của nó ở đây. Rốt cục mọi sự mà tôi là, và mọi sự mà tôi 
có được hướng tới những người khác. Chúng ta phải mặc 
lấy tâm trí của Đức Giêsu Kitô, Đấng trao hiến mình cách vô 
điều kiện cho Thiên Chúa. Mọi gối sẽ bái quỳ và mọi miệng 
lưỡi tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa (x. Pl 2:5-11) bởi vì 
tiến trình huỷ mình ra không này, ngay cả tới độ chết trên thập 
giá. Một Kitô hữu chân chính không thể sống cho chính mình 
bởi vì chính sự hiện hữu của ta như một Kitô hữu sẽ vì vậy mà 
bị mất. Chúng ta có đời sống Kitô hữu của mình chỉ bao lâu 
chúng ta lệ thuộc vào người khác, chỉ bao lâu chúng ta liên tục 
cho và nhận từ tha nhân. Chúng ta là Kitô hữu, chúng ta hiện 
hữu như Kitô hữu trong và bởi vì tha nhân. 

162. Xem Byrne, Romans, 410-13. Byrne nói: “Toàn thể hiện hữu Kitô 
hữu, kể cả cái chết, xảy ra trong lãnh vực của quyền làm Chúa 
của Đức Kitô và dưới uy quyền của Ngài”. Cũng xem F. Matera, 
Romans, Paideia Commentaries on the New Testament (Grand 
Rapids: Baker Academic, 2010), 313: “Nếu kẻ yếu và người khoẻ 
mạnh nhớ rằng khuôn mẫu của chính đời sống họ đã được quyết 
định bởi Đấng là Chúa của kẻ sống và kẻ chết, họ sẽ đặt qua một 
bên những tranh cãi của họ để sống cho ngài.”
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Không ai đã từng lên trời để khám phá những bí mật 
của Thiên Chúa, bất chấp Môsê, Abraham, Elia và Isaia.163 
Nhưng một ai đó đã từ trời mà đến, Con Người. Ngài có thể 
làm cho chúng ta được biết Thiên Chúa. Nhưng cách nào?

Con Người phải được nâng cao, như Môsê đã nâng cao 
con rắn trong hoang địa, hầu tất cả những ai tin vào ngài 
đều có sự sống. Điều này đã xảy ra bởi vì Thiên Chúa đã 
yêu thế gian đến nỗi Ngài ban Con Một của mình, không 
phải để phán xét chúng ta, nhưng để mang đến sự sống đời 
đời (x. Ga 3:13-16). Vì lẽ này, các tín hữu của mọi thời đại 
sẽ nhìn lên Đấng bị đâm thâu để xem thấy Thiên Chúa yêu 
thương mặc khải mình (x. 19:37).164 trong và qua Đức Giêsu 
Kitô, mọi người nhận biết một Thiên Chúa yêu thương (Ga 
3:16) và là tình yêu (1Ga 4:8, 16). Làm thế nào sự vâng phục và 
tình yêu này tiếp tục hiện diện trong câu chuyện nhân sinh? 
Thánh Phaolô xin chúng ta bắt chước ông, như ông bắt chước 
Đức Kitô (x. 1Cr 11:1). Tính duy nhất được khai sinh do việc 
bắt chước như thế nằm ở việc Giáo hội sơ khai nhất hiểu biết 
về điều đã được ta biết đến như là sự nghèo khó. Ta phải hiểu 
rõ nguyên lý cơ sở này, vì nó quyết định điều chúng ta tìm 
thấy trong những trình thuật của Tin Mừng và Công vụ các  
Tông đồ. 

163. Về sự suy lý Do Thái rằng những vị mặc khải lớn từ lịch sử Israel 
đã lên trời để nhìn thấy Thiên Chúa, và rồi xuống trần như những 
người mặc khải, xem Moloney, John, 95, 100-101. 

164. Cho một sự học hỏi rộng lớn vốn nằm sau những xác quyết này, 
xem Moloney, Love in the Gospel of John. 
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Chương 7

THỰC HÀNH NGHÈO KHÓ

T
ính chất hàm hồ trong sự cam kết của người Salêdiêng 
với nghèo khó phải được giải quyết bằng cách quay 

về lại với những cội rễ Tin Mừng. Tới điểm này trong suy 
tư chúng ta, một số bước cơ bản đã được lấy theo hướng đó. 
Nhưng để đưa chúng ta đi xa hơn, chúng ta cần tiếp tục suy 
tư trên sự thực hành cái gọi là nghèo khó như được tìm thấy 
trong những trang của Tân Ước.

Nghèo khó trong Giáo Hội Giêrusalem 

Nhìn đến bản miêu tả của Luca về Cộng đoàn được 
qui tụ quanh Thánh Phêrô ở Giêrusalem được tường trình 
trong Cv 1-5 khi nói về nghèo khó Kitô hữu quả là truyền 
thống. Ta phải làm một ít ghi nhận dẫn nhập để hiểu hơn 
nữa tính hùng biện của hai đoạn văn nổi tiếng này trong 
việc chia sẻ của cải.165 Nhận biết rằng Luca, khi viết cho 

165. Để có một trình bày về Công vụ và cấu trúc văn chương và thần 
học toàn bộ của nó, xin coi Moloney, Reading the New Testament 
in the Church, 140-54. Về một trình bày mang tính chất lý tưởng 
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các cộng đoàn dân ngoại một khoảng thời gian nào đó vào 
khoảng cuối thập niên 80 CE, nhìn lại Giáo hội Giêrusalem 
của thập niên 30 trong những chương này và dùng nó như 
một khuôn mẫu lý tưởng cho những cộng đoàn đó quả là rất 
quan trọng. Tính hùng biện được xác định bởi sự thiếu hiệp 
nhất và chia sẻ trong các cộng đoàn Kitô hữu sau này. Giáo 
hội cơ bản Giêrusalem là chủ yếu cho trình thuật của Công 
vụ vì hai lý do. Trước tiên nó là điểm tựa mà lịch sử cứu độ 
xoay quanh. Tác vụ của Đức Giêsu được nhắm tới sự hoàn 
thành ở Giêrusalem (x. Lc 9:51). Đức Giêsu chiếm lấy đền 
thờ, giảng dạy ở đó, kinh nghiệm tất cả những biến cố vượt 
qua ở đó, và trước khi lên trời, căn dặn các môn đệ “ở lại 
trong thành” (x. Lc 24:49). Chính ở đó mà tặng phẩm “quyền 
năng từ trên cao” (24:49) được ban cho họ (Cv 2:1-13), và 
cộng đoàn Kitô hữu tông đồ đầu tiên trồi hiện. Luca làm rõ 
rằng “Kitô giáo trồi hiện từ chính trái tim của Israel và vì thế, 
là sự diễn đạt chân thật của đức tin cổ xưa đó”.166

Dựa vào giả định thần học căn bản này, cộng đoàn ở 
Giêsusalem được trình bày như khuôn mẫu của cách thức 
mà các sự việc phải hiện hữu. Vì Giáo hội Giêrusalem được 
trình bày như một khuôn mẫu lý tưởng cho các cộng đoàn 

(duy tâm, idealistic) về cộng đoàn nguyên thuỷ, xem tr. 141-44. 

166. Robert A. Spivey, D. Moody Smith, and C.Clifton Black, Anatomy 
of the New Testament. A Guide to its Structure and Meaning, 7th 
ed. (Minneapolis: Fortress, 2014), 252. 
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Kitô hữu sau này, những người nhận lấy sách Luca - Công 
vụ, Luca đã cố tình lý tưởng hóa bản miêu tả sinh động của 
mình về những kinh nghiệm thành lập Kitô giáo. Sứ điệp 
hòa bình, hiệp nhất, yêu thương và chia sẻ sâu xa ở mọi bình 
diện, vốn ở tại cõi lòng trong sứ điệp của Luca, thì dành cho 
Giáo hội ở mọi thời. Nó không đơn giản là một vấn đề về 
một khuôn mẫu đúng của hành xử; một vấn nạn đạo đức: 
nó được cung cấp như một dấu phân biệt theo thần học của 
cộng đoàn Đức Giêsu, sự nối tiếp và hoàn hảo của những 
lời hứa của Thiên Chúa. Do vậy, chính như Giáo hội mà các 
Salêdiêng phải lắng nghe sự hùng biện thuyết phục của 
Luca. Chúng ta đã thiết lập rằng Thánh Phaolô nhấn mạnh 
rằng đời sống Kitô hữu tùy thuộc vào sự được chuẩn bị để 
chia sẻ đời sống ở mọi bình diện. Mặc dù lên khung khác 
nhau, bởi vì sứ điệp này được chuyển vào một hình thức 
thuật trình, Luca chia sẻ cái nhìn của Thánh Phaolô. So 
sánh hai đoạn văn bàn đến việc chia sẻ đời sống và của cải  
(Cv 2:44-45; 4:32-35) cho thấy tầm quan trọng của nó:
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Tất cả các tín hữu hợp 
nhất với nhau, và để mọi sự 
làm của chung. 45Họ đem 
bán đất đai của cải, lấy tiền 
chia cho mỗi người tùy theo 
nhu cầu. 

Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, 
mà chỉ có một lòng một ý. Không một 
ai coi bất cứ cái gì mình có là của 
riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là 
của chung. 

33Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên 
Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng 
Chúa Giê-su đã sống lại. Và Thiên 
Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào 
ân sủng. 

34Trong cộng đoàn, không ai phải 
thiếu thốn, vì tất cả những người có 
ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy 
tiền, 35đem đặt dưới chân các Tông 
Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi 
người, tùy theo nhu cầu. 

Hai đoạn văn này thiết thân với hướng chiều của Luca 
là tạo ra những “tóm lược” mà ông lặp đi lặp lại qua trình 
thuật của mình để đảm bảo rằng cử toạ của ông “nắm được 
sứ điệp của câu chuyện”.167

Những đoạn văn này sinh ra những vấn đề sau:

167. Nội dung của “những tóm kết” này trong Công vụ, xin xem Brown, 
An Introduction to the New Testament, 285-89. 
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1. Luca giả định sự duy nhất của tình yêu được tạo nên bởi 
đức tin mới của Giáo hội Giêrusalem. “Tất cả các tín hữu 
hợp nhất với nhau” (2:44). 

 “Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng 
một ý” (4:32). 

 Đức tin Kitô hữu của cộng đoàn đã sản sinh một tình trạng 
song song với điều được Thánh Phaolô miêu tả là “sự sống 
trong Đức Kitô”. Không thể có một kinh nghiệm Kitô hữu 
mà không quan tâm đến “kẻ khác”. 

2. Căn cứ vào tính duy nhất do đức tin mang lại, các Kitô 
hữu đầu tiên không rũ sạch mọi tài sản và của cải. Họ chia 
sẻ chúng! Những của cải được chia sẻ để nâng cao tiêu 
chuẩn sống của những phần tử thiếu thốn của cộng đoàn. 
Nguyên tắc này được nói rõ trong Cv 4:34, “Trong cộng 
đoàn, không ai phải thiếu thốn”. 

Việc chuyển giao mọi sự mà người ta có thể có cho các tông 
đồ không có bất kỳ ám chỉ nào tới sự khinh thị đối với giá 
trị vật chất. Người ta làm thế để đảm bảo cho tất cả cộng 
đoàn được thảnh thơi và an mạnh. Lý tưởng của Luca về 
việc chuyển giao và chia sẻ của cải không có mục đích tự 
nó, như thể tuyên bố rằng để là một Kitô hữu tốt lành hơn, 
ta phải có ít đi. Lý tưởng mà Luca muốn thông truyền là 
người Kitô hữu chia sẻ tất cả điều họ có như một dấu chỉ 
bề ngoài về tình yêu mà từng phần tử của cộng đoàn đó 
có với những người khác, cách riêng những kẻ thiếu thốn 
nhất. Nhưng tình yêu này được sinh ra bởi một sự cam kết 
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ban đầu, trong đức tin, đối với sự sống mới được có sẵn 
đấy nhờ Đức Giêsu đã chết và phục sinh. 

3. Việc chuyển trao của cải trở thành dấu chỉ và cử chỉ khả 
giác, tạo cho thế giới tra vấn vốn chỉ tới một thực tại sâu xa 
hơn nhiều: tình yêu kết hiệp và nâng đỡ vốn là yếu tố cấu 
thành trong một cộng đoàn Kitô hữu - sự sống trong Đức 
Kitô của Thánh Phaolô. Người ta không tường trình rằng 
dân ngoại nói về các Kitô hữu, xem này các Kitô hữu này 
chuyển trao của cải như thế nào. Họ được tường trình, xem 
này những Kitô hữu yêu thương nhau biết bao!168

Những bản văn được trích nhiều từ Công vụ thực sự 
nói tới việc Kitô hữu thực hành nghèo khó Tin Mừng, nhưng 
không phải trong một sự lịch sử hóa không phê phán về 
những đoạn văn mà đã dẫn tới sự nhung nhớ đạo đức suốt 
bao thế kỷ về những điều tốt đã là “ngày xửa ngày xưa”. 
Chúng có ba điểm nhấn:

1. Việc chia sẻ nảy sinh từ một cuộc sống Kitô hữu 
chân chính, tầm nhìn của Phaolô về một đời sống 
trong Đức Kitô, ở đó đức tin phá đổ những rào chắn 
của bất hòa. 

2. Trên bình diện thực tế, người ta đặt mọi sự họ có và 
mọi sự họ là tùy ý cộng đoàn (sử dụng). 

168. Được các Kitô hữu (chẳng hạn, Tertulian) và ngoài Kitô hữu (chẳng 
hạn, Minucius Felix) làm chứng rộng khắp trong thế kỷ II. Để có 
thêm chi tiết, xem Victor Paul Furnish, The Love Command in the 
New Testament (London: SCM Press, 1973), 16-18. 
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3. Cuối cùng, có một sự chia sẻ trách nhiệm đối với đời 
sống vật chất của cộng đoàn. 

Thật hữu ích để trở lại Hiến luật chúng ta, để thấy rằng 
văn kiện giàu tính chất thần học này không tập trung truyền 
thống Salêdiêng chúng ta về nghèo khó Tin Mừng trên sự 
xấu xa của của cải, nhưng trên sứ mệnh chúng ta, chia sẻ tất 
cả những gì chúng ta có và những gì chúng ta là, hầu chúng 
ta có thể giáo dục thanh thiếu niên tốt đẹp hơn. Ở đây chúng 
ta tìm thấy yếu tính của tiếng kêu làm việc và tiết độ đến với 
chúng ta từ TTN27. Không có điều đó, bất kỳ tuyên bố nào 
để trở về với những tuyên bố triệt để của các Tin Mừng đều 
vô nghĩa.169

Don Bosco đã sống đức nghèo khó với lòng siêu thoát và 
quảng đại phục vụ anh em. Lối sống của ngài ghi đậm dấu 
khắc khổ, cần mẫn và giàu sáng kiến. 

Theo gương ngài, chúng ta cũng sống siêu thoát khỏi mọi 
của cải trần gian1 , và tích cực tham dự vào sứ mệnh của Hội 

169. Xem diễn từ kết thúc của Bề Trên Cả mới được bầu chọn, cha 
Angel Fernandez Artime, “Address of the Rector Major” General 
Chapter XXVII, 115-30. Chẳng hạn, xem trang 122: “Cha tin rằng 
thách đố này (gần gũi với người nghèo, sự trong sáng và trách 
nhiệm trong việc quản trị tài sản vật chất) phải trở nên thiết thân 
với cuộc đời chúng ta, và trong khi đúng là trong nhiều phần của 
Tu hội, chúng ta có những sự hiện diện mà có những người bé mọn 
nhất, người nghèo, kẻ bị loại bỏ như ưu tiên của mình, thì cũng 
đúng rằng chứng tá này sẽ sáng chói ra nếu cách sống của chúng 
ta được đặc trưng bởi sự điềm tĩnh (sobrierity), sự nghiêm khắc và 
nghèo khó”.  Phần minh tỏ trong ngoặc đơn đến từ trang 121. 



Chương 7: Thực hành nghèo khó | 215 

Thánh, vào nỗ lực của Hội Thánh cho công lý và hòa bình, 
đặc biệt qua việc giáo dục những kẻ nghèo khổ. 

Chứng tá nghèo khó của chúng ta, được thể hiện trong sự 
hiệp thông của cải, giúp thanh thiếu niên vượt thắng bản 
năng chiếm hữu ích kỷ và mở lòng chúng tới tinh thần chia 
sẻ kitô hữu (HL 73; nhấn mạnh được thêm vào). 

Lời dạy của Thánh Phaolô về “sự sống mới trong Đức 
Kitô”, được chuyển dịch thành thuật trình trong bài miêu 
tả về phong thái sống lý tưởng của Giáo hội Giêrusalem và 
HL 73, đề nghị rằng hai khía cạnh quan trọng của lối sống 
Salêdiêng chúng ta đáng phân tích hơn nữa về Kinh Thánh 
và thần học: trao ban mọi sự ta có và chia sẻ trách nhiệm. 

Trao ban cho cộng đoàn mọi sự ta có
Cv 2:44; 4:32; HL 73

Nhiều người chúng ta cảm thấy không thoải mái khi 
chúng ta đối diện với đề xướng truyền thống rằng con 
đường duy nhất dẫn tới sự nghèo khó Kitô hữu là theo từng 
chữ những lời của Maccô (10:21), “Hãy đi bán những gì anh 
có mà cho người nghèo”. Theo Kinh Thánh, sự tước bỏ hoàn 
toàn của cá nhân, sự thiếu thốn bất kỳ các phương tiện để 
tồn tại, thì không phải là một điều tốt. Thái độ lành mạnh 
đối với những phúc lành của Thiên Chúa và sự thoải mái 
vật chất theo đó như được ta trình bày trong phần chính của 
Cựu Ước không nên xem nhẹ. Liệu có thể tìm thấy trong các 
Tin Mừng lời ca ngợi đói khổ và thiếu ăn, thiếu dinh dưỡng, 
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những người bị khai thác và không có quyền lực không? 
Điều này trái nghịch với bản chất của Vương quốc Thiên 
Chúa, liên lỷ được trình bày như sự hiện diện cai trị tích cực 
của một Thiên Chúa yêu thương, đầy niềm vui, bình an, tình 
mến, sự nồng ấm, như một nơi chốn ở đó chúng ta được một 
Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc, đã dựng lên. Thực thế, 
chúng ta là chính hình ảnh của Thiên Chúa (x. St 1:26). Kinh 
Thánh nói đến sự tự do cho những kẻ tù đầy, sức khoẻ cho 
kẻ đau ốm, và những hình ảnh về lễ cưới và rượu dư tràn, 
đồ ăn và mọi sự tốt lành được sử dụng (Am 9:13; Hs 14:7;  
Gr 31:12; Mc 2:22; Mt 8:11; 22:1-14; Lc 22:16-18; Ga 2:1-11). 

Một cách khó hiểu, nó làm cho chính sứ mệnh của 
Salêdiêng Don Bosco thành lạc lõng. Nếu nghèo khó thể lý 
là dấu chỉ của phúc lành của Thiên Chúa thì tại sao chúng ta 
được yêu cầu trong HL 73: 

Để tích cực tham dự vào sứ mệnh của Hội Thánh, vào nỗ 
lực của Hội Thánh cho công lý và hòa bình, đặc biệt qua 
việc giáo dục những kẻ nghèo khổ. Chứng tá nghèo khó 
của chúng ta, được thể hiện trong sự hiệp thông của cải, 
giúp thanh thiếu niên vượt thắng bản năng chiếm hữu ích 
kỷ và mở lòng chúng tới tinh thần chia sẻ kitô hữu?

Câu hỏi hóc búa này hiện lên do việc sử dụng không phê 
bình “các bản văn cô lập” (proof-text) truyền thống; chúng 
được lấy từ Tân Ước và giải thích theo một cách thức bóp 
méo sứ điệp nguyên thuỷ của Đức Giêsu và các Tin Mừng.170 

170. Về nhu cầu khẩn cấp đối với những người Công giáo để chính 



Chương 7: Thực hành nghèo khó | 217 

Thật quan trọng, những mối phúc được sử dụng rộng rãi và 
trình thuật của người giàu có đòi phải xem xét lại. 

Những mối phúc

Những mối phúc đến với chúng ta trong hai bản văn  
(Lc 6:20-23; Mt 5:3-10). Cả hai bản văn phản ánh những 
quan tâm và kỹ năng văn chương của các thánh sử và ngỏ 
cho những thính giả tương ứng với một sứ điệp Tin Mừng 
chân chính. Những lời của Đức Giêsu như được tìm thấy 
trong Luca 6 hầu như có thể rất gần với điều mà Đức Giêsu 
rao giảng.171 Một trong những nguyên lý quyết định mà các 
học giả dùng để đi tới kết luận này là Luca liên kết tức thời 
(ngay) giữa những người quá thiệt thòi (underpriviledged) 

mình làm quen với Tân Ước và giải thích nó đúng đắn, xem 
chương “Catholic and Critical” trong Moloney, Reading the New 
Testament in the Church, 1-21. Mặc dù được  Giáo hoàng Lêô 
XII, Piô XII, Vatican II, Bênêđictô XVI, và Thượng hội Đồng 
Giám mục 2009 về Lời Chúa trong đời sống Giáo hội, và những 
văn kiện liên hệ thuộc Giáo hoàng khích lệ, thì sự trân trọng lành 
mạnh mang chất phê bình của Công giáo về Lời Chúa vẫn chưa 
phổ thông. 

171. Để nghiên cứu tốt đẹp về những câu hỏi này: lịch sử của các Mối 
Phúc và mối tương quan giữa Lc 6:30 và Mt 5:1-12 (và việc sử 
dụng khác những truyền thống này của các Kitô hữu sơ khai) xem 
Fr. Bovon, Luke, Trans. Christine M. Thomas và al. Hermeneia, 
3 vols. (Minneapolis: Fortress, 2002-2013), 1:221-23; Để giải 
thích bản văn Luca, xem pp. 223-229. Cũng xem John T. Carroll, 
Luke: A Commentary, New Testament Library (Louisville, KT: 
Westmeninster John Knox, 2012), 144-152. 
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và vương quốc. Nó thật tức thời và khẩn cấp, đang khi 
Matthêu có khuynh hướng làm nhẹ đi điều này cách nào 
đó. Những mối phúc của Luca hứa hẹn một sự hoàn thành 
mà kỷ nguyên thiên sai sẽ mang đến cho những người quá  
thiệt thòi:

Phúc cho anh em là những người nghèo khó, 

vì Nước Thiên Chúa là của anh em. 

Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang 

phải đói, 

vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. 

Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang 

phải khóc, 

vì anh em sẽ được vui cười (Lc 6:20-21). 

Đoạn văn này thường được đọc như một sự tuyên thánh 
cho tình trạng nghèo khó và bị áp bức; Vương quốc Thiên 
Chúa được hứa ban, chỉ cho những người đang đau khổ 
theo cách này; nhưng Đấng Mêsia không đến để thiết lập 
một tình trạng nghèo khổ, đói khát và nước mắt. Đấng Mêsia 
được kỳ vọng để giải phóng con người nam nữ khỏi những 
tình trạng như thế. Đây là một chủ đề chung trong Cựu Ước, 
và Luca tiếp tục truyền thống đó. Trong Tin Mừng Luca, 
hành vi công khai đầu tiên của Đức Giêsu, trong hội đường 
tại Nadarét, là công bố rằng ngài đến để hoàn tất những kỳ 
vọng thiên sai của Israel. Khi trích dẫn từ Is 61:1-12 và Xp 
2:3, Ngài công bố: 
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Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng 
cho kẻ nghèo hèn. 

Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ 
được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự 
do cho người bị áp bức (Lc 4:18). 

Đức Giêsu tuyên bố rằng Ngài đến như Đấng được 
xức dầu của Thiên Chúa. Đấng Kitô không tôn vinh nghèo 
khó, đói khổ và nước mắt, nhưng giải thoát dân chúng khỏi 
những đau khổ đó. 

Sự chúc phúc được hứa ban trong các mối phúc là một 
lời hứa cho người nghèo, đói khát và những người khóc 
lóc mà Đấng Mêsia sẽ giải phóng họ. Nhưng đối với Đức 
Giêsu, họ ở trong một tình trạng rộng mở với một sự chúc 
phúc siêu việt của cải. Sự bình an, tự do và sự sống mà cuộc 
đời, việc giảng dạy, cái chết và sự Phục Sinh của Đức Giêsu 
đã đưa vào trong lịch sử nhân loại là hoa quả của sự rộng 
mở trước thách đố của lời Ngài và con người Ngài, và một 
sự chấp nhận, trong đức tin, rằng cái chết vâng phục của 
Ngài dẫn tới hành động cứu độ của Thiên Chúa - cho Đức 
Giêsu và tất cả những ai theo Ngài - trong sự Phục Sinh. Nơi 
đây kẻ đói khát và sầu muộn có một lợi điểm: họ là những 
người mà một cách tiềm lực rộng mở trước sứ điệp không 
thể tin được này. Họ vui tươi hơn đón chào Vương quốc 
được Đức Giêsu loan báo bởi vì họ không có lý do để bảo vệ  
nguyên trạng. 
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Họ không bảo vệ những lợi lộc của họ bởi vì họ chẳng 
có gì! Họ không hạnh phúc với nguyên trạng ấy và do vậy 
họ làm thành những người nam nữ lý tưởng của đức tin. Họ 
có sự bất mãn cơ bản với hiện tại vốn là một điều kiện tiên 
quyết cần thiết cho đức tin. Không có một sự bất mãn như 
thế chúng ta ổn định với điều chúng ta có ở đây và lúc này, 
và không rộng mở cho tương lai mới. Đức tin Kitô hữu phải 
luôn là “việc bước theo sau” Đức Giêsu Nadarét khi Ngài 
dẫn chúng ta xa khỏi chính mình hơn mãi đi vào trong mầu 
nhiệm của Thiên Chúa. Không bao giờ có thể là một sự ngồi 
lại để thoải mái và hạnh phúc với điều chúng ta có dưới sự 
kiểm soát của chúng ta. 

Đây là một chủ đề cơ bản của Luca - Công vụ, được 
thống trị bởi hành trình của Đức Giêsu lên Giêrusalem và tới 
Thiên Chúa và hành trình song song của Giáo hội, cách riêng 
Thánh Phaolô, từ Giêrusalem tới Rôma: những chứng nhân 
cho đến tận cùng trái đất. Nó cũng là lời mời của HL 73:

[Chúng ta] tích cực tham dự vào sứ mệnh của Hội 
Thánh, vào nỗ lực của Hội Thánh cho công lý và  
hòa bình. 

“Việc không có gì” theo vật chất tự nó không phải là 
một nhân đức theo Kinh Thánh; trái lại, việc “ly thoát khỏi 
của cải trần thế” (HL 73) mới kiến tạo một sự rộng mở vốn 
là nguồn mạch của phúc lành chân thật - một sự rộng mở tới 
một tương lai mà chỉ Thiên Chúa mới có thể tạo nên. Mối 
phúc thứ ba chuyển xa khỏi tiêu chuẩn của cải, “phúc cho 
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anh chị em đang khóc bây giờ, vì anh chị em sẽ vui cười”  
(Lc 6:21). 

Những người khóc than không chỉ là những người 
nghèo, nhưng họ cũng được hứa niềm vui của Vương quốc. 
Họ cũng rộng mở cho khả thể mới. Giữa nước mắt của họ, 
người giàu có thể bị buộc quỳ gối khi họ thừa nhận rằng họ 
không thể kiểm soát những hy vọng, kế hoạch và khát khao 
tối hậu của họ bởi những dây thắt hầu bao của họ hay những 
giao tiếp ảnh hưởng của họ. Trong thời kỳ này khi nhìn nhận 
cách sầu thảm những thất bại của chúng ta trong lãnh vực 
lạm dụng trẻ vị thành niên, và cái ước ao không ngừng về 
một thế giới trần tục để mang Giáo hội Công giáo vào sự 
lãng quên tài chánh, sứ điệp này về một niềm hy vọng được 
khai sinh bởi nước mắt tiếp tục vang lên cách hùng biện.172

Câu chuyện về người giàu có
Câu chuyện này đến với chúng ta trong từng Tin Mừng 

Nhất lãm, nhưng thực sự chỉ có hai phiên bản (version). 
Maccô (Mc 10:17-22) phần lớn được Luca theo (Lc 18:18-23) 
với một ít thay đổi về văn phong mà thôi. Nhưng Matthêu 
đã làm lại câu chuyện của Maccô để giới thiệu nền thần học 
về “sự hoàn hảo” của những lời hứa cho Israel, và tiếng gọi 

172. Để có một suy tư rất hữu ích về bản tính ngôn sứ của sứ điệp Luca, 
xem Luke Timothy Johnson, Prophetic Jesus, Prophetic Church. 
The Challenge of Luke-Acts to Contemporary Christians (Grand 
Rapids: Eerdmans, 2011). Về việc ôm ấp người nghèo và những 
người ở bên lề, xem tr. 96-165. 
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theo Ngài vào trong sự hoàn thiện đó (Mt 19:16-26. Xem 
cách riêng 5:17-18).173 Tôi sẽ vắn gọn phân tích câu chuyện 
của Maccô, khi thêm một ít ghi nhận về bản văn Matthêu 
ở đâu cần thiết.174 Tất cả các thánh sử trình bày người đó 
như một giàu có đã quản trị tài sản của mình với sự công 
bằng. Thực vậy, chỉ Matthêu (19:20) qui chiếu tới người đó 
như một “thanh niên”. Đối với Maccô (10:17), người ấy chỉ là 
“một người” và đối với Luca (18:18), người ấy là một “người 
thông luật” (luật sĩ). Đức Giêsu trắc nghiệm sự chính trực 
(justice) của ông theo Luật Israel. Danh sách những giới luật 
mà Đức Giêsu yêu cầu ông tuân giữ (Mc 10:19; Mt 19:18-19; 
Lc 18:20) không chứa đựng toàn bộ Đệ Nhị Luật. Chỉ những 
giới luật liên quan đến sự luận bàn của Ngài về người lân 
cận được đặt ra cho ông, [cái gọi là] “những giới răn xã hội”. 
Một người giàu rất có thể phạm đến những giới răn này, 

173. Về điều này, xem Francis Moloney, “Matthew 5:17-18 và the 
Matthean Use of dikaiosune: in Unity and Diversity in the Gospels 
and Paul, eds. Christopher W. Skinner, and Kelly R. Iverson, Early 
Christianity and Its Literature 7 (Atlanta: SBL, 2012), 33-54. 

174. Để có một chú giải chi tiết về Mc 10:17-22, xem Moloney, The 
Gospel of Mark, 198-203. Về Matthêu, xem Ulrich Luz, Matthew, 
trans. James E. Crouch, Hermeneia, 3 vols. (Minneapolis: Fortress, 
2001-2007), 508-23. Nghiên cứu của Luz là một nghiên cứu vô giá 
về cách thức mà đoạn văn này được tiếp nhận trong truyền thống, 
và vai trò của nó trong việc phát triển ý tưởng về bậc hoàn thiện 
của Công giáo Rôma, và sự căng thẳng mà điều này tạo nên cho 
một học giả Kinh Thánh từ truyền thống Tin lành, xem cách riêng 
tr. 519-22. 
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đang khi những cái bên ngoài là sự tuân giữ các lễ nghi của 
những bổn phận thờ phượng và sự tuân giữ có thể là tốt đẹp. 

Khi nghe từ người đó rằng ông đã luôn giữ những 
giới luật này, “Đức Giêsu nhìn ông đem lòng yêu mến”  
(Mc 10:21). Người đó tỏ ra một ao ước sâu xa để đi xa hơn 
trong sự cam kết của ông với Thiên Chúa hơn là ông đã có 
cho tới lúc này. Chính ở điểm này mà một mình Matthêu đặt 
trên môi miệng của Đức Giêsu những lời, “Nếu anh muốn 
nên trọn lành” (Mt 19:21), trước khi áp dụng điều kiện của 
Maccô cho tư cách môn đệ, “Hãy đi, ban những gì anh có, và 
cho kẻ nghèo và anh sẽ có một kho tàng trên trời, rồi đến và 
theo tôi” (Mc 10:21; Mt 19:21; Lc 18:22). Tôi sẽ trở lại ý tưởng 
“sự hoàn thiện” của Matthêu dưới đây. Đây là đòi hỏi triệt 
để vốn đã khởi hứng nhiều tâm hồn quảng đại và can đảm 
tới những sáng kiến ngoại thường và lớn lao nhưng những 
gương sáng tuyệt vời này không được cô lập chúng ta khỏi 
việc hỏi một câu hỏi cốt lõi để giải thích lành mạnh đoạn  
văn này. 

Con người đó được gọi với tư cách môn đệ vốn vượt 
qua điều mà sự tuân giữ Lề Luật có thể cống hiến. Câu hỏi 
mà được đặt ra là, “Có phải yêu cầu này phải được đặt ra cho 
mọi người muốn là một môn đệ của Đức Giêsu không?” Có 
phải nó là một luật phổ quát của Tin Mừng rằng chỉ những 
ai bán mọi sự và cho người nghèo mới có thể trở thành môn 
đệ của Đức Giêsu không? Truyền thống này, vốn đi ngược 
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lại tới cuộc đời Thánh Antôn theo Thánh Athanasio, đòi phải 
suy nghĩ cẩn thận.175

Một nghiên cứu về những câu truyện ơn gọi trong các 
Tin Mừng không cho thấy dấu vết này. Trong Mc 1:16-20 
những người đánh cá bỏ lưới, thuyền, những người làm 
công và cha mình. Trong Mc 2:14, Lêvi bỏ địa vị của mình 
ở sở thuế, nhưng không có mệnh lệnh tới nghèo khó, hay 
có bất kỳ dấu nào chỉ ra rằng mọi sự phải được bán đi hầu 
những tiền thu được có thể đi tới người nghèo. Theo Ga 
21:1-4, cùng những môn đệ ấy trở lại hồ, thuyền và việc bắt 
cá của mình sau cái chết của Đức Giêsu (cũng xem Mc 14:28; 
16:7; Mt 28:16-20). 

Đâu là điểm của điều kiện triệt để đối với tư cách môn 
đệ mà Đức Giêsu nhắm đến nơi người thanh niên giàu có? 
Tại sao đòi hỏi đặc thù này được dành cho con người đặc thù 
này chứ không cho ai khác trong các truyền thống Tin Mừng 
hay trong ơn gọi tới tư cách môn đệ? Câu trả lời ta phải tìm 
thấy trong lời yêu cầu tự tín của chính người đó, hiện diện 
trong cả ba phiên bản của câu chuyện (Mc 10:17; Mt 19:16; Lc 
19:18), “Tôi phải làm gì để thừa hưởng sự sống đời đời?” Ở 
đây chúng ta có một người vốn thường quen quyết định vận 
mệnh của mình bởi vì họ có quyền lực (ghi nhận Luca miêu 
tả ông là một người thông luật) và tài sản để buộc vấn đề. 

175. x. Athanasius, “Life of Anthony” trong Select Writings and Letters 
of Athanasius, Bishop of Alexandria, ed Archibald Robinson, 
Nicene and Post-Nicene Fathers, Secon Series (Peabody, MA: 
Hendrickson, 1994 [in lại, ấn bản 1892]), 196. 
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Như chúng ta đã thấy trong sự phân tích về các mối phúc, 
đây không phải là con đường đức tin. Ông phải được dẫn tới 
một tình trạng mà ở đó tất cả điều quan trọng (trọng yếu) là 
điều mà Chúa có thể làm cho ông và với ông. 

Trong Tin Mừng Matthêu, chỉ có hai lời mời tới “sự hoàn 
thiện”. Chúng không lựa ra “những sự đặc biệt” của một cá 
nhân. Cả hai chúng là một ơn gọi tới tư cách môn đệ. Trong 
Mt 5:48, khi kết thúc lời dạy của Đức Giêsu qua các mối phúc,  
(c.2-11), các dụ ngôn kêu gọi các môn đệ làm chứng cho đức 
tin của mình (c.13-14) và những phản đề (c.15-48), Đức Giêsu 
dạy các môn đệ và đám đông (x. 7:28-29) rằng họ phải nên 
hoàn thiện (Greek: teleios), như Cha trên trời của họ hoàn hảo 
(5:48). Nếu người thanh niên giàu có phải gia nhập nhóm 
này, Đức Giêsu dạy anh, “Nếu anh muốn nên hoàn thiện”  
(Greek: teleios). 

Trong việc gọi anh tới tư cách môn đệ, Đức Giêsu phải 
tước bỏ đi mọi sự đang chắn lối giữa người đó và sự cam kết 
triệt để cho chính Ngài. Đức Giêsu là Đấng không huỷ bỏ 
Lề Luật và các Ngôn sứ, nhưng đem chúng tới “hoàn thiện” 
(5:17).176 Tất cả những ai muốn là môn đệ Ngài đều cam kết 
mình cho con đường hoàn thiện (5:48; 19:21). 

176. Một từ ngữ Hy Lạp khác được dùng ở đây (pleroo: to complete, 
mang đến viên mãn), nhưng khái niệm thì như nhau. Trong Mt 5:17-
48 và 19:16-22, người tín hữu được yêu cầu vượt quá Torah khi đáp 
lại lời của Đức Giêsu (x. 5:21, 27, 31, 33, 38, 43; 19:18-19). Điều 
này không liên quan với “sự hoàn thiện” của một tình trạng ưu tuyển 
giữa các người chịu phép rửa. 
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Con người này, nhân vật đặc thù này trong câu chuyện 
của Matthêu, thì rất giàu. Ông bị chắn khỏi sự cam kết toàn 
vẹn như một môn đệ của Đức Giêsu bởi vì ông muốn điều 
khiển tương lai của chính mình như ông đã luôn làm như 
thế. Những phương thế ông có tùy theo ý ông để tuyên bố 
những điều lệ như thế phải được lấy đi. Câu chuyện đó là về 
bản chất triệt để của đức tin chân thật. Tất cả những gì chắn 
giữa người tin và một sự phó nộp tuyệt đối (vô điều kiện) của 
bản ngã dành cho Đức Giêsu phải được lấy đi. Câu chuyện 
này không phải là một tiếng gọi phổ quát cho tất cả những ai  
muốn trở thành môn đệ của Đức Giêsu hầu giản lược chính 
mình vào một một tình trạng bần cùng về tài chánh, bất chấp 
việc thánh Athanasio đọc cuộc đời thánh Antôn. Đó là phổ 
quát hóa một vấn đề sai. Câu hỏi về của cải là vấn đề của 
người này. Ông không được gọi tới một hình thức đời sống 
đặc biệt hay cao hơn, nhưng tới sự hoàn thiện vốn phải là đặc 
trưng của tất cả các môn đệ Đức Giêsu, Đấng đến để mang 
Lề Luật và các Ngôn sứ đến hoàn thiện (Mt 5:17). 

Điều mà có ý nghĩa phổ quát là cần phải bỏ đi tất cả sự 
tự phụ đối với quyền lực (p. 172), tống khứ ước muốn để áp 
đặt những điều kiện trong Vương quốc, rút mình khỏi bất 
kỳ cái gì mà đứng giữa (ngáng trở) chúng ta và việc theo 
Đức Giêsu cách triệt để (không bao giờ dẫn dắt). Có một câu 
chuyện tương tự với cùng một lời mời gọi tới đức tin triệt để 
trong Mt 8:21-22. Trong một bối cảnh bàn đến tư cách môn 
đệ (x. c.18-27), chúng ta tìm thấy câu sau đây: 
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Một môn đệ khác thưa với Người: “Thưa Ngài, xin cho phép 
con về chôn cất cha con trước đã.” 22Đức Giê-su bảo: “Anh hãy 
đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. ”

Chúng ta không phổ quát hóa câu chuyện đó, nhưng 
chúng có nhiều điểm chung. Như với người thanh niên giàu 
có, giữa môn đệ này và Đức Giêsu có một ngáng trở đứng 
giữa. Tuy nhiên, trong trường hợp này nó không phải là sự 
giàu có, nhưng là một tương giao tình cảm mà phải được 
lấy đi. Cả hai câu chuyện liên quan đến tính chất triệt để của 
đức tin chân chính cốt yếu đối với việc chấp nhận vô điều 
kiện sự hiện diện cai trị của Thiên Chúa và Cha như Đức 
Vua của Đức Giêsu.177 Giàu có và những tương giao tình cảm 

177. Điểm này, được thực hiện thoáng qua, bàn đến một yếu tố cốt yếu 
nơi con người và lời dạy của Đức Giêsu Nadarét. Tính chất triệt 
để của lời Ngài mời gọi người thanh niên, và yêu cầu người chết 
chôn kẻ chết của họ phản ánh ý thức cánh chung mãnh liệt của 
Ngài. Như John Meier viết: “Đức Giêsu ý thức trình bày mình cho 
những người Do Thái như vị ngôn sứ cánh chung, thực hiện trách 
vụ của Elia là bắt đầu thu họp Israel lại vào thời cuối cùng đang 
khi cũng thực hiện những phép lạ như của Elia. Những phép lạ này 
được giải thích như những dấu chỉ của vương quốc đang đến, tuy 
nhiên, theo một cách, đã hiện diện nơi sứ vụ của Đức Giêsu. Trong 
bối cảnh rất căng thẳng của cánh chung tương lai – nhưng - được 
hiện thực, vị ngôn sứ cánh chung gọi là Giêsu có thể đã khắc sâu 
nhưng đã cột buộc một vài loại thái độ vốn chỉ tới, như toàn sứ vụ 
của Ngài đã làm, cho tới thời kỳ khôi phục Israel như dân thánh của 
Thiên Chúa” (A Marginal Jew. Rethingking the Historical Jesus, 
The Anchor Yale Library, 4 vols. [NY/New Haven: Doubleday/
Yale University Press, 1991-2009]. 4:127. Để nghiên cứu Mt 8:21-
22, xem câu nói như đến từ Đức Giêsu lịch sử, phản ánh niềm đam 
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có thể cản trở sự cam kết của chúng ta với Đức Giêsu, nhưng 
những thuật trình này không bao giờ được hiểu như sứ điệp 
Tin Mừng rằng chỉ những kẻ sống dưới mức bình thường 
về kinh tế và chỉ những người không gắn bó với gia đình, 
cha mẹ, vợ chồng và con cái mới có thể trở thành môn đệ 
Đức Giêsu. Điều ấy sẽ là làm cho sứ điệp Tin Mừng hoàn 
toàn không thích đáng với kinh nghiệm của chúng ta về đời 
sống và tình yêu giữa những người mà từ họ chúng ta đã học 
nhiều nhất về việc theo Đức Giêsu Nadarét. 

Tuy nhiên, những trình thuật này, được dùng như một 
chìa khóa Kinh Thánh, mở ra những lời mời của Tin Mừng 
tới sự nghèo khó. Đối với Thánh Phaolô và Công vụ, chia 
sẻ tất cả những gì ta có và tất cả những gì ta là, không dẫn 
tới một sự thiếu của cải  hoàn toàn. Một hình thức sống như 
thế diễn tả một thực tại sâu xa hơn: kinh nghiệm của đức tin 
chúng ta vào Đức Giêsu Kitô và sự thông phần của chúng 
ta vào đời sống này khi sự hiện diện cai trị của Thiên Chúa 
xâm nhập vào. Đời sống nghèo khó của chúng ta, nơi đó mọi 
sự được trao ban, loan báo cho thế giới không phải của cải 
thì xấu xa, nhưng [loan báo] chia sẻ đời sống mới có giá trị. 
Chia sẻ tất cả điều ta là và mọi sự ta có sẽ làm cho người khác 
tự hỏi điều gì khiến chúng ta sống như thế. Tặng phẩm của 
đời sống mới trong Đức Kitô, chứ không phải điều ta có hay 

mê này về ơn gọi cánh chung của Ngài, xem Martin Hengel, The 
Charismatic Leader and his Followers, trans. James C.G. Greig, 
Studies of the New Testament and Its World (Edinburgh: T. & T. 
Clark, 1981). 
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không có, tạo động lực những lời mời gọi của Don Bosco để 
làm việc và tiết độ. Đức Giáo hoàng Phanxicô đánh đúng 
vào tận cốt lõi của điều này khi ngài yêu cầu các tu sĩ:

Anh chị em hãy nghĩ đến những lời bình phẩm tôi thông 

thường nói về sự phê bình, ngồi lê đôi mách, ghen tương, 

ghen ghét như những cách hành động vốn không có chỗ 

trong các nhà chúng ta. Nếu điều này là đúng, thì con 

đường đức ái rộng mở trước chúng ta thì hầu như vô biên, 

vì nó kéo theo sự chấp nhận và quan tâm hỗ tương, khi 

thực hành một sự hiệp thông của cải, cả vật chất lẫn tinh 

thần, sự sửa lỗi huynh đệ và kính trọng những kẻ yếu... 

Đây chính là sự thần nghiệm của việc cùng chung sống 

vốn làm cho đời chúng ta thành một cuộc hành hương thánh 

thiêng (To all Consecrated people, II, 3, trích Gioan Phaolô II, 

VC 51; nhấn mạnh do tác giả thêm vào). 

Chia sẻ trách nhiệm đối với đời sống cộng thể

(Cv 2:45; 4:34; HL 73)

Truyền thống Salêdiêng về nghèo khó vốn biểu lộ chính 
mình trong “làm việc và tiết độ” nhất thiết đòi chúng ta phải 
chú ý đến những hoàn cảnh vật chất của đời sống chúng ta 
như những cá nhân, cộng thể, Tỉnh dòng và Tu hội. Thật hợp 
lý là không cộng thể Salêdiêng nào có thể sống sót trừ phi 
mỗi một thành viên đảm nhận một trách nhiệm tích cực đối 
với những thành viên khác.
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Nếu cuộc sống Kitô hữu chúng ta lệ thuộc vào sự sẵn 
sàng để chia sẻ ở mọi cấp bậc, những điều đơn giản nhất và 
sâu xa nhất của các công việc chúng ta, thì từng người chúng 
ta phải sinh ra đức tin, đức cậy và đức ái vốn nâng đỡ người 
khác. Không có những điều kiện thể lý hay vật chất quanh 
sự hiến mình như thế. 

Ở đây không mấy cần phải bàn đến nhiều ví dụ về điều 
này mà có thể tìm thấy trong hầu hết mọi cộng thể Salêdiêng: 
khuôn mặt vui tươi của hội viên đau ốm, cao niên mà làm 
cho người thiếu niên chật vật nhìn thấy tính chất vui tươi 
của đời sống Salêdiêng. 

Đức Giáo hoàng Phanxicô hiểu điểm quan trọng này 
một cách đầy năng lực:

Ở đâu có các tu sĩ ở đó có niềm vui. Chúng ta được gọi để 
biết và cho thấy rằng Thiên Chúa có thể lấp đầy cõi lòng 
chúng ta ngập tràn hạnh phúc; rằng chúng ta không cần 
tìm hạnh phúc của chúng ta ở nơi khác; rằng tình huynhh 
đệ chân chính được tìm thấy trong cộng thể chúng ta gia 
tăng niềm vui chúng ta; và việc tự hiến toàn vẹn của chúng 
ta để phục vụ Giáo hội, các gia đình và giới trẻ,  người già 
lão và người nghèo, mang lại sự hoàn thành cá nhân suốt 
đời cho chúng ta (To All Consecrated People II, 1). 

Don Bosco nhấn mạnh đến “làm việc và tiết độ”, điều 
ấy phải thiết thân với đời sống Salêdiêng chúng ta. Sự sản 
xuất (productivity) và chia sẻ mà ta vừa bàn đến cũng được 
đòi hỏi từ chúng ta trên bình diện của cải vật chất. Đây là 
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chỗ mà ý niệm về nghèo khó như “không có gì” không đạt 
tới lý tưởng Kitô hữu. Không ai trong chúng ta - bất kể cao 
tuổi, bệnh tật hay bất tài đến đâu - không có gì cả. Mỗi người 
chúng ta là một sáng tạo độc đáo của Thiên Chúa, và điều 
này tuôn chảy vào điều chúng ta làm. Không phải tất cả đều 
được “ban tặng”, theo nghĩa hẹp mà thế giới cho hạn từ này, 
nhưng điều chúng ta là thì được phản ánh trong điều chúng 
ta làm, dẫu chúng khiêm tốn. 

Ý tưởng rằng nghèo khó phải là không có gì và phải đợi 
Thiên Chúa gởi bánh từ trời đến thì tác hại. Nó không chỉ 
hiểu lầm Tin Mừng, nhưng có thể dẫn tới lười biếng. Bất kỳ 
Salêdiêng nào không hiểu ra luân lý của chúng ta là làm việc 
cật lực, ngày và đêm, thì thiếu mất một yếu tố cốt yếu trong 
việc họ theo Don Bosco. Được pha trộn bằng một sự chăm 
sóc ngay thật với chính mình và anh em mình, chúng ta lao 
động cật lực, sống giản dị, và chia sẻ mọi sự chúng ta có và 
mọi sự chúng ta là. Đây là một cách thức ưu tuyển, đầy ơn 
sủng (grace-filled), tự do và vui tươi để sử dụng nhiều tài 
năng của chúng ta, cá nhân cũng như cộng thể.178

178. Một chứng từ đương thời cho điều này được tìm thấy trong suy tư 
mới đây về niềm vui Salêdiêng từ Romina Martiniello, một cựu 
học sinh của Salesian College, “Rupertswood,” Sunbury, Australia, 
a Cagliero Missionary in Cambodia, and member of the core group 
of the Australian Salesian Youth Movement (ASYM). Cô viết: 
“Niềm vui Salêdiêng thì sâu lắng hơn sự tuôn trào hời hợt hay 
chóng vánh của hạnh phúc mà tất cả chúng ta kinh nghiệm trên nền 
tảng ngày-qua-ngày. Nó thì sâu lắng hơn niềm vui ta cảm nhận sau 
khi thắng một trận cầu, khi nhận một lá thư nào đó từ nhà mình hay 
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Một thoáng nhìn vào lịch sử của đời sống tu sĩ cho thấy 
rằng, từ ban đầu, các cộng đoàn đã thấy làm việc chính là 
những nhu cầu của mình, là trách nhiệm của họ. Pachomius 
(291-348 CE), đấng sáng lập đời sống tu sĩ (coenobitic), thuê 
các thầy dòng và chính mình để làm việc trong các cánh 
đồng suốt thời gian thâu hoạch và thánh Basiliô Cả (330-379) 
đòi hỏi tất cả các thầy dòng của mình có một nghề nghiệp. 

Danh xưng đến ngay tâm trí ta là thánh Phanxicô Assisi 
(1181-1226), rất thường bị lãng mạn hóa trong sự liên kết 
này, và được liên kết với thánh Đaminh (1170-1221) trong 
việc thành lập truyền thống các khất sĩ. Thực thế, Thánh 
Phanxicô tự hào là kiếm sinh nhai và ra lệnh các môn sinh 
của mình tiếp tục nghề nghiệp mà họ thực hành trước khi 
đến với ngài. Thật quan trọng khi biết rằng ngài cho phép 
họ đi xin chỉ khi không có việc làm, hay khi tiền lương thì 
không đủ để nuôi sống (Regula Prima 7; Test. 19:22).179

ngay cả sau khi một trong những học sinh chúng ta đạt được một 
mục tiêu mới. Nó là niềm vui cơ bản đến từ hiểu biết rằng chúng ta 
được yêu mến và giá trị vô điều kiện bởi Thiên Chúa. Cảm thức 
sâu lắng này về hạnh phúc toả sáng ra trong tất cả mọi sự ta làm. 
Nó có thể được nhìn thấy trong cách chúng ta dùng sự hài hước để 
nối kết với người trẻ, trong cách thức chúng ta luôn kỳ vọng cái tốt 
nhất chứ không phải cái tệ nhất từ từng người và trong cách thức 
chúng ta cư xử như những người suy tư và đóng góp” (Cagliero 
Newsletter 15 May, 2015). 

179. Điều này được bắt gặp cách huy hoàng (và khôn tả) trong phim 
Brother Sun, Sister Moon của Franco Zefferelli năm 1972. Làm 
việc trong những cánh đồng với những người lao công khác, những 
thầy dòng Phan sinh đầu tiên, bụi bặm và đầy mồ hôi từ lao động 
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Những người mà giữa họ chúng ta sống và vì họ chúng 
ta làm việc thấy chúng ta làm việc, nhưng chúng ta phải chỉ 
xa hơn điều chúng ta làm. Làm việc và tiết độ của chúng 
ta chỉ tới lý lẽ tại sao chúng ta hiện hữu như một cộng thể 
Salêdiêng. Họ có thể hỏi tại sao những người có tài năng, 
chuyên nghiệp, tận tụy sống và phục vụ giới trẻ sánh vai với 
những người không quá nhiều tài năng song cần cù. Chúng 
ta cùng nhau sống, cầu nguyện, hoan hỷ và làm việc. Giá 
trị chứng tá của sự khó nghèo chúng ta, một hình thức hữu 
hiệu của việc loan báo Tin Mừng, là tình yêu và sự duy nhất 
của đời sống chúng ta cùng nhau như một nhóm người, cấp 
địa phương, Tỉnh dòng và Tu hội, mà một cách khả giác cam 
kết cho làm việc và tiết độ. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể 
đạt được bởi “những người thần nghiệm” được thúc đẩy 
bởi một đời sống đức tin vốn đáp lại lời mời của Đức Giêsu 
Kitô.180  Khi những người khác thấy rằng những nỗ lực của 

của họ, đứng lặng yên trước những người lao công khác khi họ 
dùng bữa trưa thanh đạm, cho đến khi họ được sẵn sàng để chia sẻ. 

180. Hạn từ “nhà thần nghiệm” và “khoa thần nghiệm” (mysticism) một 
cách nào đó thì xa lạ với truyền thống Salêdiêng, quá siêng năng 
tận hiến cho trách vụ “thực tiễn” là giáo dục giới trẻ. Tuy nhiên, 
cha Pascual Chavez Villanueva nhấn mạnh, suốt 12 năm làm Bề 
Trên Cả, người Salêdiêng cần phải mật thiết hơn (gần gũi hơn) 
với Thiên Chúa. Trong khi chuẩn bị TTN27, người Salêdiêng 
được yêu cầu xem xét chiều kích “thần nghiệm” của tất cả những 
gì họ đang làm. Cuối cùng, điều này có nghĩa rằng những người 
Salêdiêng luôn luôn và ở mọi nơi phải cho thấy “những dấu hiệu 
về sự tối thượng của Thiên Chúa trong đời sống họ” (TTN27, 25). 
Văn kiện TTN, khi khảo sát lối đường tiến lên dưới những tiêu đề 
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chúng ta được hướng tới, không phải sự bành trướng cá 
nhân nhưng tới sự hỗ trợ và kiện cường việc chia sẻ đời sống 
trong Đức Kitô mà chúng ta có thể hiến mình tốt hơn cho 
người khác, cách riêng những người thiếu thốn nhất, chúng 
ta sẽ tra vấn những giá trị của xã hội đương thời, quá bị thúc 
đẩy bởi tổng sản phẩm trong nước (nội địa) và mệnh lệnh 
rằng giá trị của một người tùy vào sự sản xuất của họ. 

Kết luận
Nghèo khó không phải về việc được giải phóng khỏi 

những lo âu tài chánh hầu chúng ta có thể làm việc hiệu quả 
hơn. Nó là về việc chia sẻ triệt để tất cả những gì chúng ta 
có như một biểu lộ về việc chia sẻ đời sống đức tin “vào Đức 
Kitô”. Nó tạo thành phần của đời sống chúng ta như những 
nhà thần nghiệm, khi làm chứng cho việc chúng ta sống Tin 
Mừng qua làm việc và tiết độ của chúng ta. Sự nghèo khó 
Salêdiêng phải tính toán dưới diện vật chất, điều ta có và 
không có. Có lẽ nó được trình bày tốt nhất như “tất cả mọi sự 
tôi có tôi trao cho cộng thể, tất cả những gì tôi cần, tôi nhận 
từ cộng thể. Tất cả những gì tôi là tôi trao cho cộng thể, tất 
cả sự trợ giúp tôi nhận được từ cộng thể.” Từng hội viên của 
cộng thể Salêdiêng biết và kinh nghiệm rằng trách nhiệm 
đối với sự hưng thịnh vật chất của cộng thể thuộc quyền của 
tất cả hội viên. Nhưng chia sẻ trách nhiệm trên bình diện 

“lắng nghe”, “giải thích”, và “tiến tới” đã mở ra từng những nhận 
xét này bằng cách suy tư trên: “Như Don Bosco, trong đối thoại với 
Chúa” (x. pp. 25-26, 33-35, 43-44). 
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vật chất thì nông cạn nếu nó không tỏ lộ tình yêu vốn phải 
hiệp nhất cộng thể Kitô hữu. Nó là thiết thân với khoa  thần 
nghiệm của chúng ta cũng như ơn gọi của chúng ta tới lời 
ngôn sứ. 

Sứ điệp của Tin Mừng thật rõ ràng: tất cả phải có khả 
năng để trở thành mọi sự mà Thiên Chúa làm họ là thế. Để 
làm cho điều này thành khả thể, tất cả được gọi tới việc chia 
sẻ triệt để nếu họ tuyên xưng đức tin của các Tin Mừng. Một 
cách tối hậu, đây là ý nghĩa của việc chia sẻ mà diễn ra trong 
cộng thể tông đồ, “Trong cộng đoàn không ai phải túng 
thiếu” (Cv 4:34). Những dấu chỉ của thời đại chúng ta cho 
thấy rằng xã hội đó, và thỉnh thoảng, các Giáo hội Kitô hữu 
dường như mất liên lạc với tiếng gọi này tới sự nghèo khó 
Tin Mừng. Chúng ta thấy một Âu châu Kitô hữu và một Bắc 
Mỹ Kitô hữu sống với một lương tâm dễ dãi bên cạnh Phi 
châu và Nam Mỹ. Úc châu và Âu châu đứng cạnh bên một 
cách giúp chi khi hàng ngàn người tỵ nạn chết chìm ở biển 
cả hay bị giam hãm mặc dù họ không làm gì ngoại trừ chạy 
trốn vì sự an toàn của mình và sự an toàn của gia đình họ. 

Khi tôi viết những lời này, vài ngàn người đang trôi dạt 
trong các biển phía bắc nước Úc mà chẳng có lương thực hay 
nước uống. Các thuyền bị từ chối và bị đẩy trả lại bởi những 
quốc gia láng giềng khi mỗi thẩm quyền chính trị không có 
ao ước để đặt sự an toàn của mình lâm nguy.181

181. Lập trường của cả hai phe chính trị ở Úc châu đều cam kết cho một 
chính sách “trở lại với những con thuyền”. Được mặc trong khoa 
hùng biện của việc mang những người buôn lậu tới một kết tận, sự 
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Nhưng vấn đề toàn cầu này không được làm ta phân 
tâm khỏi sự phân rẽ được chấp nhận trên bình diện văn hóa 
giữa những người có (sở hữu), và những người không có. 
Như Đức Phanxicô đã chỉ ra, chúng ta không được tạo dựng 
để sống theo cách này, nhưng xã hội được cấu trúc để ép 
buộc phong thái sống này trên chúng ta.182

Những phân rẽ này cũng được tìm thấy trong những 
ranh giới của các Giáo hội tuyên xưng Kitô hữu, ở đó sự giàu 
có của cải và văn hóa trong một cộng thể có thể sống cạnh 
bên với sự nghèo khó khủng khiếp trong cộng thể khác. Loại 
phân rẽ này làm thành một lời dối trá về Tin Mừng mà cả hai 
cộng thể đều rao giảng. Chúng ta tất cả đều được mời gọi 
sống Tin Mừng đó. 

Cộng thể Salêdiêng công khai cam kết mình, bằng phẩm 
chất của việc chia sẻ đời sống, để tỏ lộ rằng nhân loại chân 
thật, và do vậy, Kitô giáo chân thật, thì không chỉ là một sứ 
điệp rao giảng nhưng là một thực tại được sống trong Giáo 
hội và được nung đốt bởi cùng những lý tưởng nung đốt toàn 
Giáo hội. Sự nghèo khó của chúng ta không phải là mục đích 
tự thân. Làm việc và tiết độ của chúng ta là những khía cạnh 
lớn của chức năng ngôn sứ trong Giáo hội, cho thấy Giáo hội 

ích kỷ của một quốc gia phồn thịnh là một cớ vấp phạm quốc tế. 
Khi được hỏi xem có bất kỳ xem xét nào hơn nữa được dành cho 
chính sách này theo ánh sáng của hàng ngàn người có thể chết ở 
phía bắc của các bờ biển chúng ta, Thủ Tướng, Tony Abblott, người 
Công giáo (một cựu chủng sinh) trả lời: “không, không, không”. 

182. Xem Đức Phanxicô, EG 50-108. Đức Thánh cha miêu tả “sự khủng 
hoảng của sự cam kết cộng đoàn” trong những đoạn này. 
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và thế giới rằng chỉ qua tự do được chiếm lấy bởi sự tuân giữ 
khó nghèo mới cống hiến sự sống cho người khác qua sự hy 
sinh chính mình mà chúng ta có thể hy vọng để yêu mến như 
Đức Kitô đã yêu mến. Chúng ta phải cố gắng tránh những 
định nghĩa về các sự vật mà tạo ra nghèo khó. Ít nhất, chúng 
không được trở thành thước đo của nghèo khó chúng ta. Điều 
này tất yếu sẽ thay đổi. Nó phải là một vấn đề của cảm thức 
chung rằng bối cảnh vật chất của hai cộng thể không là như 
nhau. Điều quan trọng là sự khác biệt của chúng ta với sự 
nô lệ của xã hội đương thời vào tính sản xuất và của cải là  
rõ ràng. 

Đối với người Salêdiêng, cá nhân, cộng thể, Tỉnh dòng, và 
Tu hội, điều này có nghĩa là đáp trả không chút do dự lại lời 
mời gọi của Don Bosco là làm việc và tiết độ trong đời sống 
ngày qua ngày của chúng ta. Điều này cần đến sự phân định 
trong việc sử dụng của cải của thế gian này. Nhưng chúng 
không là thước đo tối hậu của nghèo khó chúng ta - “việc chia 
sẻ đời sống trong Đức Kitô” là (thước đo ấy) . Đối với người 
Salêdiêng đây là thiết thân với ơn gọi chúng ta là những nhà 
thần nghiệm. Nghèo khó Salêdiêng, được biểu lộ trong làm 
việc và cầu nguyện, thủ đắc giá trị của nó khi nó được động 
lực bởi đức tin và tình yêu có một phẩm chất ngoại lệ. Không 
có tiếng gọi cho một bản miêu tả dài về “làm việc và tiết độ” 
Salêdiêng. Hiến luật chúng ta sẽ nói điều chúng ta cần biết  
và làm: 

Lao động cần mẫn và đầy hy sinh là một đặc điểm Don 
Bosco đã để lại cho chúng ta và là cách biểu lộ cụ thể đức 
nghèo khó của chúng ta. 
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Trong sự cần lao hằng ngày, chúng ta liên kết với những 
người nghèo sống bằng mồ hôi của mình và làm chứng 
cho giá trị nhân bản và Kitô hữu của lao động (HL 78). 

Làm việc và tiết độ như thế phải được thúc đẩy bởi 
tình yêu và đức tin. Tình yêu chân chính, tình yêu hy sinh 
chính mình của Đức Kitô, không thể được đo bằng lề luật 
và những bảng liệt kê vì nó vượt quá bất kỳ loại đo lường 
vật chất nào. Lời khấn nghèo khó của chúng ta là một trong 
những phương thế lớn để tỏ cho người khác rằng chúng ta 
cam kết yêu thương và khi chúng ta xét duyệt lương tâm về 
nghèo khó chúng ta phải bắt đầu với việc khảo sát về việc 
chia sẻ đời sống yêu thương được đâm rễ trong đức tin của 
chúng ta vào Đức Giêsu Kitô. 

Như các tông đồ trước lời mời gọi của Chúa, chúng ta giải 
thoát mình khỏi nỗi bận tâm và lo lắng về của cải trần gian, 
và nhờ tín thác vào sự Quan phòng của Cha, chúng ta hiến 
thân phục vụ Tin Mừng (HL 72, 3).

Chúng ta hiện hữu như một cộng thể Salêdiêng, “hiến 
mình để phục vụ Tin Mừng”, cam kết mình để “làm việc 
và tiết độ”, điều ấy nhất thiết chú ý tới những hoàn cảnh 
vật chất, bối cảnh trong đó sự nghèo khó của chúng ta, việc 
chúng ta chia sẻ đời sống “trong Đức Kitô” phải trình bày 
chính mình ra. Chúng ta không thể có cái này mà không có 
cái kia. Nhưng nếu cái sau (“sự sống trong Đức Kitô”) vắng 
bóng, thì làm việc và tiết độ Salêdiêng trở thành một khẩu 
hiệu rỗng tuếch. 
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Chương 8 

THANH KHIẾT ĐỘC THÂN

Những suy tư Kinh Thánh và thần học 
Giữa một số tác giả đương thời về đời tu, có một khuynh 

hướng chọn thanh khiết tu sĩ như một nét độc đáo riêng biệt 
của hình thức đời sống này trong Giáo hội. Một vài tác giả 
và Tu hội, trong Hiến luật hậu Vatican II của họ, đã chuyển 
dời từ hình thức và trật tự truyền thống là nghèo khó, thanh 
khiết và vâng phục thành nói và viết sự độc thân, nghèo khó 
và vâng phục.183 Trong Hiến luật được canh tân hậu Công 
đồng của mình, các Salêdiêng Don Bosco đặt vâng phục vào 
chỗ nhất. Đây là một quyết định khôn ngoan về thần học và 
Kinh Thánh, vì vâng phục nằm ở tận cốt lõi của Đức Giêsu 
đáp lại vị Thiên Chúa mà ngài gọi là “Abba, Cha”. 

Dù do ngẫu nhiên hay may mắn, thật hữu ích khi nhận 
biết rằng xuyên qua 1600 năm của truyền thống Kitô giáo, lời 

183. Giữa những người đóng góp quan trọng cho suy tư về đời sống tu 
sĩ mà đã đi theo hướng chiều này là Sandra M. Schneiders. Xem 
cách riêng Selling All. Commitment, Consecrated Celibacy, and 
Community in Catholic Religious Life, Religious Life in a New 
Millennium 2 (NY/Malwah, NJ: Paulist Press, 2001), cách riêng tr. 
117-274. 
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khấn ấy được những người nam người nữ đã cam kết sống 
một hình thức nào đó của phong thái đời độc thân được thể 
chế hóa trong truyền thống đó đã được miêu tả là “lời khấn 
thanh khiết”. Trong những truyền thống tu sĩ, đời sống trong 
sạch mà họ chọn có một hình thức độc thân nhưng rất hiếm 
nó được coi là một “lời khấn về sự độc thân”. Điều này xem 
ra có tính chất nghĩa ngữ (semantics), nhưng tôi cho rằng 
nó có những phân nhánh thần học, giáo hội và thiêng liêng 
rộng lớn. Trước tiên, nó đưa chúng ta về lại một giả định cơ 
bản đằng sau những suy tư của chúng ta về “đời sống thánh 
hiến”. Tất cả mọi Kitô hữu, độc thân hay lập gia đình, được 
gọi tới sự trong sạch. Thực thế, phần đa Kitô hữu sống một 
hình thức trong sạch được khấn hứa (vowed). Một số trong 
chúng ta công khai tuyên lời khấn này và cam kết vào một 
cộng đoàn tu sĩ ở đó chúng ta cố gắng sống lý tưởng của 
một hình thức trong sạch độc thân. Phần đa Kitô hữu (không 
phải tất cả) công khai tuyên khấn lời khấn trong sạch trong 
nghi thức hôn phối khi họ hiến mình cách tự do và tuyệt đối 
cho một mối liên hệ tình yêu độc hữu được diễn đạt theo tính 
dục dành cho người chồng hay người vợ. Không thể có một 
ảo tưởng rằng ít ra lý tưởng của đức trong sạch trong hôn 
nhân chung thuỷ và hiệu quả thì thách đố như hình thức độc 
thân của nó. Có lẽ một hình thức sống trong sạch thậm chí 
còn thách đố hơn được sống bởi người Kitô hữu không lập 
gia đình và cam kết [sống] một mình, một vấn đề đáng suy 
nghĩ hơn nữa từ truyền thống Kitô hữu. 
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Điều tiếp theo liên quan đến hình thức trong sạch độc 
thân, nhưng qua phân tích chất liệu của Công đồng và Kinh 
Thánh, chúng ta sẽ tìm thấy rằng sứ điệp Tin Mừng về tình 
yêu độc thân áp dụng cách mạnh mẽ cho tình yêu hôn nhân. 
Bởi vì hai hình thức cam kết này đối với thanh khiết (trong 
sạch) đã được nhìn quá lâu theo một kiểu đối nghịch. Chúng 
ta tập trung quá nặng trên sự hiện diện hay vắng diện của 
hoạt động tính dục trong một hình thức đặc thù của đời sống 
Kitô hữu. Điều này được chỉ ra bởi mối quan tâm đương thời 
về sự độc thân. Độc thân là một tình trạng thể lý; nó không 
phải là một nhân đức thần học. Ở đây chúng ta đang ở trọng 
điểm của vấn đề. Hẳn nhiên một phong thái sống độc thân 
được chọn lựa tự do có thể hoạt động một cách ngôn sứ trong 
xã hội đương thời bị dục tính hóa cao độ. Nhưng “nhân đức 
của lời khấn đó” không nên bị giản lược vào sự kiện thể lý 
rằng các tu sĩ không có người đối tác (phối ngẫu) hay con 
cái. Chúng ta cũng chẳng nên ảo tưởng rằng những người 
không lập gia đình hay không có người phối ngẫu dục tính 
có nhân đức cao cả hơn. Lịch sử mới đây, được minh chứng 
cách ngoạn mục bởi cơn ác mộng của việc lạm dụng mà các 
linh mục và tu sĩ nam nữ vi phạm, cho thấy rằng quá nhiều 
người độc thân (nghĩa là những người không có một phối 
ngẫu dục tính) chẳng trọng sạch gì hết.184 Trái lại, có nhiều 

184. Xem khảo cứu quan trọng về câu hỏi này vốn vượt quá ngón tay chỉ 
tới, nhưng hỏi những câu hỏi nghiêm chỉnh về việc thực hành độc 
thân trong Giáo hội Công giáo, Marie Keenan, Child Sexual Abuse 
and the Catholic Church. Gender, Power and Organizational 



242 | Chiêm ngắm vẻ đẹp đời Thánh hiến ở tận nguồn ơn cứu độ

người không độc thân (nghĩa là những người trong các liên 
hệ dục tính yêu thương và thường hằng) nhưng sự trong 
sạch của họ là nổi bật. Nhận xét khởi đầu này dùng như một 
sự “rộng mở” cung cấp một chủ đề cho nhiều điều theo sau. 

Nố Truyền thống đối với thanh khiết độc thân
Giáo hội luôn nhìn đức đồng trinh có một chỗ đứng đặc 

biệt giữa các Kitô hữu. Nó cho thấy rằng câu nói về “việc 
những người thiến hoạn vì Nước Trời” trong Mt 19:12 là một 
đoạn Tin Mừng cho thấy sự cao cả của đức đồng trinh và 
Thánh Phaolô chắc chắn khuyên các người Côrintô rằng nếu 
họ không lập gia đình thì họ cứ như vậy thì tốt, “để chuyên 
lo việc Chúa” (to secure your undivided devotion to the Lord, x. 
1Cr 7:32-5). Những thế kỷ sơ khai của Giáo hội cho thấy một 
sự chú tâm lớn lao đến tình trạng của đức đồng trinh, và 
những bút tích của các Giáo phụ cách chung phản ánh một 
cảm nhận cơ bản rằng phép Thánh Tẩy và hôn nhân không 
thoải mái đi cùng nhau. Có lẽ vị Giáo phụ lớn nhất, Thánh 
Augustinô (354-430 CE) là thí dụ nổi tiếng nhất (nhưng có lẽ 
được hiểu ít nhất). Trong cuộc đấu tranh của ngài chống lại 
người đương thời là thầy dòng Pelagius người Anh (354-420 
CE), ngài bảo vệ nguyên lý Kinh Thánh cơ bản rằng ơn cứu 
độ chỉ đến từ những công nghiệp của Đức Kitô chết và phục 
sinh. Trong cuộc tranh luận với Pelagius, kẻ đã từng tuyên 

Culture (NY/Oxford: Oxford University Press, 2012). Những tư 
tưởng khôn ngoan nhất mà tôi gặp về vấn đề này được tìm thấy 
trong tr. 265-66 của bài học hỏi tốt đẹp này. 



Chương 8: Thanh khiết độc thân | 243 

bố rằng “những bước đầu tiên” tới sự thánh thiện có thể đến 
từ sáng kiến nhân loại, ngài phải lý luận rằng không ai có 
thể cứu mình bởi những cố gắng của mình, khi phận người 
(human condition) không ngoan cường bởi một sự yếu đuối 
bên trong. Trong đời sống, chúng ta tất cả đều cần ân sủng 
của Thiên Chúa cứu độ can thiệp vốn luôn sẵn đấy nhờ Đức 
Giêsu Kitô chết và hục Sinh. Pelagius chống lại lý luận này 
bằng cách hỏi làm thế nào một đứa trẻ vô tội, mới sinh, và 
không bao giờ phạm tội, lại cần đến ơn sủng của Đức Kitô. 
Trong những năm cuối cùng của mình, Thánh Augustinô đã 
đấu tranh với vấn đề này; ngài giải đáp chung cục rằng cái 
dục (concupiscence) thì cốt yếu cho một em bé thụ thai, ngay 
cả giữa những cặp hôn nhân Kitô hữu. Tất cả trẻ em đều 
được sinh ra trong bối cảnh của một ao ước thể lý, cái dục, 
và do đó không thuộc về Thiên Chúa song thuộc về thế gian:

Bởi vì xảy ra cái dục này truyền đi ngay cả từ những cuộc 

hôn nhân chính đáng và đúng đắn của con cái Thiên Chúa, 

nên không phải những đứa con của Thiên Chúa mà là 

của thế gian được sinh ra (De nuptiis et concupiscentia I, 18;  

PL 44. 20). 

Thánh Augustinô, vị Giáo phụ Latinh lớn nhất, một 
trong những nhà luận giải quan trọng nhất của Kitô giáo sơ 
khai về ý nghĩa của Kinh Thánh trong đời sống của Kitô hữu 
và Giáo hội, phải được hiểu trong bối cảnh lịch sử của ngài 
và trong bối cảnh của luận chứng toàn diện mà ngài đang 
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theo đuổi.185 Lý luận cơ bản của ngài cực kỳ tích cực. Ngài 
nhấn mạnh rất nhiều rằng mọi người đều cần ân sủng Đức 
Kitô và cuộc thảo luận về trẻ em chỉ nảy sinh trong bối cảnh 
này. Đấy là khuynh hướng sai lầm của Giáo hội sau này để 
dành riêng vai trò đó như một trung gian của các ân sủng 
vốn nảy sinh nhu cầu “phải cải cách” (reform), nơi Martin 
Luther. Thánh Augustinô phản ánh lập trường tiêu cực được 
một số Giáo phụ sơ khai hơn đảm nhận; lập trường đó cũng 
là sản phẩm của những kinh nghiệm tiền Kitô hữu của ngài. 

Thánh Augustinô thì không một mình, nhưng ngài lại 
chủ yếu, khi quan điểm tiêu cực này về hôn nhân trở nên 
cố định trong truyền thống, mặc dù nó không bao giờ trở 
thành một phần của lời dạy Giáo hội. Những ý tưởng của 
Tertulianô trước Thánh Augustinô sáng chói nhưng nhiệm 
nhặt thì rất mạnh mẽ (160-220 CE). Được định vị trong thế 
giới Rôma muộn thời, Tertulianô chính đáng tấn công nhiều 
trò tiêu khiển bình dân (x. De Spectaculis [197-202]; PL I. 
627-660),186 nhưng hiểu biết tiêu cực của ông về những vấn 

185. Nghiên cứu ngắn nhưng súc tích về đời sống và sự đóng góp của thánh 
Augustinô, xem Garry Wills, Saint Augustine, A Peguine Life (NY: 
Viking Penguin, 1999). Về cuộc tranh cãi với Pelagius, xem Peter 
Brown, Augustine of Hippo. A Biography (London: Faber & Faber, 
1967), 340-52. 

186. Tertulianô dữ dội chống lại các Kitô hữu thành Carthago hiện diện 
tại những trò chơi dân dã ở đó những trận đọ kiếm và những biểu 
diễn dâm đãng thì phổ thông. Ngài khích lệ họ chuẩn bị cho biến 
cố ngoạn mục nhất của mọi biến cố: cuộc trở lại chung cục của  
Đức Chúa. 



đề dục tính và hôn nhân cuối cùng dẫn ông xa khỏi Giáo hội 
Carthage chính thống để đi vào một bè phái, những người 
theo Montane, vốn cũng nắm chặt những cái nhìn tiêu cực 
về hôn nhân và hoạt động tính dục.187 Căn cứ vào sự tán 
thành rộng khắp mà những ý kiến này có được trong những 
thế kỷ sơ khai, đó là một dấu chỉ đáng kể về Thần khí hướng 
dẫn trong Giáo hội rằng những lập trường như thế không 
bao giờ trở nên thiết thân với lời dạy chính thức, mặc dù não 
trạng này thấm vào truyền thống Kitô hữu cũng như trong 
tư tưởng và thực hành Kitô hữu. 

Hẳn nhiên tất cả chúng ta ý thức rằng một não trạng 
như thế vẫn còn mạnh mẽ hiện diện trong xã hội Kitô hữu 
và Công giáo đương thời. Những truyền thống của phái 
Puritans (Thanh Giáo) vốn tạo nên văn hóa Âu Mỹ đã bị ảnh 

187. Người ta đã công bố (phần lớn dưới ảnh hưởng của Eusebius [263-
339 CE] và Giêrônimô [347-420 CE]) rằng Tertulianô trở thành 
“lạc giáo” bằng cách gia nhập những người Montanist. Điều này 
không còn được chấp nhận. Dù những niềm tin của họ về hoạt 
động phái tính là bất kỳ cái gì, vì niềm hy vọng “thời cuối cùng” 
được đề cao, thì những người Montanist thật chính thống xét về 
đạo lý. Một tóm lược tốt đẹp, xem Susanna Elm, “Montanists” 
trong eds. G. W. Bowersock, Peter Brown, and Oleg Grabar, Late 
Antiquity. A Guide to the Postclassical World (Cambridge: MA: 
Harvard University Press), 589-90. Tertulianô không quay lưng lại 
trên những đóng góp ý nghĩa của ông cho tư duy đang trồi hiện của 
Giáo hội về Kitô học và Ba Ngôi. Thực vậy, một số lý luận rằng 
chủ trương Montanism của ông làm giàu cho sự hiểu biết của ông 
về Thánh Thần trong sự phát triển của tư duy Ba Ngôi. 
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hưởng sâu đậm bởi văn hóa này. Tác động trên chúng ta 
cách rõ nét, những khía cạnh của đào luyện Salêdiêng tới “sự 
thanh sạch” (purity) chịu khổ từ nó. Một số chuyện - không 
phải tất cả - của “những vấn đề lạm dụng” mà chúng ta đối 
diện trong những thập niên mới đây có gốc rễ của chúng 
trong một nền đào luyện tôn giáo và tâm lý không lành 
mạnh nơi lãnh vực phái tính của con người.188

Một giải thích nào đó về Mt 19:22 và 1Cr 7:32-5, cùng 
với lời dạy nhất quán của các Giáo phụ, đã rất ảnh hưởng 
trong đào luyện về một đường nét lý luận vốn bảo vệ tính 
cao cả của đức đồng trinh trong truyền thống Công giáo. 
Truyền thống này đòi phải xem xét lại. Có thể Mt 19:12 
không liên quan gì đến đức trong sạch của một số người vốn 
cam kết cho một đời sống độc thân được khấn hứa. Lời dạy 
của Thánh Phaolô trong 1Cr 7 chịu ảnh hưởng nặng nề bởi 
niềm tin rằng thời kết thúc sắp tới gần rồi, một niềm tin đã 
được chứng thực là sai. Lý luận của ngài về giá trị tương đối 
của hôn nhân mất đi sức mạnh tức thời của nó khi giữ lại ý 
nghĩa cánh chung của nó. Việc chúng ta đọc các nguồn liệu 
một cách phê bình - lịch sử cũng đòi buộc rằng chúng ta phải 
hiểu các Giáo phụ trong bối cảnh thời đại của các ngài. Giáo 
hội sơ khai một cách không ý thức phản ánh thế giới Rôma 

188. X. Keenan, Child Sexual Abuse, 230-57. Chương này bàn đến 
việc Giáo hội sử dụng và lạm dụng “giống, quyền lực, cấu trúc tổ 
chức”. 



muộn thời suy đồi khi Giáo hội chính đáng phản ứng lại 
những vấn đề dâm loạn đang phổ biến.189

Cũng thật quan trọng phải hiểu thần học trồi hiện về 
đức đồng trinh được liên kết chặt chẽ với - và một sự tiếp 
nối của - thần học về sự tử đạo như thế nào. Trong hai thế 
kỷ đầu mà Giáo hội hiện hữu, sự tử đạo hiện ra lù lù trong 
đời sống ấy. Những văn sĩ sơ khai nhất của Giáo hội nhất 
thiết đối diện vấn đề này và viết về ý nghĩa của nó đối với 
đời sống chân chính của người môn đệ. Khi hiện tượng thể 
lý của sự tử đạo giảm dần, nền thần học dễ dàng chuyển vào 
những suy tư về đời sống đồng trinh. Đây là một đóng góp 
rất giá trị cho sự tăng trưởng về suy tư của Giáo hội; sau này 
chúng ta sẽ trở lại truyền thống này. Tuy nhiên, chúng ta 
phải cẩn thận, đừng phổ quát hóa một cách không phê bình 
lời dạy của các Giáo phụ về đức đồng trinh như thể đây là 
một yếu tố bất khả ngộ của truyền thống Giáo hội. 

Vatican II và sự độc thân thanh khiết
Sự hướng dẫn từ Vatican II về một câu trả lời đương 

thời cho những vấn nạn mà một đời sống độc thân thanh 
khiết có khấn hứa đặt ra, từ quan điểm Kitô hữu, thì gây thất 
vọng. Nhờ tìm tòi về con người và sứ điệp của Đức Giêsu, sự 

189. Một nghiên cứu toàn vẹn về những câu hỏi này, xem Peter Brown, 
The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in 
Early Christianity, Twentieth Anniversary Edition with a New 
Introduction, Columbia Classics in Religion (NY: Columbia 
University Press, 2008). 
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canh tân đời tu hậu Công đồng như được những đặc sủng 
sáng lập diễn đạt rõ (PC 2), đã tháo gỡ một lịch sử; kinh 
nghiệm hậu Công đồng về đời tu vốn làm ngạc nhiên mọi 
người cũng như làm buồn thảm nhiều người. Tuy nhiên, 
không một thần học cốt yếu mới nào về đời tu được diễn đạt 
rõ trong văn kiện khá thực tiễn này. Những trào lưu tu trì 
khác nhau trong Giáo hội chịu trách nhiệm về sự canh tân 
của mình dưới cặp mắt chăm chú của Giáo hội. 

Sự luận bàn minh nhiên về đức thanh khiết độc thân 
của các tu sĩ vẫn bị đóng trong nhãn quan tiền Công đồng 
mà chúng ta tóm gọn như sau. Nó được bàn đến minh nhiên 
trong PC 12:

Đức thanh khiết vì Nước Trời (Mt 19:21) mà các tu sĩ tuyên 

khấn, phải được kính trọng là một tặng phẩm hiếm có của 

ân sủng. Nó chỉ giải phóng cõi lòng (trái tim) con người (x. 

1Cr 7:32-35) hầu người tu sĩ trở nên nhiệt tâm hơn trong 

tình yêu đối với Thiên Chúa và với mọi người. Vì lẽ này nó 

là một biểu tượng đặc biệt về những phúc lành trên trời, 

và đối với tu sĩ nó là một phương thế hữu hiệu nhất để tận 

hiến mình cách tận tâm phục vụ Thiên Chúa và các công 

việc tông đồ. 

Giá trị của sự độc thân thanh khiết đối với sứ mệnh rõ 
ràng được nói đến, và tầm quan trọng của nó như một dấu 
chỉ cánh chung cũng được công bố rõ. Nhưng phần này tiếp 
tục với một loạt những cảnh báo:



Các tu sĩ, nỗ lực để trung thành...

Họ không nên tự phụ vào sức riêng mình...

Họ nên thực hành khổ chế và canh giữ giác quan. 

Họ cũng không nên xao nhãng những phương thế tự nhiên 
vốn cổ xuý sức khoẻ tâm trí và thể xác.

Họ không nên bị ảnh hưởng bởi những học thuyết  
sai lầm. 

Các ứng sinh không nên tiến tới… trừ phi sau khi được thử 
luyện thật sự thích đáng… 

Cảnh cáo chống lại những nguy hiểm cho đức thanh khiết. 

Dĩ nhiên, không có gì sai cả và thực sự nó vẫn còn quan 
trọng khi chúng ta thực hành đức thanh khiết độc thân.190 
Nhưng chúng ta có thể kỳ vọng một điều gì tích cực hơn nữa 
từ thẩm quyền cao nhất của Giáo hội dạy dỗ. Bầu khí chung 
như vậy về nguy hiểm, chú ý và sợ hãi không giúp chúng ta 
trong nỗ lực trình bày và sống một thần học tích cực và vui 
tươi về đức thanh khiết. 

Trong cung điệu tiêu cực của nó, tôi thấy PC 12 đang 
làm sai lạc hơn. Đảm nhận truyền thống, được phác họa ở 
trên, Công đồng sử dụng Mt 19:12 và 1Cr 7:32-5 một cách 

190. Một sự chăm sóc cần thiết phải có về những vấn đề này trong 
tiến trình đào luyện Salêdiêng, x. Formation of Salesians of Don 
Bosco. Principles and Norms. Ratio Fundamentalis Institutionis et 
Studiorum, 3rd ed. (Rome: Editrice SDB, 2000), 86-88, 95-96, và 
cách riêng Criteria and Norms for Salesian Vocation Discernment. 
Admissions, 3rd ed. (Rome: Editrice SDB, 2000), 48-59. 
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không phê bình, giải thích những bản văn này để muốn nói 
rằng đức thanh khiết “giải phóng cõi lòng con người”, và do 
vậy là “một trong những phương thế hữu hiệu nhất để tận 
tâm hiến mình phục vụ Chúa và công việc tông đồ”. 

Văn kiện này nói hay về một đời sống thanh khiết là một 
“dấu chỉ” cánh chung tuyệt diệu; tuy nhiên, ý tưởng được 
diễn đạt trong phần đầu của số này, đó là: đức thanh khiết 
là một phương thế nhờ đó người tu sĩ được giải phóng khỏi 
sự phiền toái của gia đình hầu họ có thể làm việc và cầu 
nguyện hiệu quả hơn. Điều này giải thích sai bằng chứng 
Kinh Thánh được sử dụng (Mt 19:12 và 1Cr 7:32-5), khi các 
tác giả của văn kiện này không thấm nhuần lời chú giải Kinh 
Thánh sẵn có cách rộng khắp về những đoạn văn truyền 
thống này.191 Nhưng một lời dạy như thế không phản ánh 
thực tại đời sống Kitô hữu. Nếu người độc thân thanh khiết 
có thể đến gần Thiên Chúa trong công việc và cầu nguyện 
bởi vì họ độc thân, thì điều đó đặt người lập gia đình cách 
trong sạch ở đâu? Chúng ta phải hợp lý kết luận rằng việc họ 
lập gia đình đem họ xa khỏi Thiên Chúa. Dĩ nhiên, một cái 
nhìn như thế trái nghịch với kinh nghiệm đời sống chúng ta, 

191. Đây là một khó khăn muôn thuở cho học giả Kinh Thánh Công 
giáo mà cũng là một tu sĩ. Nó sản sinh một hình thức của chứng 
tâm thần phân liệt (schizophrenia) ở đó người tu sĩ được kỳ vọng 
để lắng nghe cách cẩn thận (chăm chú) lời dạy của Giáo hội nhưng 
tìm thấy rằng những thẩm quyền của Giáo hội thường bỏ qua hay 
bị làm sai hướng về ý nghĩa của truyền thống Kinh Thánh mà họ 
dùng để nâng đỡ lời dạy của mình. 



ở đó tình yêu trong sạch và hiệu quả của những cặp vợ chồng 
chung thuỷ và tận hiến luôn là một chỗ mặc khải quan trọng 
của Thiên Chúa giữa những người nam nữ của mọi thời đại. 
Như chúng ta sẽ thấy, Vatican II sau này diễn đạt cái nhìn 
này như thiết thân với lời dạy của Giáo hội (xem ở dưới,  
GS 36 và 48), một cái gì đó nghịch với PC 12. 

Những cội nguồn của cái nhìn truyền thống
Một thế giới bị tục hóa sử dụng phái tính để thêm mầu 

sắc và lợi lộc thậm chí cho những lợi lộc và tiêu khiển vô tội 
nhất của con người; nó giễu cợt việc thực hành thanh khiết. 
Nhưng đời sống thanh khiết, dựa trên những nguyên lý Tin 
Mừng, có thể tạo nên một cơ hội Kitô hữu cho thế giới bị 
phái tính hóa nặng nề này. Tuy nhiên, phô bày sự cam kết 
(mang tính) thể lý cho sự độc thân như một hành vi cao cả 
của nhân đức trong thế giới đương thời sẽ không đạt được 
mục tiêu đó. Những cuộc đời được thúc đẩy bởi niềm vui và 
tự do mới hùng biện hơn. Trong những thập niên đầu tiên 
của thiên niên kỷ thứ ba chúng ta phải chấp nhận một sự thay 
đổi tiêu điểm nghiêm trọng, ngay cả trong truyền thống Kitô 
hữu. Suốt nhiều thế kỷ Giáo hội tán dương tình trạng  (bậc) 
đồng trinh. 

Nó được công bố rộn ràng như “con đường tốt hơn” 
(phương cách). Để xây dựng một hiểu biết tích cực hơn về 
độc thân trong sạch theo Kinh Thánh và thần học, chúng ta 
cần suy tư về những cội nguồn của truyền thống khá tiêu 
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cực đó mà chúng ta thừa hưởng, vẫn được phản ánh tại 
Công đồng Vatican II. 

Như chúng ta đã thấy, kỷ nguyên Giáo phụ, cách riêng 
dưới ảnh hưởng của Thánh Augustinô, như chúng ta sẽ thấy 
dưới dây, nhìn hôn nhân như yếu tố thứ phụ trong đời sống 
của các Kitô hữu, khi so sánh với những sự giàu có được hứa 
ban bởi Vương quốc Thiên Chúa. Thời Trung cổ cũng hàm 
hồ, khi các nhà kinh viện gặp khó khăn để hiểu hôn nhân ban 
ân sủng như thế nào. Xếp hôn nhân với Bí tích Thánh Tẩy, 
Thêm Sức, Thánh Thể, Xức Dầu bệnh nhân, Phêrô Abelard 
(1079-1142) vẫn có thể viết, “Giữa chúng (các bí tích này) có 
một bí tích mà không sử dụng tới ơn cứu độ, nhưng là bí 
tích có một chất thể nặng nề, tức là hôn nhân, vì lẽ mang 
một người vợ về nhà thì không xứng đáng cho ơn cứu độ, 
nhưng được phép vì cớ ơn cứu độ bởi vì sự không trong 
sạch: (Epitome Theologiae Christianae 28; PL CLXXVIII:1738). 
Trong năm 1439, khi nỗ lực khôi phục sự hiệp nhất với 
những Giáo hội Đông phương tại Công đồng Florence, sắc 
lệnh cho người Armenia lần đầu tiên trong lịch sử Công giáo 
thiết định rằng bí tích này chứa đựng ân sủng và ban ân 
sủng cho những ai nhận nó cách xứng đáng (DS 1327).192

192. Chữ viết tắt DS qui chiếu tới Henricus Denzinger và Adolfus 
Schonmetzer, Enchyridion Symbolorumn: Definitionum et 
Declarationum de Rebus fidei et Morum, 33rd ed. (Freiburg: 
Herder, 1965). Cuốn sách này là một sưu tập gồm tất cả những 
lời dạy quan trong về giáo lý và luân lý của Giáo hội Công giáo. 
Những con số được ban sau các danh sách (sigla) DS được định vị 



Lập trường này chính thức được luật hóa (canonized) 
bởi Công đồng Trentô (1543-63).193 Năm 1520, Martin Luther 
(trong cuốn De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium) 
chống hôn nhân như một bí tích, vì nó không có chỗ nào 
trong  Kinh Thánh thiết lập nó. Ý kiến này được công 
nhận bởi kinh tin sau đó của phái Luther trong Augsburg 
Confession (1530). Những người cải cách cũng minh chứng 
sự thực hành ly dị như là một sự xấu ít hơn trong hai sự xấu. 
Trentô xác định rõ ràng rằng hôn nhân là một Bí tích được 
Đức Kitô thiết lập (sử dụng Ep 5:25, 32), và ban bí tích, trong 
giáo lý của mình về Bí tích hôn phối năm 1563 (DS 1799-
1800). Các Nghị phụ Công đồng kết án tất cả những ai chống 
lại lời dạy này trong khoản luật đầu tiên đi liền với sắc lệnh 
này (DS 1801). Trong khoản luật thứ năm của những khoản 
luật này, họ kết án là lạc giáo tất cả mọi người tuyên bố rằng 
hôn nhân có thể được huỷ bỏ (DS 1805). Một cách cơ bản 
như là một Bí tích, sự hiểu biết về hôn nhân với tính chất bảo 
vệ này đã tổng quát dạy là có những mục tiêu đệ nhất và thứ 
phụ là sinh con cái, cổ võ mối liên hệ giữa cặp vợ chồng, một 
cách tương ứng, vẫn còn mãi (in place) cho đến Vatican II.194

ở lề của từng trang. 

193. Về ảnh hưởng mà sắc lệnh cho người Armenia đã bàn thảo tại 
Công đồng Trentô, x. John W. O›Malley, Trent: What happened at 
the Council? (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013), 
119. 

194. Một tổng quát, x. David Instone-Brewer, Divorce and remarriage 
in the Bible (Grand Rapids: Eerdmans, 2002, 238-67. Một tổng 
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Một thách đố từ Vatican II
Lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội, Công đồng Vatican 

II làm cho hai lời dạy rất quan trọng thành của mình; chúng 
phải khiến chúng ta suy nghĩ lại sự hiểu biết truyền thống về 
sự thánh thiện của tình yêu vợ chồng trong sạch và sự trình 
bày về độc thân trong sạch như bậc sống cao cả hơn trong đời 
sống Kitô hữu. Tại Công đồng những lời dạy này không đơn 
giản từ trời rớt xuống. Chúng là sự phát biểu chung cục của 
huấn quyền về suy tư thần học vốn đã rộng khắp trong Giáo 
hội đối với phần lớn hơn của thế kỷ này, được liên kết chặt 
chẽ với sự phát triển Kitô học “từ bên dưới” và một nhân học 
vốn bắt đầu suy tư nghiêm túc chủ đề Kinh Thánh và Giáo 
phụ về điều được biết đến bởi lối nói Hy Lạp theosis, những 
tính khả thể thần linh của phận người.195

Lời dạy thứ nhất liên quan đến giá trị cứu độ của thực 
tại thụ tạo. Khi một linh đạo truyền thống cố gắng cho 
thấy sự cao cả của độc thân, thì một khuynh hướng khinh 

hợp về lịch sử Công giáo có thể được tìm thấy trong Waldemar 
Molinski, “Marriage” trong Encyclopedia of Theology, ed. Karl 
Rahner, trans. John Griffiths (London: Burns & Oates, 1975), 
905-10, và một nghiên cứu rộng lớn (dù phần nào lỗi thời) của 
E. Schillebeeckx, Marriage: Secular Reality and Saving Mystery, 
trans. N. D. Smith, Stag Books, 2 vols. (London: Sheed & Ward, 
1965), 1:3-182. Cũng x. Moloney, A Body Broken for a Broken 
People. Marriage, Divorce, and Eucharist (London: Darton, 
Longman & Todd, 2015), 233-35. 

195. Để có chi tiết hơn về điều này, xem ở trên, tr. 53-59. 



thường tất cả những gì thuộc bản tính (tự nhiên) trồi hiện. 
Khi con người được coi là hướng về siêu nhiên, thì phong 
thái sống độc thân được coi như một bằng chứng sống về 
điều đó, và do vậy “cao hơn”. Điều này tất yếu dẫn tới sự 
coi nhẹ và đôi khi một khóe nhìn khá tiêu cực về tất cả 
những gì thuộc bản tính và thể lý. 

Sự miêu tả rộng khắp về độc thân như “nhân đức thiên 
thần” và như cách thế tốt hơn trở thành thống trị, vì nó phản 
ánh tiềm lực siêu nhiên trong con người.196 Chống lại khuynh 
hướng này, phản ánh những trào lưu lý trí và thần học mạnh 
mẽ vốn đã trồi hiện qua tiền bán thế kỷ XX, Vatican II trong 
văn kiện “Giáo hội trong thế giới tân tiến” dành hẳn một 
chương cho hoạt động của con người trong bối cảnh là thực 
tại thụ tạo, trong đó trình bày một lối nhìn rất tích cực về 
thực tại thụ tạo (GS 33-39).197 Vai trò của thực tại thụ tạo 

196. Sự phân biệt cổ điển giữa “tự nhiên” (bản tính) và “siêu nhiên” được 
nghiêm chỉnh tra hỏi bởi nghiên cứu quan trọng của H. De Lubac, 
The Mystery of the Supernatual, trans. Rosemary Sheed, intr. David 
L. Schindler (NY: Crossroad, 1998 [original French: 1965]). 

197. Suốt công đồng và từ đó, những trường phái tư tưởng thần học 
bảo thủ hơn đã phê bình quan điểm tích cực này về tạo dựng. Họ 
tuyên bố rằng có một sự thừa nhận không phê bình của những quan 
điểm của T. De Chardin, và quá ít chú ý đến Thập Giá và đau khổ. 
Để có một bình giải hiện nay (tiêu cực) về sự chống đối này, x. 
Yves Congar, My Journal of the Council, trans Dennis Minns, et al. 
(Adelaide: ATF Theology, 2012). Tác phẩm này mang tính thông 
tin song không mạch lạc, chuyển từ câu hỏi này tới câu hỏi khác 
với một sự tiếp nối nhanh vội. Nhưng một dấu về những khó khăn 
được đáp lại bởi điều Congar gọi là lược đồ XIII (trước kia trong 
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trong kế hoạch của Thiên Chúa rõ ràng được diễn đạt khi 
Giáo hội công bố:

Nếu chúng ta hiểu sự độc lập của các thực tại trần thế có 
nghĩa là các tạo vật và các cộng đồng xã hội đều có những 
định luật và những giá trị riêng mà con người phải dần dần 
nhận thức, sử dụng và điều hợp, thì đòi hỏi một sự độc lập 
như thế là một việc hoàn toàn chính đáng: đó không chỉ là 
đòi hỏi của người đương thời, nhưng còn là điều phù hợp với 
ý muốn của Đấng Tạo Hoá. Thật vậy, do chính cách thức tạo 
dựng, mọi vật đều được tác thành với các phẩm tính bền 
vững, chân thật và thiện hảo cũng như có những định luật 
và trật tự riêng… Mọi tín hữu, dù thuộc tôn giáo nào đi 
nữa, cũng luôn cảm nhận được tiếng nói của Thiên Chúa 
và sự hiển linh của Ngài qua ngôn ngữ của tạo vật. (GS 36; 
nhấn mạnh được thêm vào). 

Con người được cứu độ không phải “bất chấp” họ thuộc 
về thế giới vật chất, “bất chấp” sự kiện rằng họ là huyết nhục 
(và vì vậy là những hữu thể phái tính), “nhưng bởi vì nó 
[phái tính]”, trong và qua hữu thể của họ được định vị trong 
sự tạo dựng của Thiên Chúa. Vẻ đẹp của con người được 

cuốn sách đó, lược đồ XVII) mà cuối cùng trở thành Gaudium et 
Spes có thể được tìm thấy trong những tường trình của ngài về 
cuộc thảo luận về văn kiện đó trước cho mùa họp cuối cùng trong 
Công đồng trong những uỷ ban khác nhau và những phiên họp ở 
tr. 709-72. Như Congar viết: “Chúng tôi lại một lần nữa chạy lóng 
ngóng” (tr. 723). Tuy nhiên, Congar bình luận rất tích cực về những 
đóng góp “mang tính đặc sủng” của Tổng Giám mục Wojtyla của 
Cracow. 



định vị trong việc họ là một thành phần được nhập hiệp 
(integrated) của Thiên Chúa sáng tạo, bởi vì “mọi tín hữu, 
dù thuộc tôn giáo nào đi nữa, cũng luôn cảm nhận được 
tiếng nói của Thiên Chúa và sự hiển linh của Ngài qua ngôn 
ngữ của tạo vật.”

Lời dạy quan trọng thứ hai từ Vatican II, hệ quả luận lý 
của lời dạy trên kia của Công đồng về tạo dựng như nơi chốn 
để “Thiên Chúa mặc khải”, trồi hiện sau này trong Gaudium 
et Spes khi các nghị phụ dạy sự thánh hóa xảy ra cho những 
người lập gia đình qua đời sống trao hiến chính mình cách 
chung thuỷ trong tình yêu hôn nhân. Như tại Vatican II, 
người ta luôn cảm nhận sự mới mẻ đến từ sự cam kết của 
Đức Gioan XXIII đối với nguyên lý về nguồn, một sự trở về 
với những nguồn Kinh Thánh và Giáo phụ của truyền thống 
Công giáo. 

Thật vậy, như xưa, Thiên Chúa đến với dân Ngài trong 
một Giao ước yêu thương và trung thành, ngày nay, Đấng 
Cứu Thế, Bạn Trăm Năm của Giáo Hội, cũng đến với đôi 
vợ chồng qua bí tích Hôn Phối. Người còn ở lại với họ để 
hai vợ chồng mãi mãi trung thành yêu thương nhau bằng 
cách tự hiến cho nhau, như Người đã yêu thương Giáo Hội 
và đã nộp mình vì Giáo Hội. Tình yêu vợ chồng đích thực 
được kết nhập trong tình yêu Thiên Chúa, được hướng dẫn 
và thêm phong phú nhờ quyền năng cứu chuộc của Chúa 
Kitô và hoạt động đem lại ơn cứu rỗi của Giáo Hội (GS 48). 

Hai điểm đáng chú ý kỹ. 
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1. Dựa trên Ep 5:21-23, song luận được rút giữa tặng 
phẩm của Đức Giêsu khi hy sinh bản ngã của mình 
vì Giáo hội và việc “hiến mình cho nhau” của cặp 
vợ chống thì cốt lõi. Khía cạnh tình cảm và tính dục 
của hôn nhân, vốn bị lạm dụng và hạ thấp bởi văn 
hóa đương thời, song cũng không may bị coi thường 
trong truyền thống Công giáo lâu đời vốn coi nó 
như một phương dược chữa dục, được sánh với thời 
khắc khó khăn trong lịch sử của mối tương giao của 
Thiên Chúa với nhân loại: Đức Giêsu Kitô ban chính 
mình cho chúng ta. Trao ban chính mình trong yêu 
thương, của Đức Giêsu lẫn cặp vợ chồng, trao ban 
sự sống. 

2. Rồi trong tình trạng của tình yêu hôn nhân chân 
chính, có một xác quyết chung cục rằng chúng ta có 
mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa được phản ánh 
trong quyền năng cứu độ của Đức Kitô hoạt động 
trong đời sống họ. Tình yêu vợ chồng chân chính 
là một chốn ưu tuyển ở đó Thiên Chúa là Tình Yêu 
được mặc khải, và ở đó người nam người nữ có thể 
tìm thấy phương thế được Thiên Chúa phác họa cho 
sự thánh hóa ban tặng sự sống trong việc họ tận hiến 
cho nhau và đâm bông kết trái.198

198. Sự phân biệt truyền thống giữa những mục tiêu hàng đầu (con cái) 
và thứ phụ (tương quan) của hôn nhân biến mất tại Vatican II. Xem 
cách riêng GS 48, trong đó con số của những mục tiêu được Thiên 
Chúa thiết định được chỉ tới mà không có phân biệt nào giữa hàng 



Nếu đây là đúng với lời khấn thanh khiết và sự thực 
hành của tình yêu vợ chồng chung thuỷ trong hôn nhân, 
chúng ta cần phải suy nghĩ lại sự thực hành tình yêu độc 
thân trong đời sống Salêdiêng. 

Trở về với truyền thống Kinh Thánh
Sự khác biệt trong cung điệu và nội dung giữa những 

xác quyết của Công đồng về hôn nhân và gia đình trong 
thế giới tân tiến (GS 47-52) và thực hành đức trong sạch độc 
thân trong đời sống tu sĩ (PC 12) thì rõ ràng. Đối với những 
người không quen, điều này có thể đến như một cái gì gây 
ngạc nhiên. Làm sao có thể rằng khi bàn đến hôn nhân và 
gia đình những văn kiện này phản ánh một sự trở về phong 
phú với truyền thống Kinh Thánh, Giáo phụ và thần học 
để khai sinh một ngôn ngữ mà lên tiếng hùng biện cho thế 
giới đương thời, đang khi cùng một Công đồng này làm ra 
những xác minh hẹp hòi, pháp lý và ta có thể nói là chức 
năng (functional) về đức trong sạch độc thân? Một khi ý 
thức về những công trình của Vatican II, ta có thể hiểu được 
những khó khăn này. 

Không có gì sai với điều Giáo hội nói trong PC 12. Nhưng 
không có sự quay về với truyền thống Kinh Thánh ngoại trừ 
những trích dẫn từ Mt 19 và 1Cr 7 vốn được thúc đẩy bởi 
cung giọng pháp lý hơn và thực tiễn hơn chung quanh lời 
xác quyết còn lại. Cuối cùng, người tu sĩ được cảnh báo về 

đầu (đệ nhất) và thứ phụ (đệ nhị). 
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những nguy hiểm mà họ phải đối diện và được dạy rằng họ 
được gọi tới một tình trạng đặc ân hầu họ có thể tự do khỏi 
những quan tâm trần thế và do vậy phục vụ Vương quốc 
Thiên Chúa tốt hơn những người lập gia đình. 

Thiếu suy tư Kinh Thánh nghiêm chỉnh tại Công đồng 
mở cửa cho bàn thảo hơn nữa về yếu tố quan trọng này giữa 
nhiều đoàn sủng được sống trong truyền thống Công giáo. 
Trên hết, những bản văn đã được trích dẫn trong PC 12 cần 
được khảo sát để định vị chúng tốt hơn trong khung cảnh 
nguyên thuỷ của chúng ở Tin Mừng và nơi Thánh Phaolô. 
Uỷ ban khai triển văn kiện này tiếp tục một truyền thống lâu 
dài, đã dùng những bản văn quan trọng này như bản văn 
làm chứng cớ (proof texts).199 Lời nhắc nhớ chương này sẽ 

199. Các Salêdiêng có thể ngạc nhiên làm thế nào những “quan điểm” 
khác nhau như thế có thể trồi hiện từ cùng một Công đồng. Tuy 
nhiên, một hiểu biết về cách thức công đồng làm việc, với những 
Uỷ ban chuẩn bị, Uỷ ban giáo lý, các Giám mục và các chuyên 
viên của họ làm việc tham khảo, những uỷ viên nháp các tài liệu.v. 
v., làm cho hiển nhiên rằng nhiều “quan điểm” trồi hiện ngang qua 
những văn kiện của Vatican II. Mặc dù một cái gì có tính bi quan 
nào đó về quyền lực và ngay cả hành động bất chính của những 
người thủ cựu Giáo triều, không ai miêu tả những khác biệt (không 
phải dài dòng) hơn Congar, My Journal of the Council. Chẳng hạn, 
x. ghi chú 15 ở trên. Lời nhắc nhớ độc nhất mà Congar làm về PC 
trong cuốn sách 978 trang của ngài tường trình lời nói được nghe 
lóm của một Giám mục Yugoslav không được nêu danh bỏ phiếu 
chống văn kiện cuối cùng ấy: “Xét như tôi liên hệ, người tu sĩ (chỉ) 
làm như họ thích” (tr. 827). Đối với sự can dự của Congar vào sự 
chuẩn bị các văn kiện Công đồng, xem bản tóm tắt ở tr. 871. Hẳn 
nhiên, là thần học gia ảnh hưởng nhất tại Công đồng, ngài không 



được dành cho một bài trình bày về những câu hỏi được các 
học giả Tân Ước nêu lên đối với việc sử dụng các bản văn có 
một lịch sử lâu dài thành “bản văn làm chứng cớ”. Chúng 
ta sẽ tìm thấy rằng không phải Matthêu hay Thánh Phaolô 
bàn đến vấn đề độc thân trong sạch bất kể những bản văn 
này được trích dẫn nhiều thế nào cho mục đích đó suốt các  
thế kỷ. 

Tuy nhiên, thật ngạc nhiên, trong chương sau, được 
dành cho việc thực hành đức trong sạch độc thân, chúng ta 
hỏi hơn nữa những câu hỏi lịch sử, phê bình và thần học về 
cùng những bản văn đó. Lối tiếp cận này cung cấp một khởi 
điểm lành mạnh hơn cho thần học, linh đạo và thực hành 
độc thân trong sạch thời hậu Công đồng. 

Mt 19:12
Đoạn văn nổi tiếng, nhưng khó khăn này, được mọi  

người biết: 

Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng 
mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể 
kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không 
kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu”. 

Lời Đức Giêsu dạy về việc “không kết hôn” vì Vương 
quốc không được lấy ra khỏi bối cảnh của nó, giải thích như 
thể nó là một lời đứng biệt lập của Đức Giêsu về những can 

có can dự vào việc khai triển và viết PC.
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thiệp khác nhau mà có thể khiến một người không lập gia 
đình kể cả một quyết định nhân linh để làm như thế. Nó 
có một chỗ đứng trong Tin Mừng Matthêu như một lời nói 
trình thuật đầy đủ, và trong bối cảnh văn chương tức thời 
của chính nó. 

Chỉ trong truyền thống Công giáo câu nói này được 
tách khỏi bối cảnh của nó và được dùng như bản văn tạo 
chứng cớ khi nâng đỡ một lựa chọn không kết hôn vì Vương 
quốc.200 Một khi Mt 19:12 được đặt trong bối cảnh của nó, các 
học giả nhận biết rằng những lời này của Đức Giêsu không 
chỉ được tìm thấy trong Tin Mừng Matthêu, và nó liên kết 
với việc Đức Giêsu thảo luận về ly dị với những người Biệt 
phái, mà Matthêu biết từ việc ông sử dụng Mc 10:1-12, khiến 
giải thích nó đặc biệt khó khăn. Một phần của khó khăn ấy 
được tìm thấy trong việc sử dụng từ ngữ Hy Lạp eunouchos 
đến 5 lần trong một câu. Mặc dù một số bản dịch làm nhẹ đi 
ấn tượng của bản văn Hy Lạp qua việc dùng từ ngữ “không 
kết hôn”, người Hy Lạp sử dụng từ ngữ tương đương là hạn 
từ “eunuch” (yêm hoạn) vốn hiếm khi dùng trong tiếng Anh. 
Điều này có nghĩa xấu và ngay cả bạo lực, nhưng tôi sẽ tiếp 
tục dùng nó bởi vì cuối cùng những nghĩa bẩn và ngay cả 
bạo lực nữa lại là một chìa khóa để giải thích nó. Có một sự 
khác biệt giữa việc “không kết hôn” và một “hoạn quan”. 
Không “kết hôn” chỉ đến một trạng thái (status) mang tính 

200. Để có một nghiên cứu tốt về lịch sử của sự giải thích, xem Luz, 
Matthew, 2:294-99. 



xã hội - phái tính của một người. Còn là một kẻ “thiến hoạn” 
có nghĩa là một sự bất lực thể lý đối với hành vi tính dục.

Như đã nói đến, Mt 19:3-10 được song đối bởi Mc 10:2-9. 
Mt 29:11-12 tuyên bố “điểm nút” chung cục để thảo luận với 
những người Biệt phái về ly dị và chỉ được tìm thấy ở Tin 
Mừng Matthêu mà thôi. Nó không có song đối trong phần 
còn lại của Tân Ước. Điều này phải làm chúng ta cảnh giác. 
Mt 19:10-12 là một đoạn văn mà Matthêu đã thêm vào nguồn 
của ông, Mc 10:2-9. Ông muốn nói một điều gì đó về ly dị 
cho các thính giả của mình mà ông không tìm thấy trong Mc 
10. Do vậy ông đi lại truyền thống của mình về Đức Giêsu, 
và xen vào những lời này từ cái nguồn đặc biệt đó như các 
câu 11-12. Chúng ta sẽ trở lại một nhận xét về những truyền 
thống đó trong chương sau. 

Theo một cách lỏng hơn Mc 10:2-10, việc gặp những 
người Biệt phái được tường thuật trong Mt 19:3-10 theo một 
hình thức tranh luận Rabbi.201 Chỉ có một bản văn trong Cựu 
Ước minh nhiên đề cập đến ly dị:

Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, 
mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy 
thấy nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một 
chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà (Đnl 24:1). 

201. Để có một trình bày song song sánh bên của những bản văn từ Mc 
và Mt và một bình luận trên từng bản văn, xem Moloney, A Body 
Broken for a Broken People, 232-36. 
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Nó được nhiều người cho rằng bối cảnh của cuộc tranh 
luận này được tạo nên bởi những cuộc thảo luận đương 
thời của Rabbi. Rabbi Shammai giải thích đoạn văn này như 
có nghĩa rằng người ta chỉ có thể ly dị vợ mình khi có một 
nguyên nhân nghiêm trọng, đang khi vị đương thời của 
ông, Rabbi Hillel, giải thích cùng một bản văn đó để tuyên 
bố rằng một điều gì chướng (something objectionable) có thể áp 
dụng cho bất kỳ lý do nào.202 Cuộc tranh luận này được thu 
thập rộng rãi xuyên suốt văn chương Rabbi và tuyên bố rằng 
Hillel đề nghị rằng việc nấu nướng hỏng hay một người đàn 
bà hấp dẫn hơn là nguyên nhân đủ rồi. Trong Mt 19:3, ý kiến 
của Đức Giêsu được tìm thấy về vấn đề này, khi người Biệt 
phái hỏi Ngài: “Có được phép rẫy vợ mình vì bất kỳ lý do 
gì không?” Người đã thảo luận lâu rằng các người Biệt phái 
đặt Đức Giêsu vào một tình trạng mất mát hoàn toàn (lose-
lose situation). Bất kỳ ngài chọn phía nào, thì họ sẽ tranh 
luận ngược lại.203

202. Những giải thích trái ngược lệ thuộc vào những từ ngữ Do Thái chỉ 
“một điều gì có thể chống đối” (something objectionable): ‘erwat 
dabar’. Theo nghĩa đen, diễn ngữ có nghĩa là “một sự xấu hổ về 
một sự vật” Shammai nhấn mạnh “shame” còn Hillel tập trung vào 
“sự vật”. 

203. Hầu hết các nhà bình luận làm sự nối kết này với cuộc thảo luận 
Shammai-Hillel. Chẳng hạn, x. J. Fitzmyer, “The Matthean Divorce 
Text and Some New Palestinian Evidence”, Theological Studies 39 
(1976): 197-226; F. Moloney, “Matthew 19:3-12 and Celibacy: A 
Redactional and Form Critical Study, “ Journal for the Study of the 
New Testament 2 (1979): 42-60. Điều này mới đây bị chống đối 
mạnh bởi Meier, A Marginal Jew, 4:94-95, 163 ghi chú 80. Meier 



Câu trả lời của Đức Giêsu đi theo một thực hành tốt đẹp 
của Rabbi. Ngài trích từ Luật Môsê (St 1:27 và 2:24). Nhưng 
sau khi trích dẫn bản văn, ngài giải thích chúng theo một 
cách thức vốn cắt ngang câu hỏi của họ bằng cách nói rằng ly 
dị là không thể được, “vì điều Thiên Chúa đã nối kết lại, loài 
người không được phép phân ly” (Mt 19:4-6). Không chịu 
thua, người Biệt phái cũng đi vào Luật Môsê (Đnl 24:1-2) và 
hỏi tại sao một chứng thư ly dị được chính Môsê cho phép 
nếu không được phép ly dị (c.7). Đức Giêsu nói cho họ rằng 
“không như thế từ thuở ban đầu” (c.8). Đức Giêsu muốn 
thiết lập kế hoạch sáng tạo nguyên thuỷ của Thiên Chúa (St 
1:1). Bởi vì sự cứng lòng của Isarel trong lịch sử của họ, mới 
có sự cho phép này. Từ bỏ đi mọi quy chiếu đến Luật Môsê 
ngài tuyên bố “Tôi nói cho các ngươi: bất kỳ ai ly di vợ mình, 
trừ phi vì sự không trong sạch, và cưới một người khác, 
phạm tội ngoại tình” (c.9).204 Đức Giêsu viết xuống lệnh cấm 
ly dị, chỉ cho phép một luật trừ. Ghi nhận rằng Mc 10:11, mà 
Matthêu sử dụng ở đây, không có [nhóm chữ] “trừ phi vì sự 
không trong sạch”, quả là quan trọng. Thực vậy, không ở 

chỉ ra rằng những tài liệu Rabbi sơ khai nhất vốn mang chở thông 
tin này đến từ thế kỷ III CE, và do vậy không được dùng để minh 
định một cuộc thảo luận từ đời sống của Đức Giêsu. Vì lẽ này tôi 
nói ở trên rằng “nó được đề xướng rộng rãi.”

204. Hình thức này của những lời Đức Giêsu trở lại tới cái gọi là những 
“phản đề” (antitheses) của Mt 5:21-48: “Các người đã nghe người 
xưa nói cộng thêm một lời trích từ Torah, được theo sau bởi “nhưng 
Ta bảo các ngươi”. Đức Giêsu đã bàn đến ly dị trong những phản đề 
này trong 5:31-32. 
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nơi nào khác trong phần còn lại của Tân Ước ta tìm thấy luật 
trừ này. Chỉ Matthêu đã thêm nó vào, đúng như chỉ Matthêu 
mới thêm vào c.10-12. Cuối cùng chúng ta phải hỏi tại sao 
Matthêu đã thêm những đoạn này.205

Nay chúng ta ở trong đoạn văn (c.10-12) mà ta chỉ tìm 
thấy ở Matthêu. Các môn đệ sững sờ do sự nghiêm khắc 
của lời dạy của Đức Giêsu và họ thốt lên: “Nếu làm chồng 
mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn.” 
(c.10). Dịch ra những hạn từ thời này, các môn đệ nói, “nếu 
chúng ta không thể ly dị thì trước tiên tốt hơn là đừng cưới 
vợ”. Đức Giêsu trả lời cho điều này là ngài chỉ ra rằng nó 
không còn phải là “trường hợp của người đàn ông đối với 
vợ mình”. Điều ngài đã loan báo là hệ quả của một tình trạng 
mới mà không thể được đo lường bởi những tiêu chuẩn xã 
hội - phái tính. Ngài nói về tặng phẩm diệu kỳ mà được 
gọi là hôn nhân Kitô giáo. “Không phải ai cũng hiểu được 
câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu 
mới hiểu” [“Không phải ai cũng có thể tiếp nhận mệnh lệnh 
này, nhưng chỉ những ai được ban cho mà thôi” (c.11: AT)]. 
Động từ Hy Lạp được dùng cho bản dịch RSV “tiếp nhận” 

205. Câu hỏi rộng hơn về “những luật trừ” đối với sự cấm đoán của Đức 
Giêsu cũng cần phải xem xét luật trừ của Thánh Phaolô trong trường 
hợp của một hôn nhân giữa một Kitô hữu và người ngoài Kitô hữu 
được tìm thấy trong 1Cr 7:8-16. Để có một thảo luận về điều này, 
xem Moloney, A Body Broken, 218-20. Để có được những xem xét 
hơn nữa về thần học và mục vụ của cả hai luật trừ nơi Thánh Phaolô 
và Matthêu, xem tr. 228-37. 



theo nghĩa đen là “cho phép đi qua”. Các Kitô hữu được yêu 
cầu để “cho phép tặng phẩm Thiên Chúa là tình yêu và sự 
phong phú hôn nhân đi qua; nó không được đạt đến bởi nỗ 
lực riêng họ.206 Chúng ta không còn chỉ đơn giản bàn đến 
tình trạng xã hội và dục tính của một người đàn ông với 
một người đàn bà, nhưng đến tình trạng được chúc phúc 
(graced), cái mà ngày nay chúng ta có thể gọi là “tặng phẩm 
hôn nhân Kitô hữu”. Chính đặc tính biệt loại Kitô hữu làm 
nó thành độc đáo. 

Những nhận xét này quyết định điều tiếp theo trong c.12:

Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng 
mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể 
kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không 
kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu. 

Chúng ta phải làm gì với đoạn văn này trong một bối 
cảnh mà hoàn toàn được tạo nên về cuộc tranh cãi về ly dị? 
Làm thế nào nó liên hệ với cái còn lại của bối cảnh đó? Giải 
đáp cho câu hỏi này nằm ở sự kiện rằng Matthêu đã thêm 
hai yếu tố mới vào cái nguồn của mình cho đoạn văn được 
tìm thấy trong Mc 10:2-10. Yếu tố thứ nhất là “trừ phi là sự 

206. Động từ Hy Lạp được dùng là choreo. Nó có ý nghĩa hàng đầu 
là “tạo không gian”. Xem Walter Bauer, William F. Arndt, và 
Frederick W. Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New 
Testament and Other Early Christian Literature, 3rd ed., Rev. Fr. 
W. Daner (Chicago: Chicago University Press, 2000), 1094. Nó 
được dùng với ý nghĩa trong Mc 2:2, ở đó người bại liệt không thể 
được giới thiệu cho Đức Giêsu vì “không còn chỗ” cho người đó. 
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dâm bôn” của c.9; yếu tố thứ hai là cuộc bàn thảo độc đáo 
với các môn đệ dẫn vào và bao gồm câu nói về hoạn nhân 
trong c.11-12. Matthêu không bao giờ theo nguồn của Maccô 
một cách mù quáng, khi có những lý lẽ mục vụ vốn thường 
đòi buộc rằng ông phải nhìn vào truyền thống Đức Giêsu ở 
nơi khác để bàn đến những vấn đề mà cộng đoàn Kitô hữu 
non trẻ của ngài đang phải đối diện. Có một mối quan tâm 
mục vụ quan trọng trong cộng đoàn mà ngài viết Tin Mừng 
của mình cho họ đến nỗi ngài nói cho họ bằng việc viết lại 
Tin Mừng Maccô này. 

Ngày nay, chúng ta chấp nhận rằng Tin Mừng Matthêu 
được viết cho một cộng đoàn phần lớn được tạo thành bởi 
những Kitô hữu Do Thái đang đối diện với những khó khăn 
ở hai chiến tuyến (fronts):

1. Sự xua trừ khỏi phong thái sống cổ xưa được tập 
trung vào Torah khi Do Thái giáo thời hậu chiến 
coi bất kỳ giáo phái nào mà tin Đức Giêsu là “Đức 
Kitô” thì chia rẽ và không thể ở lại trong hàng ngũ  
của nó.207

207. Sự tàn phá của cuộc chiến Do Thái năm 66-70 CE không để lại cho 
Israel Đất, Đền thờ, Tư Tế và Phụng tự. Do Thái phải xây lại căn 
tính của mình, và đối kháng những hiểu biết về lời hứa của Thiên 
Chúa về một Đấng Mesia gây chia rẽ. Cuối cùng điều này dẫn tới 
điều được gọi là “ngã rẽ” giữa Do Thái giáo và Kitô giáo. Để có chi 
tiết  hơn, xem Moloney, Reading the New Testament in the Church, 
24-38. 



2. Sứ điệp Kitô hữu, phần lớn được diễn đạt trong 
những hạn từ Do Thái và lệ thuộc vào truyền thống 
Do Thái (xem cách riêng 5:17-18), nay được rao 
giảng cho dân ngoại và họ gia nhập cộng đoàn mà 
không có bất kỳ bối cảnh Do Thái nào (xem cách 
riêng 28:16-20). 

Trong tình trạng này, Matthêu phải đối diện hai vấn đề 
nghiêm trọng trong những vấn đề hôn nhân Kitô hữu giữa 
những người dân ngoại gia nhập cộng đoàn:

1. Trước hết, có một số người đã lập gia đình theo một 
cách thức mà Luật Do Thái (x. Lv 19:6-18) coi là loạn 
luân. Chúng ta có dấu rõ ràng rằng điều này đã xảy 
ra từ việc Thánh Phaolô bàn đến điều ngài coi là 
một liên hệ loạn luân giữa người con và người vợ 
của cha mình trong 1Cr 5:1-5. Một cách chính xác 
cùng một diễn đạt mà Matthêu dùng để nói về sự 
“không trong sạch” (dâm bôn) trong 19:9 (Hy Lạp: 
porneia) được Thánh Phaolô dùng để nói về tình 
trạng loạn luân trong Côrintô (x. 1Cr 5:1, được dịch 
là vô luân (immorality) trong RSV). Chính trong tình 
trạng porneia mà Matthêu thêm một luật trừ vào sự 
nghiêm cấm tuyệt đối ly dị của Đức Giêsu (x. 1Cr 
7:10-11; Lc 16:18). Không được ly dị, trừ phi những 
nố của những mối liên hệ loạn luân giữa những 
người mà đã đến với cộng đoàn Kitô hữu từ một văn 
hóa mà ở đó mối liên hệ như thế đó được chấp nhận. 



270 | Chiêm ngắm vẻ đẹp đời Thánh hiến ở tận nguồn ơn cứu độ

2. Đây không phải là một vấn đề độc nhất mà những 
người trở lại từ dân ngoại dường như gây ra cho 
cộng đoàn, và cách chính xác cùng một tình trạng 
như thế có thể dẫn Matthêu tới việc thêm c.11-12 
vào nguồn Maccô của ông. Một số người dân ngoại 
trước kia đã gia nhập cộng đoàn, đã lập gia đình 
ở đó, rồi sau này, trở  nên tỉnh ngộ với những đòi 
hỏi của truyền thống Kitô hữu đang trồi hiện (x. 
5:1-7:29). Như vậy họ rời bỏ cộng đoàn Matthêu và 
quay lại với văn hóa và tôn giáo trước kia của họ để 
sống theo những mores của thế giới dân ngoại. Tuy 
nhiên, trong tình trạng này, người phối ngẫu có thể 
vẫn ở lại trong cộng đoàn Kitô hữu được liên kết với 
người phối ngẫu trước kia của mình bằng dây hôn 
nhân Kitô hữu chặt chẽ như Đức Giêsu đã dạy (1Cr 
7:10-11; Lc 16:18). Matthêu bàn rất nghiêm chỉnh và 
xin họ cứ ở vậy không kết hôn, để trở thành “hoạn 
nhân vì nước Trời” (19:12). Ngài xin họ coi mình 
“như không thể lập gia đình” (hoạn nhân). Matthêu 
cũng ý thức rằng điều mà ông xin thì cực kỳ khó 
khăn, thực thế, không thể được, nếu không vì ân 
sủng Thiên Chúa. Vì thế ông thêm: “Ai hiểu được thì 
hiểu.” Cùng một từ ngữ để dành chỗ cho Ân sủng 
của Thiên Chúa (Hy Lạp: choreo) được dùng trong 
c.11 trở lại. Nó được dùng hai lần trong c.12.208 Một 

208. Có một sự song đối thú vị giữa lời khích lệ của Mt “cho những kẻ 
có thể tạo không gian” cho một mệnh lệnh như thế và ý thức của 



lát sau trong cùng một bối cảnh, những lời khích 
lệ được thêm vào cho những kẻ xin để sống trong 
những tình trạng khó khăn/không thể được, “Đối 
với loài người thì điều đó không thể được, nhưng 
đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.” (19:26).

Lời giải thích này của Mt 19:3-12 giải quyết ba vấn đề 
khúc mắc:

1. Nó giải thích tại sao Matthêu xen nhập mệnh đề luật 
trừ của mình vào 19:9 và đoạn văn từ c.10-12 trong 
một thuật trình vốn thuật lại việc Đức Giêsu gặp các 
người Biệt phái về ly di. 

2. Nó giải thích cả hai sự xen nhập (c.9 và c.10-12) bằng 
cách liên hệ chúng với cùng một vấn đề mục vụ: 
đối diện với những khó khăn vì những tình trạng 
hôn nhân của những người cựu dân ngoại trở lại 
(converted ex-pagant). Sự xen nhập đầu tiên chỉ tới 
tính khả thể của ly dị, đang khi sự xen nhập thứ hai 
yêu cầu những người phối ngẫu Kitô hữu bị bỏ rơi 
không tái hôn. 

3. Nó giải thích c.12 trong bối cảnh của c.2-12. Do vậy, 
đoạn văn về hoạn nhân không được để gắn với đoạn 
văn về ly dị theo một cách mà đã có lời giải thích bất 

Thánh Phaolô rằng người ta không thể làm nên những luật lệ cứng 
rắn và nhanh chóng về những vấn đề tế nhị này trong 1Cr 7:7: “Tôi 
ước muốn mọi người đều như tôi; nhưng mỗi người được Thiên 
Chúa ban cho đặc sủng riêng, kẻ thế này, người thế khác”. 
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chấp qua các thế kỷ.209 Tính toàn bộ của Mt 19:3-12 là 
về ly dị. 

Vấn đề phát sinh bởi sự giải thích đương thời này mang 
tính lịch sử và thuật trình của Tin Mừng Matthêu là việc nó 
loại bỏ việc truyền thống sử dụng Mt 19:12 khỏi bất kỳ sự 
thảo luận nào về một chọn lựa đối với sự trong sạch độc 
thân, “vì Nước Trời”, phần của khoa hùng biện của Giáo hội 
Công giáo suốt nhiều thế kỷ, xuống cho tới và bao gồm cả 
Vatican II. Nhưng chúng ta phải ghi nhận cẩn thận rằng ngay 
cả trong lời giải thích vừa được đề nghị, đoạn văn về việc 
làm cho thành hoạn nhân qui chiếu tới sự cam kết cho một phong 
thái sống độc thân. Nhưng ta có thể nói hơn nữa. Tới điểm này 
chúng ta đã thấy điều Matthêu đang nói trong 19:3-12. Một 
phần quan trọng của lời giải thích chúng ta là sự chấp nhận 
việc Matthêu sử dụng Mc 10:2-10 như một nguồn cho Mt 
19:2-10. Nhưng Matthêu tìm được c.12 ở đâu? Trong vài dịp 
tôi đã đề nghị rằng - để bàn đến tình trạng thần học và mục 
vụ của cộng đoàn ngài mà không bị đối diện bởi lời dạy của 
Đức Giêsu trong Mc 10 - ông trở lại với chính truyền thống 
của mình từ Đức Giêsu. Có những dấu rất tốt rằng Matthêu 
không sáng chế câu nói này. Trong chương kế tiếp chúng ta 

209. Luz, Matthew, 2:495, đặt dấu ấn của mình trên vấn đề ấy: “Bản 
văn chúng ta thì mạnh mẽ không tân tiến và xung đột với một bối 
cảnh được đặc trưng một đàng bởi sự đòi hỏi đối với sự hoàn thành 
cá nhân và bởi những thí nghiệm với những hình thức mới của sự 
chung sống và đàng khác bởi những khó khăn hôn nhân và những 
tỷ lệ ly dị cao”. 



sẽ có thể lùi lại một bước, tức quay lại để lần theo cội nguồn 
của câu nói này và hỏi nó có nghĩa gì trên môi miệng của 
Đức Giêsu. 

1Cr 7:32-35
Một đoạn văn khác nữa được đưa vào trong lời dạy của 

Công đồng về việc chọn lựa độc thân trong sạch là một qui 
chiếu chung chung đến 1Cr 7:32-35:

Một cách độc đáo, nó giải phóng cõi lòng của người nam 
người nữ (x. 1Cr 7:32-35) hầu họ trở nên yêu mến Thiên 
Chúa và mọi người cách nhiệt tâm hơn (PC 12). 

Như với cách dùng truyền thống Mt 19:12, việc đọc 
1Cr 7:32-35 không xét đến bối cảnh văn chương và thần học 
dường như chỉ ra rằng Thánh Phaolô ủng hộ tình trạng độc 
thân (bậc độc thân) như một bậc (tình trạng) cao hơn đối với 
một Kitô hữu:

Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. 
Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách 
làm đẹp lòng Người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời: 
họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi. Cũng 
vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên 
lo việc Chúau, để thuộc trọn về Người cả hồn lẫn xác. Còn 
người có chồng thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp 
lòng chồng. Tôi nói thế là để mong tìm ích lợi cho anh 
chị em, tôi không có ý gài bẫy anh chị em đâu, nhưng chỉ 
muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt, để anh chị em 
được gắn bó cùng Chúa mà không bị giằng co. 
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Tuy nhiên, khi thiếu hẳn bối cảnh, đọc như thế sẽ trình 
bày sai điều Thánh Phaolô nói cho người Côrintô. Trong 1Cr, 
Thánh Phaolô một cách hệ thống chuyển qua một loạt các 
vấn đề vốn đã nảy sinh trong cộng đoàn mới được thành lập 
và đặc sủng này (x. 1Cr 12-14). Với đầy “sự sáng tạo mới” 
cuồng nhiệt nay họ sống trong đó bởi lẽ Đức Giêsu chết và 
phục sinh khai sinh sự tự do (x. Gl 5:1), nên một số Kitô hữu 
Côrintô nghĩ rằng họ đã trở thành một luật cho chính mình. 

Dựa vào thông tin nhận được, Thánh Phaolô giải quyết 
những bất trật tự này một cách hệ thống.210 1Cr 7:1-9 bàn đến 
vấn nạn về những tương quan dục tính trong cộng đoàn, 
c.10-16 với câu hỏi về ly dị và tái hôn, và c.17-40 bàn đến 
những thay đổi trong tình trạng phái tính và xã hội. 

Suốt 1Cr 7, trong những xử lý của ngài trước những vấn 
đề hôn nhân và dục tính, sứ điệp nền tảng của Thánh Phaolô 
là dân chúng ở lại trong tình trạng hiện hành của họ.211

Trong c.26-31, đoạn văn đi trước 7:32-35, Thánh Phaolô 
bàn đến một loạt những hoạt động trần thế và nhân loại mà 
phải được coi là có tầm quan trọng tương đối trong tình trạng 
mới của người Côrintô. 

210. Để thêm chi tiết về điều này, xem bản tóm của Moloney, A Body 
Broken for a Broken People, 43-47. 

211. Chẳng hạn, xem R. F. Collins, First Corinthians, Sacra Pagina 7 
(Collegeville, MN: The Liturgical Press, 1999), 254-57; Pheme 
Perkins, First Corinthians, Paideia Commentaries on the New 
Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2012), 109-110. 



Vậy tôi nghĩ rằng: vì những nỗi thống khổ hiện tại, ở vậy là 
điều tốt… Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này: 
thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ 
hãy sống như không có; ai khóc lóc, hãy làm như không 
khóc; ai vui mừng, như chẳng mừng vui… Vì bộ mặt thế 
gian này đang biến đi. (7:26, 29-30, 31. Nhấn mạnh được 
thêm vào). 

Thánh Phaolô nêu những lý do tại sao ngài tin rằng dân 
chúng phải giảm nhẹ tập trung của mình ngay cả trên những 
vấn đề quan trọng:

•	 bởi vì nỗi quẫn bách sắp xảy đến

•	 thời gian được đặt định chẳng còn bao lâu nữa

•	 bộ mặt thế gian này đang qua đi. 

Từng những diễn đạt này phản ánh niềm xác tín sơ khai 
của Thánh Phaolô rằng sự can thiệp chung cục của Thiên 
Chúa sắp tới gần. Những lời Đức Giêsu được ghi lại trong 
các Tin Mừng chỉ rằng ngài ấp ủ lối nhìn đó về lịch sử (chẳng 
hạn x. Mc 9:1; 13:29-31).212 Thánh Phaolô tiếp tục những 
niềm hy vọng của Đức Giêsu về một thời kỳ kết thúc sắp 
đến. Hiển nhiên từ lá thư thứ nhất gởi Thêxalônica, ngài đã 
thâm tín giảng dạy sứ điệp về Chúa sắp trở lại rồi đang khi 
ngài hiện diện thể lý với họ. Khi ngài vắng mặt, những vấn 

212. Để có một học hỏi tốt đẹp về câu hỏi này, cho thấy sự hiểu biết 
“khải huyền” của Đức Giêsu về lịch sử, xem Dale C.Allison, Jr., 
Reconstructing Jesus: Memory, Imagination, and History (Grand 
Rapids: Baker Academic, 2010). 
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đề nảy sinh về giá trị của sự cam kết liên tục với những trách 
vụ ngày qua ngày của đời sống và vận số của những người 
đã qua đi (chết) trong thời chuyển tiếp giữa việc họ trở thành 
Kitô hữu và việc Đức Giêsu trở lại như Thẩm phán. Nghe 
biết những khó khăn này, từ Côrintô, Thánh Phaolô viết lại 
cho họ vào khoảng năm 50 CE (x. 1Tx 4:13-5:11).213 Lá thư 
thứ nhất gởi Côrintô có lẽ được viết liền sau trong năm 54 
CE. Thánh Phaolô vẫn định vị một vài sự khẩn cấp của đoạn 
văn trong niềm xác tín rằng mọi sự sắp tới cùng tận.214

Ông không chỉ quan tâm đến những mối tương giao 
nhân loại qua đi mà chẳng còn vai trò nào nữa sau ngày của 
Chúa. Ngài tiếp tục nói với họ: 

Ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như 
chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả; 
kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. 
Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi (7:30-3l; nhấn mạnh được 
thêm vào). 

213. Có những suy tư tương tự trong 2 Thessalonians, cách riêng câu nói 
nổi tiếng về chỉ những người làm việc mới đáng ăn (2 Tx 3:10-13). 
Nhưng lá thư này hầu như rất có thể không đến từ Thánh Phaolô. 
Nó bắt chước 1Tx, được viết vào khoảng thập niên năm 90 CE, lặp 
lại nhiều chủ đề của nó. Để có chi tiết hơn, xem Moloney, Reading 
the New Testament in the Church, 157-58. 

214. Tôi nói “một vài khẩn cấp của sứ điệp ngài” bởi vì nó không là 
sức mạnh lớn đằng sau đam mê của Thánh Phaolô. Nó đóng một 
vai trò, nhưng sự khẩn cấp của Thánh Phaolô đến từ “quyền năng 
của sự Phục Sinh” (Pl 3:10). Xem Moloney, Reading the New 
Testament in the Church, 94-97. 



Chính vì xác tín “bộ mặt thế gian” đang qua đi mà ngài 
mạnh mẽ ủng hộ cộng đoàn Côrintô chỉ dành thời gian và 
chú tâm đến một điều quan trọng tối hậu: không phải đến 
vợ đến chồng, khóc lóc, vui mừng, mua bán và giao dịch 
với thế gian. Họ phải cột chặt sự chú tâm và mộ mến không 
phân chia của mình với Chúa, Đấng sắp đến như vị Thẩm 
phán chung cục.

Nhưng ngài không đến và vẫn còn không đến trong vai 
trò đó. Sự ám chỉ truyền thống đến 1Cr 7:32-35 đã lạm dụng 
bản văn của Thánh Phaolô vốn không quan tâm hàng đầu 
đến việc chọn sự trong sạch độc thân. Thực vậy, chìa khóa 
mà Thánh Phaolô dạy về những vấn đề dục tính được tìm 
thấy trong 1Cr 7:7: “Mỗi người được Thiên Chúa ban cho 
đặc sủng riêng, kẻ thế này, người thế khác.” Giáo hội dùng 
bản văn này của Thánh Phaolô để nâng đỡ đặc sủng là đời 
sống độc thân trong sạch, song không để ý đến mối liên kết 
mật thiết giữa những lời khuyến dụ ấy trong 1Cr 7:32-35 với 
niềm xác tín sơ khai của ngài rằng thời cùng tận sắp đến. 
Thực vậy, đọc xuyên suốt những thư Phaolô và vào trong sự 
khai triển truyền thống đó như được trình bày trong những 
lá thư sau này không phải của Phaolô song tiếp nối truyền 
thống của ngài trong một bối cảnh mới mẻ hơn, chỉ ra sự 
chuyển đổi tận căn trong việc hiểu biết “theo Phaolô” về sự 
cận kề của thời cuối cùng.215 Khi năm tháng trôi qua và sứ 

215. Về những lá thư không phải của Thánh Phaolô, và vai trò của 
chúng trong việc mang “tư tưởng Phaolô” (Paulinism) vào trong tư 
tưởng và thực hành của một thế hệ sau này, sau cái chết của Thánh 
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vụ ngài trải rộng hơn vào trong thế giới Hy Lạp-Rôma, ngài 
thấy rằng Giáo hội đang đối diện với một lịch sử dài. Những 
cái nhìn về thời cuối cùng được diễn đạt trong 1Tx và 1Cr 
tiêu tan. Nếu thời cuối cùng sắp đến, thì không cần một nền 
thần học về hôn nhân, nhưng nếu Giáo hội phải tìm ra lối 
đường của mình xuyên qua lịch sử, thì một thần học như thế 
thì cần gấp. 

Mặc dù Thánh Phaolô không viết nó, một trong những 
môn đệ tuyệt hảo của ngài cung cấp ý tưởng sau này của 
Thánh Phaolô trong Ep 5:21-3, nhãn quan chân chính của 
Thánh nhân về sự song đối giữa việc Đức Giêsu yêu thương 
trao hiến chính mình trên thập giá và sự trao hiến mình cách 
yêu thương trong hôn nhân, được sử dụng hiệu quả như thế 
trong GS 48.216

Tuy nhiên, có ba thời khắc trong 1Cr 7 đòi phải xem xét 
hơn một khi chúng ta suy tư về sự thực hành độc thân thanh 
khiết. Trong 7:7 Phaolô nhấn mạnh “Mỗi người được Thiên 
Chúa ban cho đặc sủng riêng, kẻ thế này, người thế khác.” 
Ngay sau lời khuyên khôn ngoan này, sau khi thảo luận về 

Phaolô, xem Moloney, Reading the New Testament in the Church, 
157-62. 

216. Năm 54 CE, bất chấp thánh Phaolô có thể làm nhẹ sự thích đáng 
của mối tương quan giữa vợ chồng bao nhiêu chăng nữa, theo ánh 
sáng của cuộc trở lại sắp xảy đến của Chúa, 1Cr 7:10-16 đã chứa 
đựng hạt giống của một sự hiểu biết về hôn nhân mà được tác 
thành, và sản sinh sự thánh thiện trong đời sống của cặp vợ chồng 
và con cái vốn phát triển trong Kitô giáo sau này. Để thêm chi tiết 
hơn về điều này, xem Collins, First Corinthians, 272. 



hôn nhân, và việc đi tới kết tận một hôn nhân giữa người 
tín hữu và người không phải tín hữu có thể xảy ra, thì ngài 
bình giải, “Vì Thiên Chúa đã kêu gọi anh em sống bình an 
với nhau” (c.15). Sau đó, khi thảo luận chung chung hơn về 
những vấn đề vốn có thể thống trị đời sống cách sai lạc, đời 
sống mà phải được coi là tạm bợ đối với ai sống bằng sức 
mạnh của sự phục sinh, ngài diễn đạt mối quan tâm mà ta 
không được coi là ít quan trọng hơn do Chúa chậm trễ xuất 
hiện chung cục, “Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo 
lắng điều gì.” (c.32) Viết cho tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô 
không bàn về độc thân cao cả hơn cưới xin. Ngài quan tâm 
chính đáng rằng các Kitô hữu của mình phải nên một trong 
niềm vui, tình yêu và hy vọng, được giải phóng khỏi mọi lo 
toan vốn có thể huỷ đi những yếu tố cốt yếu của “đời sống 
trong Đức Kitô”. Điều duy nhất quan trọng đối với Thánh 
Phaolô là các Kitô hữu được thiêu đốt bởi “một sự sùng mộ 
không phân chia với Chúa. Làm thế nào và tại sao họ làm 
thế, mỗi người đáp lại tặng phẩm đặc biệt của mình từ Thiên 
Chúa (x. c.7) sẽ nuôi dưỡng suy tư của chúng ta về thần học, 
lối thiêng và sự thực hành đức trong sạch độc thân ngày nay. 
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Chương 9

THỰC HÀNH ĐỨC THANH KHIẾT 
ĐỘC THÂN

C
hương trước đã khảo sát theo Kinh Thánh cái thách 
đố là định vị một động cơ thích đáng cho việc các tu 

sĩ trong truyền thống Công giáo lựa chọn và thực hành đời 
sống độc thân thanh khiết. Không thể có việc tra hỏi bản chất 
“ngôn sứ” của một sự chọn lựa như thế trong thế giới bị tục 
hóa cao độ của chúng ta, nhưng chúng ta đã tra hỏi sự hữu 
dụng của những bản văn mà theo truyền thống đã rút lấy 
được đem ra thảo luận về một ơn gọi tới sự độc thân trong 
sạch, Mt 19:12 và 1Cr 7:32-35. Thế giới Kinh Thánh không coi 
việc không lập gia đình là một nhân đức. Trái lại nó là một 
hành vi bất tuân Lời Chúa được tìm thấy trong sách Torah. 

Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên 

Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên 

Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban 

phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: “Hãy sinh 

sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy 

làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất.” 

(St 1:27-28: NRSV).
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Thật vậy, đối với một đàn bà chết không có con là một nỗi 

hổ nhục sâu xa. Con gái của Jephthah, bị giết trong sự chu 

toàn lời hứa điên rồ của cha mình, xin có được thời gian 

riêng biệt: Xin cho con hai tháng để con có thể đi lang thang 

trên các núi đồi và khóc than đời trinh nữ của con (Tp 11:37: 

NRSV). 

Hẳn nhiên, Thánh Phaolô coi “sự khẩn cấp mãnh liệt 
của việc rao giảng Tin Mừng là lý do đủ để vẫn giữ độc thân. 
Tuy nhiên, khi dạy cho dân thành Côrintô về phái tính và 
hôn nhân, ngài cảnh cáo họ việc cố gắng theo quyết định  
của ông:

Tôi ước muốn mọi người đều như tôi. Nhưng mỗi người 

được Thiên Chúa ban cho đặc sủng riêng, kẻ thế này người 

thế khác (1Cr 7:7). 

Thánh Phaolô làm rõ rằng mỗi người phải chấp nhận 
cách sống của chính mình trong khía cạnh này, từ sự khôn 
ngoan và nhìn nhận chiều sâu và sức mạnh của nhu cầu con 
người đối với tình yêu và tình mến (x. c.8-9). 

Tách khỏi đoạn văn mà chúng ta đã thấy trong Mt 19:12, 
không có lời nào về những nhân đức của bậc sống hôn nhân 
hay độc thân, trong các Tin Mừng. Thực vậy, ta thường coi 
là đã rồi rằng tất  cả các Tông đồ sáng lập là những người có 
gia đình. Thánh Phaolô hỏi:
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Liệu chúng tôi không có quyền được mang theo mình 
một tín nữ [người vợ], như những tông đồ khác và anh em 
của Chúa và Kephas (x. chẳng hạn, Mc 1:29-31).217

Sự vắng bóng của bất kỳ chất liệu Kinh Thánh biệt loại 
nào ít nhất sản sinh hai nguy cơ tiềm lực: một đàng, suy tư 
giữa các tu sĩ có thể theo dõi những đề xướng không thực 
tiễn và thường là đạo đức rằng tự do chọn lựa sống độc thân 
là chọn “cách thức sống [như] thiên thần.”218 Những người 

217. Sự suy xét bình dân rằng Gioan, con của Zêbêdê, cũng là một môn 
đệ trinh khiết được yêu mến của Tin Mừng thứ Tư, không có cơ sở 
trong Tân Ước. Nó có cội rễ trong Acts of John, được viết khoảng 
180 CE. Tài liệu này tuyên bố rằng ngài thì trẻ và vô tội, liên lỷ 
can dự vào một tác vụ đòi hỏi “sự tinh tuyền” (trong sạch). Khi chết, 
ngài cầu nguyện: “Ngài đã giữ con tới giờ này trong sạch cho chính 
Ngài và không bị chạm tới bởi sự kết hiệp với một người phụ nữ; 
Ngài là đấng khi con muốn lập gia đình trong tuổi trẻ đã hiện ra với 
con và nói với con: “Gioan, Ta cần con” (Acts of John, 113). Tài liệu 
này có một thái độ tiêu cực với phái tính con người, và phần 113 
(được trích ở trên) là tột đỉnh của một tuyên bố của Thiên Chúa 
giữ Gioan độc thân, ngay cả bằng sự ốm yếu thể lý. Đối với tài liệu 
này, xem Knut Schaferdiek, “The Acts of John” trong New Testament 
Apocrypha, eds., Edgar Hennecke and Wilhelm Schneemelcher, trans 
and ed. Robert McL. Wilson, 2 vols. (London: Lutterworth Press, 
1965), 2:188-259. Đối với bản văn được trích dẫn, xem tr. 257. Sự vô 
tội của Gioan đôi khi được xác quyết trong những truyền thống phụng 
vụ Đông và Tây phương. The Acts of John bị kết án là lạc giáo bởi 
công đồng Nicea II năm 787 CE. Về John và Môn đệ được yêu mến, 
xem Moloney, John, 609. 

218. Sự kính trọng truyền thống đối với phong thái sống độc thân như 
“thiên thần” có cội rễ trong cuộc tranh luận của Đức Giêsu với những 
người Sadoc trong Mc 12:25: “Khi sống lại họ không cưới vợ gả 
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đó giữa chúng ta đã sống sự chọn lựa này suốt một thời gian 
nào đó, và ngay cả những người mới bắt đầu hình thức sống 
này, [họ] sẽ biết rằng có những thời khắc khi những tình 
cảm của ta về sự chọn lựa mà chúng ta đã làm thì không hề 
(như) “thiên thần”. Chiều hướng khác ta thường hiểu chính 
là điều ta có thể gọi là lối tiếp cận “thực tiễn” (pragmatic). 
Được liên kết chặt chẽ với những bản dịch truyền thống bên 
tiếng Anh của Mt 19:12, một đời sống độc thân trong sạch 
được nhìn như một lối sống “giải phóng con người” hầu họ 
có thể hiến mình làm việc trong Vương quốc. Quan điểm 
này được phản ánh trong những lời của PC 12:

Đối với người tu sĩ nó là một cách thức hiệu quả nhất của 
việc tận hiến mình hoàn toàn để phục vụ Thiên Chúa và 
những việc tông đồ. 

Điều này có thể đúng; nhưng nếu nó là lý do tối hậu 
mà chúng ta quyết định trên lối sống này, chúng ta có thể 
bị chưng hửng. Không kết hôn để tận hiến mình cho bất kỳ 
sứ mệnh Kitô hữu có sẵn có thể làm chưng hửng trên hai  
mặt trận. 

Trước tiên, ta thường có thể nghiệm thấy rằng những 
người kết hôn thực hiện cùng một sứ mệnh, thông thường 

chồng, nhưng như những thiên thần trên trời” (cũng xem Mt 22:30; Lc 
20:36). Đoạn văn này không liên kết một cách xa với bất kỳ ý tưởng 
nào về một hình thức Kitô giáo “cao hơn”. Xem Moloney, Mark, 237-
39. Xem tr. 238 ghi chú 125: “Điểm được nói đến là sự biến đổi tận 
căn của phận người nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Nó không là 
một miêu tả về đời sau như “thuộc thiên thần”. 
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ít là tốt đẹp như các tu sĩ làm. Điều này cách riêng là trường 
hợp trong thế giới ngày càng ganh đua và phức tạp của giáo 
dục học đường và chăm sóc sức khoẻ, mà trước kia đã là quá 
cốt lõi cho sứ mệnh của tu sĩ nam nữ. Thứ đến, như chúng ta 
sẽ xem xét kỹ hơn ở dưới đây, một quyết định để can dự vào 
tác vụ Kitô hữu định sẵn, được theo sau bởi một quyết định 
kế tiếp rằng tốt nhất là không kết hôn để tự do cho sự can dự 
như thế đó có thể là bắt con trâu đi trước cái cày. 

Ta cần một động cơ Tin Mừng và thần học hơn. Để cung 
cấp một động cơ như thế, tôi sẽ trở lại những bản văn mà 
chúng ta đã khảo sát. Chúng ta cần dành phần lớn sự chú ý 
đến những tính khả thể Kitô học của Mt 19:12. Điều chúng ta 
tìm khi khảo sát kỹ hơn ở đây sẽ dẫn chúng ta về lại một số 
ý tưởng kết luận sinh ra bởi 1Cr 7. 

Mt 19:12 trong cuộc đời Đức Giêsu
Trong chương trước, chúng ta dành một ít giờ nghiên 

cứu Mt 19:3-12 trong tính toàn vẹn của nó. Như ta biết rõ: 
bản văn không bối cảnh là cái cớ. Đến điểm này khi suy tư 
về Mt 19, chúng ta đã định vị c.12 trong bối cảnh văn chương 
của nó. Nó thiết thân với lời chỉ dạy của Đức Giêsu cho các 
môn đệ, khi họ đến gần Giêrusalem. Ở giai đoạn này trong 
hành trình của ngài, ngài dạy họ về sự hiểu biết tình cảm 
được Chúa hướng dẫn (19:3-12), cũng như sự hiểu biết được 
Chúa hướng dẫn về của cải và sự giàu có trong trình thuật 
về người thanh niên giàu có (19:16-29). 
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Nhưng có hơn một bối cảnh cho những đoạn văn này. 
Việc đọc Mt 19:3-12 vốn đặt cuộc tranh cãi về ly dị với người 
Biệt phái trong c.3-10, và chỉ thị (lời dạy) kết thúc của ngài chỉ 
trực tiếp hướng tới các môn đệ mà thôi, được bối cảnh văn 
chương của nó xác định. Anh em sẽ gợi nhắc điều đó, vì tôi đã 
kết luận khi luận bàn đoạn văn về hoạn nhân có nghĩa gì trong 
bối cảnh Mt 19:3-12, tôi đặt câu hỏi, “Matthêu tìm được c.12 ở 
đâu”? Ở giai đoạn ấy tôi đơn giản nói rằng Matthêu là vị thánh 
sử duy nhất kết luận những lời này của Đức Giêsu, và ông sử 
dụng chúng từ những truyền thống - Giêsu mà ông và cộng 
đoàn đều quen thuộc với nó. 

Nhiều đoạn trong Tin Mừng đó lớn lên trong việc kể lại, 
được quyết định bởi điều đến với họ từ những lời và hành 
động của chính Đức Giêsu, điều họ nhận từ những thuật 
trình đã được viết hay kể lại trước kia, và bởi những nhu 
cầu của cộng đoàn mà vì đó, vị thánh sử đã viết [sách Tin 
Mừng]: những nhu cầu của thính giả (x. Lc 1:1-4; Dv 12).219 

219. Lc 1:1-4 làm cho điều này rõ ràng: Có những chứng nhân tận mắt của 
những biến cố mà đã được hoàn thành (c.1-2), và rồi có những tác 
giả thế hệ thứ hai vốn đã gom nhặt các thuật trình của những việc này 
(c.1). Do vậy Luca là một Kitô hữu thế hệ thứ ba; ngài “sau khi đã theo 
những điều này cách kỹ lưỡng” đã viết một trình thuật có trật tự để 
làm cho Theophilus thâm tín về nguyên tắc (nền tảng) vững chắc mà 
trên đó đức tin của ông được đặt nền (c.3-4). Những “giai đoạn” này 
trong thế hệ của các sách Tin Mừng, từ những biến cố từ cuộc đời của 
Đức Giêsu tới những thuật trình được viết ra để dạy các thế hệ sau này, 
đã được miêu tả rõ trong DV 12. Về điều này, xem Moloney, Reading 
the New Testament in the Church, 113-18, 138-39. 
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“Những biến cố” cơ bản từ cuộc đời Đức Giêsu, khi tranh 
cãi với những người Biệt phái về ly dị được ghi nhớ rõ trong 
truyền thống đó. Tuy nhiên, chỉ riêng Matthêu thay đổi 
đoạn văn bằng cách thêm rằng không được ly dị, “ngoại trừ 
trường hợp hôn nhân bất hợp pháp” (c.9). Tương tự, những 
lời gây hoang mang ở c.12 về việc là hoạn nhân chỉ tìm được 
ở Matthêu. Tập trung vào bối cảnh văn chương của 19:3-12 
trong sứ điệp của Tin Mừng Matthêu như một toàn thể, và 
cách riêng sứ điệp về tình yêu và tình mến và việc sử dụng 
của cải trong Mt 19, chúng ta thấy rằng những “thêm thắt” 
này nói tới một tình trạng trong Giáo hội Do Thái - dân ngoại 
của Matthêu. 

Nhưng câu hỏi này được nêu lên về một bối cảnh khác. 
“Chúng ta có thể tái khám phá bối cảnh lịch sử từ cuộc đời 
của Đức Giêsu vốn nảy sinh những lời mà nay ta tìm thấy 
trong Mt 19:12” không?

Nói cách khác, có phải thánh sử Matthêu bịa ra câu nói 
về việc là một hoạn nhân bởi vì nó là một sứ điệp mà ngài 
muốn thông truyền cho các cặp vợ chồng Kitô hữu mà đã bị 
những cặp vợ chồng ngoài Kitô hữu trước kia từ bỏ không? 
Hay nó đến với ngài từ một nguồn nào đó?

Chung chung người ta chấp nhận rằng Matthêu không 
sáng tác 19:12, nhưng tìm nó giữa những lời của chính Đức 
Giêsu được nhớ lại. Những lý do sau khiến cho hầu hết các 
học giả Tân Ước, bao gồm nhiều chuyên viên trong Tin Mừng 
Matthêu, kết luận rằng Mt 19:12 là điều Đức Giêsu đã nói:
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1. Từ ngữ “hoạn nhân” là một diễn ngữ rất thô tục. Đối 
với những người nhận biết nó muốn nói gì, thì đó 
là một lời khó ‘nuốt’, thậm chí ngày nay còn tệ hơn 
nữa trong một xã hội của chúng ta được giải phóng 
về mặt tính dục. Ngôn ngữ thô tục bao quanh chúng 
ta. Những lời bị cấm trong văn hóa của những năm 
trẻ tuổi chúng ta, một cách chung những diễn đạt đi 
liền với hoạt động dục tính, đã hoàn toàn không thể 
chấp nhận. Ngày nay chúng ta phải chịu đựng ngôn 
ngữ như thế trong hầu hết mọi hình thức thông giao 
công cộng. Trong thời cổ không như thế. Do vậy, 
trong thế kỷ I cực kỳ bảo thủ, những người, mà vì 
một lý do nào đó, không thể lập gia đình, hình thành 
nên một thành phần xã hội bị chống đối và có một vị 
trí hèn hạ. Hạn từ “hoạn nhân” cực kỳ gớm ghiếc và 
thô kệch. Trong Tân Ước, những chỗ duy nhất mà ở 
đó hạn từ này xuất hiện là ở đây, trong Mt 19:12, và 
trong khi tả về người bề tôi người Êthiôpia [của Nữ 
Hoàng nước này] trong Cv 8:26-40. Giáo hội sơ khai 
nhất, thậm chí trong những thời khắc tốt nhất của 
tính sáng tạo, chẳng bao giờ lại sáng tác một câu nói 
chứa đựng từ ngữ lăng mạ này và đặt nó trên môi 
miệng của Đức Giêsu. Đức Giêsu không nói như thế. 
Ngài không chỉ không hề dùng một lời lăng mạ như 
thế, và chắc chắn ngài đã không dùng nó để nói về 
chính mình hay những môn đệ của mình với những 
hạn từ như thế. Nếu từ ngữ “hoạn nhân” được tìm 
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thấy trong Tin Mừng, thì nó phải được Đức Giêsu 
nói. Nó không chỉ xuất hiện trong Mt 19:12, nhưng 
trong câu nói đơn giản này của Đức Giêsu, nó xuất 
hiện không kém 5 lần. Các học giả Tân Ước truy 
tìm bản văn của các Tin Mừng hầu lần ngược đến 
những lời thực sự được chính Đức Giêsu nói (các 
chuyên viên phạm trù hóa những lời này với diễn 
ngữ Latinh, ipsissima verba Jesu) đã khai triển một 
số tiêu chuẩn để hướng dẫn họ.220 Một trong những 
tiêu chuẩn này được gọi là tiêu chuẩn về sự bối rối. 
Nếu một điều gì mà Đức Giêsu nói hay chứa đựng 
những lời hoặc ý tưởng tạo ra một sự bối rối nghiêm 
trọng cho Giáo hội sơ khai, mà cách chung không 
tìm được đâu khác trong Tin Mừng, thì nó hầu như 
có thể đi về lại tới Đức Giêsu.221 Bất chấp việc dùng 
liên tục từ ngữ “hoạn nhân” rất thô kệch, Matthêu 
có thể gắn những lời này của Đức Giêsu khi ngài 
tranh luận với Biệt phái bởi vì Đức Giêsu thực sự  
nói thế!

220. Để có một miêu tả rất rõ về “những tiêu chuẩn” này, xem Meier, A 
Marginal Jew, 1:167-95. 

221. Những thí dụ rành rành của điều này là Giuđa phản bội và Phêrô 
chối Thầy. Tại sao các Tin Mừng tường trình sự thất bại của những 
người được Đức Giêsu chọn làm môn đệ Ngài và là thành viên 
của nhóm 12? Bởi vì nó đã xảy ra! Để chi tiết hơn, xem Meier, A 
Marginal Jew, 1:168-71. 
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2. Cấu trúc văn chương của đoạn văn thì tiêu biểu của 
một ngạn ngữ Do Thái. Điểm chính của điều được 
nói là rõ ràng (được nhấn mạnh) bởi hạn từ cốt yếu 
lặp đi lặp lại. Người nghe (hay độc giả) được dẫn dắt 
cách hệ thống qua việc chơi chữ có giai điệu cho đến 
khi người nói làm rõ ý chung cục của mình ở cuối 
đoạn. Chỉ ở cuối câu nói mà ý chính của lối nói ngạn 
ngữ (proverbial) mới rõ ràng. Hình thức ngạn ngữ 
này có thể được cảm ngay cả trong bản dịch tiếng 
Anh, “Có những hoạn nhân… và có những hoạn 
nhân… mà bị làm thành hoạn nhân… và có những 
hoạn nhân… mà làm chính mình mình thành hoạn 
nhân vì Nước Trời”.222 Cũng thật ấn tượng trong 
hình thức Hy Lạp của Matthêu ghi lại những lời của 
Đức Giêsu; nhưng thậm chí còn mãnh liệt hơn nữa 
với hình thức Aram của thế giới Do Thái trong đó 
Đức Giêsu sống và nói.223

222. Những chữ in nghiêng được thêm vào chỉ ra câu “châm biếm”. Sau 
này trong chương này chúng ta sẽ xem tiếng Anh “vì” có phải là sự 
giới thiệu tốt nhất đối với bản Hy Lạp nguyên thuỷ của loại câu châm 
biếm này không. 

223. Tuyên bố rằng một câu nói đến từ một bối cảnh sê-mít không minh 
chứng cách chung cục rằng Đức Giêsu đã nói thế. Nó có lẽ là một 
tàn dư của một câu nói mà đã khai triển trong thập niên nói tiếng 
A-ram sơ khai nhất của Giáo hội Kitô hữu. Về điều này, xem 
Meier, A Marginal Jew, 1:178-80. Tuy nhiên, được liên kết với 
“tiêu chuẩn là sự bối rối”, tính chất sê-mít của câu nói thêm trọng 
lượng cho Mt 19:12 là ipsissima verba Jesu. 
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3. Mặc dù vắng bóng khỏi Tin Mừng Luca và Maccô, 
từ ngữ này chỉ được tìm thấy ở chỗ khác trong Tân 
Ước để nói về một người mà thực tế là một hoạn 
nhân (x. Cv 8:26-40), thì sau này nó lại xuất hiện 
trong những bút tích của Giáo hội. Những hạn từ 
chính xác của Mt 19:12 không tái xuất hiện song việc 
dùng lối nói “hoạn nhân”, không chút lệ thuộc vào 
Mt 19:12, được tìm thấy “với một hình thức hơi khác 
một chút” nơi [bút tích của] Thánh Tử đạo Giutinô 
và Epiphanius, hai Giáo phụ sơ khai. Thánh Giutinô 
sống ở Palestine từ 100-165 CE, và là một nhân vật 
rất quan trọng trong việc bảo vệ Kitô giáo đang trồi 
hiện trong một thế giới ngoại giáo chung quanh. 
Epiphanius muộn hơn một chút. Ngài là một Giáo 
phụ nổi tiếng, sinh năm 315 CE tại Palestine, ngài 
viết chống lại một hình thức lạc giáo của Kitô giáo 
gọi là Ngộ đạo. Ngài rao giảng và viết ở Palestine và 
Ai Cập, trước khi trở thành giám mục của Salamis  
ở Cyprus. 

Điều thú vị là hai tác giả Kitô hữu sơ khai này, xa cách 
nhiều trong thời gian, dù theo địa lý, cả hai từ bối cảnh 
Palestine, cũng đều nghe những “lời-về-hoạn-nhân” này 
được gán cho Đức Giêsu, nhưng theo một hình thức khác 
với Mt 19:12. Vậy, chúng ta có ba chứng nhân, tất cả đều 
từ Palestine song lại ở những thời điểm khác nhau; họ đều 
biết về việc Đức Giêsu sử dụng từ “hoạn nhân” (Mt ở cuối 
thập niên 80 CE), thánh Giutinô tử đạo (giữa năm 100 CE) 
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và Epiphanius (giữa năm 300 CE). Vì họ không lệ thuộc 
nhau, nên có lẽ từng người đã có từ ngữ này (hoạn nhân) từ 
một nguồn gồm những lời được “nhớ lại” của Đức Giêsu. 
Matthêu không phải là người khởi đầu của những hạn từ 
này. Chúng là một phần gây bối rối của truyền thống Đức 
Giêsu và vẫn sống trong truyền thống truyền khẩu của 
Kitô hữu ở Palestine. 

Tuy nhiên, tiêu chuẩn quan trọng nhất khiến hầu hết 
mọi người giải thích lý luận rằng những lời này đến từ Đức 
Giêsu nằm ở “trong sự bất tương đồng của nó” với thế giới 
đã sinh ra Kitô hữu và chính Giáo hội sơ khai.224 Việc dùng 
những từ ngữ thô kệch như “hoạn nhân” thì không thể chấp 
nhận cho những nhân vật tôn giáo trong Do Thái giáo của 
thời Đức Giêsu, cũng không phải là một phần của ngôn 
ngữ hằng ngày thuộc phong trào Kitô hữu vốn trồi hiện từ 
đời sống, lời dạy, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. 
Vậy, những lời này trên môi miệng Đức Giêsu ở Mt 19:12 
tách ngài riêng ra như một người mà không thể được đồng 
nhất với Do Thái giáo của thời đại ngài hoặc ngôn ngữ và 
những thực hành của Giáo hội sơ khai, bất chấp việc ngài là 
một người Do Thái và sáng lập Kitô giáo. Tưởng tượng một 

224. Về tiêu chuẩn bất tương đồng, mà ông gọi là “ tính bất liên tục”, 
xem Meier, A Marginal Jew, 1:171-74. Nó phải được dùng cách 
cẩn trọng. Đức Giêsu không chỉ nói những điều mà không ai nói! 
Ngài nói theo một cách mà nhiều người Do Thái đã nói, và Ngài 
tạo nên những truyền thống mới vốn là cốt yếu cho Giáo hội sơ 
khai nhất. Tuy nhiên, có một số câu nói của Đức Giêsu mà hoàn 
toàn độc nhất (đáo). Câu nói về kẻ yêm hoạn là một trong số đó. 
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tình trạng trong đời sống của Giáo hội sơ khai đã gây ra cho 
các Kitô hữu sơ khai sáng tác đoạn văn này chứa đựng một 
lời tục tằn và đặt nó trên môi miệng của Đức Giêsu quả là 
không thể được. Nó có đó là bởi vì Đức Giêsu đã nói thế và 
như Đức Giêsu đã nói thế. 

Một khi đã thiết định sự kiện lịch sử đó, chúng ta phải cố 
gắng khám phá tại sao ngài nói thế và nó có nghĩa gì đối với 
ngài. Bối cảnh văn chương của Mt 19:3-12 quyết định đoạn 
văn đó có nghĩa gì trong cuộc tranh luận về ly dị, nhưng 
có phải có nhiều điều hơn nữa để học từ một sự khám phá 
về bối cảnh lịch sử đời sống và kinh nghiệm của Đức Giêsu 
Nadarét hay không? Thái độ của những người Do Thái thế 
kỷ I đối với các hoạn nhân cực kỳ tiêu cực. Tuy nhiên, như 
chúng ta vừa thấy, đề tài “hoạn nhân” thì cốt lõi đối với Mt 
19:12. Bất chấp sự cục cằn và những hàm ý gớm ghiếc của nó, 
nó được dùng như một danh từ không dưới năm lần trong 
một câu. Tại sao Đức Giêsu lại dùng một diễn từ như thế? 
Câu trả lời cho vấn nạn này thì ở ngay bên một khi chúng ta 
nhìn rộng hơn qua sự tiếp nhận Đức Giêsu như được ghi lại 
trong các Tin Mừng. 

Có một bằng chứng rộng lớn trong các Tin Mừng rằng 
Đức Giêsu là đối tượng của một sự lạm dụng liên tục từ các 
đối thủ của mình. Ngài và các môn đệ Ngài không ăn chay (Mc 
2:18), họ vi phạm ngày Sabbat (Mc 2:23) và họ dùng bữa mà 
không có nghi thức rửa tay (Mc 7:5). Ngài không có quyền đón 
chào một phụ nữ bỉ ổi vào bữa tiệc và cho phép nàng rửa chân 
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mình bằng nước mắt (Lc 7:39); thẩm quyền của ngài trên ma 
quỉ chỉ ra rằng ngài hiệp tác với Beelzebul (Lc 11:14-15). 

Ngài dám dạy những ngườì Do Thái rằng họ cần phải 
như những người Samari (Lc 10:37), rằng người cha tốt lành 
nhất của mọi người cha được tìm thấy trong bóng tối khi 
cố gắng cứu đứa con thứ đi lạc (Lc 15:25-32). Thái độ của 
ngài về ngày Sabbat sinh ra giận dữ và thậm chí cả một kế 
đồ để giết ngài (Mc 3:6; Ga 5:16-18). Đức Giêsu được gọi là 
“tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi” 
(Mt 11:19). Ở Ga 8:48 những người Do Thái tố cáo “Ông là 
người Samari và là người bị quỷ ám”, và họ bình luận cáo 
buộc “Chúng tôi đâu phải là những đứa con hoang” (8:41), 
ám chỉ đến một câu trả lời sau này của người Do Thái đối 
với lời dạy Kitô hữu về sự sinh hạ đồng trinh của Đức Giêsu 
rằng ngài được sinh ra không hợp pháp bởi một người lính 
Rôma.225 Một dịp khác, người ta bảo chúng ta rằng “Chủ nhà 
mà người ta còn gọi là Beelzebul [nữa]” (Mt 10:25). Sự chống 
đối giận dữ và có hệ thống đối với Đức Giêsu mà chúng ta 
chỉ đưa ra vài ví dụ tiêu biểu, được giải thích cách thần học 
trong Tin Mừng Gioan, khi Đức Giêsu nói cho các môn đệ về 

225. Đối với cuộc tranh luận chống Kitô hữu này, câu trả lời đầu tiên 
được nghe biết trong câu trả lời của Origen cho Celsus (248 CE), 
tột đỉnh trong cuộc tranh cãi Do Thái thời Trung cổ tol’doth Jeshu, 
xem bản tóm trong J. Gresham Machen, TheVirgin Birth of Christ, 
2nd ed. (London: James Clark, 1958), 273-77, và cuộc tìm tòi rộng 
lớn hơn về sự sinh ra có thể bất hợp pháp của Đức Giêsu trong 
Andrew T. Lincoln, Born of a Virgin? Reconceiving Jesus in the 
Bible, Tradition and Theology (London: SPCK, 2013), 33-39. 
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sự thù ghét mà họ sẽ kinh nghiệm, vào đêm cuối cùng họ ở 
với nhau: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng 
nó đã ghét Thầy trước… Họ ghét cả Thầy lẫn Cha Thầy” (Ga 
15:18. 24). Một tiến trình chất đống sự lạm dụng cay độc trên 
Đức Giêsu là một hình thức tấn công nhất quán và một phần 
của tiến trình chống đối Đức Giêsu và sứ điệp của ngài.226

Những vị lãnh đạo tôn giáo và các Rabbi trong thời của 
Đức Giêsu, vâng phục mệnh lệnh của Chúa trong St 1:28, 
đều được kỳ vọng lập gia đình, và có gia đình. Chỉ có một 
Rabbi nổi tiếng, độc thân, Ben Azzai, nhưng ông bị chỉ trích 
gay gắt trong văn chương Rabbi, bị một số người coi như đã 
ly dị và bị một số khác coi là có những liên hệ trái phép với 
con gái của Akiba.227 Không có bằng chứng rõ ràng trong Tân 
Ước về tình trạng gia đình của Đức Giêsu, và tình trạng độc 
thân của ngài được coi là đã rồi bởi vì sự im lặng này. Nếu 
đó là thật, thì đây là một sự yếu đuối mà có thể bị tấn công 

226. Điều theo sau là một tổng hợp của một tác phẩm học thuật hơn: 
Moloney, “Matthew 19:3-12 và sự độc thân”, 42-60. Bài luận này 
lệ thuộc nhiều lời đề nghị của một nghiên cứu sơ khai hơn của Josef 
Blinzler, “Eisin eunuchoi. Zur Auslegung von Mt 19:12” eitschrift 
fur die Neutestamentliche Wissenschaft 48 (1957): 254-70. Cũng 
xem Quentin Quesnell, “Made Themselves Eunuchs for the 
Kingdom of Heaven (Mt 19:12”, The Catholic Biblical Quarterly 
30 (1968): 335-58. 

227. Những thảo luận này của Ben Azzai được tìm thấy trong 
Banbylonian Talmud,  trong Tractates Sotah 4b (ly dị) và 
Kettuboth 63a (những liên hệ trái phép). Để chi tiết hơn, xem 
Moloney, “Matthew 19:3-12 và Celibacy”, 51-52. 
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bởi những người đương thời. Quả hơn là cái nhiên rằng ngài 
không lập gia đình và không có gia đình, như người ta đã 
kỳ vọng ở một người lãnh đạo có đặc sủng, khai sinh cơ hội, 
cùng với nhiều hình thức lạm dụng nhắm thẳng đến người 
đó, rằng Đức Giêsu bị công chúng gọi là kẻ yêm hoạn! Có 
một điều gì về phong thái sống của Đức Giêsu Nadarét vốn 
cho các đối thủ của ngài có cơ hội gọi ngài là “yêm hoạn” 
theo một nghĩa phạm đến uy danh và lăng mạ. 

Một khi chúng ta đã tái cấu trúc quang cảnh khả thể có 
được đó, (Mt 19:12) trên môi miệng Đức Giêsu trồi hiện như 
câu trả lời bình lặng của ngài đối với những tấn công thô 
lỗ từ những kẻ thù của ngài vốn tìm kiếm bất kỳ lý do nào 
để vung ra sự mạ lỵ đối với tính cách gây rắc rối này. Đức 
Giêsu là một nhân vật công cộng vốn gây rối sự thiết lập bởi 
phẩm chất và quyền bính của đời sống và lời giảng của ngài, 
nhưng việc không lập gia đình là cái vết thương chí tử của 
ngài. Nhưng hơn thế nữa, lý do tại sao “lời đặc thù này của 
Đức Giêsu” vẫn còn sống trong truyền thống, mặc dù sự thô 
kệch của hạn từ “yêm hoạn”, là bởi vì Đức Giêsu không nói 
điều này chỉ trong một dịp mà thôi. Nó là câu trả lời thông 
thường (regular) của Đức Giêsu trước một hình thức mạ lỵ 
thông thường nhắm đến ngài do những kẻ chống đối ngài. 
Hình thức mạ lỵ này không chết qua các thế kỷ. Khi tất cả 
những hình thức của lý luận thuần lý và luận lý không còn 
có thể thành công, tất cả ngôn ngữ và văn hóa mà tôi quen 
thuộc sẵn sàng chuyển sang một hình thức mạ lỵ vốn tấn 
công những khả năng dục tính của một người. Xấu hổ, “văn 
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hóa bình dân” của Nước Úc chúng tôi thật đầy dẫy những 
diễn đạt như thế. 

Nhưng tới điểm này, chúng ta chỉ mới làm một sự tìm 
tòi mang tính phê bình lịch sử, phần lớn được hướng dẫn bởi 
diễn đạt cốt yếu ta tìm được trong Mt 19:12, “kẻ yêm hoạn”. 
Vì những mục đích của chúng ta, khi chúng ta tìm kiếm một 
từ Kinh Thánh mà cho chúng ta động lực và định hướng để 
chọn lựa phong thái sống trong sạch độc thân, chúng ta phải 
tiếp tục đọc hơn nữa vào trong đoạn văn đó. 

Qua những phương pháp phê bình tân thời, thiết lập sự 
kiện rằng một Đức Giêsu độc thân trả lời cho các kẻ thù của 
mình theo những hạn từ của Mt 19:12 thì không đủ. Chúng 
ta bây giờ phải đặt câu hỏi cốt yếu, “Đức Giêsu muốn nói gì 
khi ngài trả lời theo cách này cho những người muốn chống 
lại và xỉ nhục ngài?” Đây là cốt lõi cho việc tìm tòi của chúng 
ta: lý do tại sao Đức Giêsu sống cuộc đời trong sạch của 
mình như một người độc thân. Trong Mt 19:12, bối cảnh của 
Matthêu khiến thánh sử dùng đến những lời của Đức Giêsu 
để ngỏ (nói) với những Kitô hữu từ dân ngoại (ex-pagan) mà 
nay thấy mình sống một mình và không thể tái hôn. Matthêu 
lợi dụng tốt truyền thống Đức Giêsu của mình. Nhưng, như 
chúng ta đã thấy, đoạn văn này có những cội rễ trên môi 
miệng của Đức Giêsu, vì thế chúng ta nay phải hỏi nó có 
nghĩa gì đối với Đức Giêsu? Ngài dùng lối diễn đạt này để 
trả lời cho những người lăng mạ ngài bởi vì ngài đã không 
lập gia đình. Đúng thực, những lời này, từ chính Đức Giêsu,  
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cung cấp một trực giác đáng kể đối với vấn nạn tại sao ngài 
không lập gia đình.228

Động cơ cho việc Đức Giêsu không lập gia đình được 
đưa ra như một trong những lý lẽ vốn tạo nên một tình trạng 
mà trong đó một người không thể lập gia đình. Một số người 
được sinh ra như thế; một số khác bị làm thành yêm hoạn, 
thường là một cách bạo hành hay trong một tình trạng nô lệ. 
Việc họ bất lực để kết hôn là một hệ quả của một điều gì đó 
đã xảy ra cho họ lúc sinh hay do tay người khác. Nhưng có 
một loại thứ ba của người không kết hôn mà việc họ bất lực 
lập gia đình là dia ten basileian tou ouranou. Tôi đã nói động 
lực đó theo bản gốc Hy Lạp bởi vì truyền thống lâu dài hiểu 
lý do cho việc yêm hoạn là “Vì Nước Trời”. 

Điều này có nghĩa rằng người ta muốn làm một cái gì 
đó trong và vì Vương quốc, và do vậy quyết định rằng để 
làm điều đó tốt đẹp, tốt nhất là không lập gia đình. Một Kitô 
hữu còn độc thân để người đó có thể tự do và có thể làm việc 
trong và cho Nước Trời. Đây là một bản dịch hợp pháp hoàn 
hảo của những từ ngữ Hy Lạp dia ten basileian tou ouranou, Vì 
Nước Trời. Nhưng nó không phải là ý nghĩa duy nhất khả thể, 
nó cũng không kính trọng tính hùng biện và cú pháp của câu. 

228. Ta nên ghi chú rằng lời giải thích Mt 19:12 này cung cấp chứng cớ 
trực tiếp duy nhất rằng Đức Giêsu không lập gia đình. Sự kiện mà 
chúng ta không bao giờ nghe về một người vợ và gia đình là một 
lý luận từ sự im lặng, và do vậy không phải là chứng cớ dứt khoát. 
Trong Mt 19:12, Đức Giêsu chấp nhận Ngài không lập gia đình và 
giải thích tại sao. 
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Đây là cách mà PC 12 sử dụng Mt 19:12, khi tiếp tục một 
truyền thống lâu dài. Nhưng bối cảnh của Mt 19:12 chỉ rằng 
tiếng Hy Lạp phải được giải thích cách khác. Tiếng Hy Lạp 
sử dụng một giới từ (dia + accusative case) có thể có một nghĩa 
truyền thống, “Vì” Vương quốc. Nhưng tính hùng biện của 
Mt 19:12 đòi hỏi rằng Vương quốc khiến ta chọn sống độc 
thân. Cả việc sinh ra lẫn sự can thiệp của con người làm cho 
một người không thể kết hôn tạo ra tình trạng đó (độc thân). 
Sự sinh ra và sự can thiệp nhân loại thì [đi] trước cả tình 
trạng bất lực kết hôn.229 Với Đức Giêsu nó là như vậy. Khi 
ngài đáp lại sự mạ lỵ giận dữ cá nhân, Đức Giêsu loan báo 
rằng ngài độc thân “bởi vì” Nước Trời. Ngài không [sống] 
độc thân “hầu” ngài có thể xây dựng Vương quốc, nhưng 
“bởi vì” Vương quốc đã hiện diện tràn ngập rồi. Chính sức 
mạnh tràn ngập của Vương quốc hiện diện trong đời ngài đã 
dẫn Đức Giêsu đến độc thân. Đức Giêsu không giữ không 
kết hôn để ngài có thể làm việc cho Vương quốc. Ngài bị 
tràn ngập bởi Vương quốc đã hiện diện rồi. Ngài không thể 
làm điều khác. Vâng phục Cha cách tuyệt đối, Đấng mà ngài 
gọi là Abba, và được chuẩn bị để lấy mọi liều lĩnh cần thiết 
hầu hoàn thành ý Cha, ngài được Vương quốc Thiên Chúa 
thống trị. Sự độc thân trong sạch của Ngài, như với những 
thí dụ khác của sự độc thân bị bó buộc trong Mt 19:12, là kết 

229. Xem Daniel B. Wallace, Greek gramar Beyond the Basics (Grand 
Rapids: Zondervan, 1996), 369. Wallace cống hiến ý nghĩa đầu tiên 
của dia + accusative. ) như “bởi vì, vì”. Chỉ như sự chọn lựa thứ ba 
mà Ngài đề nghị “vì”. 
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quả của sự hiện diện không cưỡng được của Thiên Chúa và 
Vương quốc Thiên Chúa trong cuộc sống ngày qua ngày của 
Ngài.230

Những đối thủ của Đức Giêsu [chỉ] biết về hai loại yêm 
hoạn này, kẻ bị yêm hoạn từ lúc sinh và kẻ bị người ta làm 
ra yêm hoạn. Như Đức Giêsu, những người này “không có 
khả năng” để chấp nhận một tình trạng lập gia đình thông 
thường. Tuy nhiên, động cơ (lý do) cho sự bất lực của Đức 
Giêsu thì không thuộc thể lý. 

Ngài bị quyến dụ (thống trị) [sống] như thế bởi sự hiện 
diện khẩn cấp của Vương quốc mà ngài không thể làm điều 
gì khác hơn là hiến thân hoàn toàn cho nó. Sự độc thân trong 
sạch của Đức Giêsu không phải là điều mà ngài làm cho xảy 
ra nơi chính mình bằng cách trước tiên cân nhắc xem nó nên 
xảy ra hay không, và rồi quyết định tán thưởng nó hầu ngài 
sẽ tự do hiến mình hoàn toàn để xây dựng vương quốc đang 
đến. Tính nhân quả làm nghịch lại. Nơi Đức Giêsu Nadarét 
nguyên lý hướng dẫn và kinh nghiệm tràn ngập của đời 
ngài là quyền làm chúa (lordship) của Thiên Chúa mà ngài 
gọi là “Cha” đã hiện diện (x. Mt 11:27; Lc 10:22; Mc 13:32; 
14:36; Lc 11:2 và toàn Tin Mừng thứ tư). Chính “quyền làm 
Chúa” này dẫn ngài tới bậc sống độc thân, tới việc ngài nên 

230. Về một “tiểu sử” của Đức Giêsu vốn tập trung vào những yếu tố này 
như động lực thúc đẩy trong đời sống, sứ vụ và cái chết cùng sự Phục 
Sinh của Đức Giêsu, xem Moloney, Reading the New Testament in the 
Church, 64-90. 
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như người yêm hoạn bởi vì Vương quốc đã hiện diện tràn 
ngập trong đời ngài. Như với những người yêm hoạn khác 
được nói đến trong Mt 19:12, sự bất lực của Đức Giêsu để 
lập gia đình thì có trước mọi sự trong đời ngài và lời dạy của 
Ngài: quyền làm Chúa của Thiên Chúa mà ngài gọi là Cha;  
Nước Trời. 

Đọc lại 1Cr 7
Nay chúng ta có thể quay sang những lời khuyến thiện 

của Thánh Phaolô về tình trạng hôn nhân trong 1Cr 7:32-35. 
Thánh Phaolô tuyên bố rằng hôn nhân, và nhiều công việc 
thông thường khác, nên được những người Côrintô coi là 
tương đối, theo ánh sáng của cuộc quang lâm gần kề của 
Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rằng ý thức về những ý 
tưởng của Thánh Phaolô về cuối thời gian trong những năm 
đầu thập niên 50 CE là quan trọng để giải thích đúng về sự 
khẩn cấp của sứ điệp nơi Thánh nhân. Điều cũng quan trọng 
để hiểu đúng 1Cr 7 như một toàn thể, ở đó nhiều tình trạng 
dục tính được bàn đến, chính là Thánh Phaolô quan tâm 
rằng người ta nên ở lại tình trạng hiện hành của họ. Ngài 
bàn đến một nhóm người đặc sủng quá nóng vội vốn cần 
phải được nhắc nhớ rằng đời sống phải tiếp tục, nhưng cái 
kết thúc của lịch sử là yếu tố quyết định hết. 

Hai ngàn năm sau này chúng ta nhận biết rằng ngài 
không đúng về việc Chúa trở lại (quang lâm) ngay. Thực 
vậy, sự khai triển của Tin Mừng theo Phaolô thành những 
văn kiện trưởng thành hơn như thư Rôma và thư hậu Phaolô 
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gởi cho Êphêsô, là bằng chứng rõ ràng rằng Thánh Phaolô 
bây giờ nhìn xa hơn vào tương lai đối với cái kết tận của toàn 
lịch sử. Nhưng điều này có lấy đi tính “khẩn cấp” của ơn 
gọi Kitô hữu không? Suy tư của chúng ta về Mt 19:12 chỉ ra 
rằng Đức Giêsu sống cuộc đời trong sạch và độc thân bởi vì 
sự hiện diện khẩn cấp của Vương quốc Thiên Chúa. Sự khẩn 
cấp vẫn còn, và ở đây lời dạy của Thánh Phaolô, mà trong 
truyền thống ta thường sử dụng một cách không phê bình, 
vẫn giữ được tầm quan trọng muôn thuở của nó. Trong 1Cr 
7:32-35, Thánh Phaolô quan tâm thiết lập một cộng đoàn ở 
đó tất cả mọi sự quan trọng (đáng kể) là “sự sống trong Đức 
Kitô”, là niềm vui, hy vọng, yêu thương và hiệp nhất mà có 
thể được tạo dựng bằng “một sự nhiệt tâm không phân chia 
cho Chúa”. Đang khi những người giải thích đương thời thì 
đúng khi tuyên bố rằng chúng ta không được dùng bản văn 
này như “Lời Chúa” về giá trị tương đối của hôn nhân, thì 
Phaolô, như Đức Giêsu, sống dưới sự khẩn cấp thần linh của 
sự hiện diện tràn ngập của Vương quốc. Ngài có lẽ đã sai về 
việc “xác định thời gian” (timing) Chúa trở lại, nhưng ngài 
đúng khi nhấn mạnh rằng mọi sự đáng kể là “sự sống của 
chúng ta trong Đức Kitô”. Không cần phải đợi đến thời gian 
cuối cùng sẽ đến trong một tương lai xa xôi; thời khắc cánh 
chung là bây giờ bởi vì Chúa đã thống trị trên tôi bây giờ. 

Áp dụng những lời của Thánh Phaolô cho kinh nghiệm 
của Đức Giêsu, chúng ta có thể nói rằng sống sự độc thân 
trong sạch bởi vì chú tâm một cách không phân chia đến 
Chúa, Thiên Chúa mà ngài gọi là Cha (x. 1Cr 7:35) vẫn giữ 
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được sự khẩn cấp [có tính làm] say mê để sống một sự độc 
thân trong sạch bởi vì Thiên Chúa, là Đức Vua của chúng 
ta (Mt 19:12), hiện diện và cai trị làm say ngất (khuất phục) 
chúng ta. 

Chức năng của Lời khấn thanh khiết ngày nay
Vậy tôi vừa nói về cách thức Đức Giêsu nhìn và nói về 

sự độc thân của mình. Liên kết với điều này, tôi đã cố gắng 
chỉ ra rằng những lời của Thánh Phaolô cho tín hữu Côrintô 
chụp bắt một sự khẩn cấp nào đó của Vương quốc vốn ảnh 
hưởng Đức Giêsu như thế. Tuy nhiên, câu trả lời của Đức 
Giêsu cho các đối thủ không chỉ là một sự bảo vệ chính 
mình chống lại lời mạ lỵ và giải thích tại sao Ngài không lập 
gia đình. Lời Đức Giêsu ở số nhiều. Có những “người yêm 
hoạn”… Vậy, những lời này đã và ngày nay còn là một lời 
mời cho tất cả những ai nghe câu trả lời lặng lẽ này trước lời 
mạ lỵ đinh tai để xem xét đúng điều gì mà Vương quốc nắm 
giữ nếu nó đã quyết định Đức Giêsu Nadarét sống như thế. 
Ở đây chúng ta tìm được nền tảng Tin Mừng một cách chân 
chính và tận căn cho một đời độc thân trong sạch. Chúng ta 
làm sự chọn lựa này như những người nam nữ muốn gia 
nhập vào phong thái sống của chính Đức Giêsu. Nhưng điều 
này mang chúng ta về lại một chủ đề vốn đã là một lý lẽ 
(leimotif) cho những suy tư này. Điều này có làm cho người 
độc thân trong sạch “tốt hơn” hay “gần với Thiên Chúa hơn” 
theo một cách mà tách họ khỏi những người cam kết mình 
cho tình yêu trong sạch hôn nhân không?
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Như Đức Giêsu, chúng ta trong sạch bởi vì Vương quốc 
Thiên Chúa hiện diện tràn ngập vào trong chúng ta. Nói 
cách khác, quyết định liên tục của người Salêdiêng sống độc 
thân trong sạch là khả tri như một quyết định vốn xảy ra 
trong bối cảnh của một kinh nghiệm tôn giáo lớn lao. “Kinh 
nghiệm tôn giáo” là một hạn từ chuyên môn. Nó không qui 
chiếu tới những kinh nghiệm mà những người “đạo giáo” 
có, nhưng những kinh nghiệm mà mọi người có; những 
kinh nghiệm ấy một cách nào đó vượt quá sự kiểm soát của 
chúng ta. Chúng lớn hơn chúng ta: tình yêu, nước mắt, hy 
vọng, lo sợ, vui mừng và vui cười. Bất chấp chúng ta tin gì, 
nó là một phần thuộc kinh nghiệm của mọi người nam nữ. 
Ronald Rolheiser miêu tả nó, khi dùng những kinh nghiệm 
của mẹ Têrêsa, Janis Joplin, và công nương Diana, như một 
phần của sự “không-thoải mái” (‘dis-ease’ [bệnh tật]) nơi ta, 
“những khao khát khẩn cấp của tình yêu”.231

Tại sao người nam đặc thù này lại cưới người nữ đặc 
thù kia? Có nhiều sự liên kết khác đều có thể được, nhưng 
một điều độc đáo đã xảy ra giữa hai người này. Trong một 
tình trạng chân chính, họ “phải lòng nhau”. Diễn đạt tiếng 
Anh thì tuyệt khi nó thật sự “thoát” khỏi sự kiểm soát và đo 
lường của con người. Họ không thể làm gì khác hơn. Có một 

231. Ronald Rolheiser, The Holy Longing. The Search for a Christian 
Spirituality, 15th Anniversary Edition, Image Book (NY: Random 
House, 2014). Cách riêng xem tr. 3-19. Như ông nói: “Chúng ta 
là phần của một vũ trụ, phần đó đã trở nên ý thức về chính mình, 
trong đó mọi sự khát mong một điều gì đó vượt quá chính mình.”
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“vương quốc” được thiết lập giữa hai người vốn làm cho họ 
không thể làm bất kỳ điều gì khác một cách hiện sinh. Tất cả 
điều này xảy ra trước khi có bất kỳ quyết định nào để lập gia 
đình. Đây chính là cách thức xảy ra đối với Đức Giêsu quyết 
định sống đời độc thân được tràn ngập bởi “Vương quốc”. 
Cũng phải là như thế đối với chúng ta để quyết định sống 
độc thân trong sạch. Một đời sống trong sạch, độc thân lẫn 
gia đình, là hệ quả hiện sinh của chính kinh nghiệm có trước 
về sự hiện diện khẩn cấp của Vương quốc Thiên Chúa. Đây 
là điều mà “là một kẻ yêm hoạn vì Nước Trời” muốn nói 
đến (Mt 19:12), được kéo vào trong một tình trạng ở đó tất 
cả điều quan trọng là chúng ta phải “lo lắng về công việc của 
Chúa” (1Cr 7: 32-5). 

Trong xã hội đương thời, một hệ quả giá trị của việc 
chúng ta đọc các bản văn truyền thống là vai trò và chỗ đứng 
của người độc thân trong sạch trong xã hội được tạo nên bởi 
việc gia tăng thêm nhiều văn hoá, những thực thi tôn giáo, 
những tầng lớp nam nữ: lập gia đình và không lập gia đình. 
Người độc thân không làm một cái gì “kỳ quặc” hay bị bó 
buộc. Một đời sống độc thân trong sạch không thể là “không 
nao núng” (stiff-upper lip) hay một “việc nghiến răng 
nghiến lợi” để làm cho một việc được hoàn thành, mặc dù đã 
có những trường hợp bi thương nơi đó đúng là như thế. Nơi 
chúng ta đang đứng như những người độc thân trong sạch 
chảy tuôn từ cùng một kinh nghiệm vốn dẫn người đó lập 
gia đình với người nữ kia: Vương quốc tình yêu hiện diện 
tràn ngập. 
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Giống như, trong một tình trạng tình yêu dục tính chân 
thực, họ không thể làm gì khác hơn là lập gia đình và thánh 
hiến chính mình cho nhau và gia đình của họ, trong một 
tương quan tình yêu hôn nhân trong sạch, thì cũng vậy người 
độc thân, trong một tình trạng tình yêu độc thân chân thật, 
không thể làm khác hơn là không kết hôn bởi vì sự hiện diện 
tràn ngập của một Vương quốc tình yêu trong đời sống họ.232 
Được nhìn theo cách song đối này, thay vì theo một kiểu đối 
kháng quá quen thuộc, hai cách sống khác nhau này từ cùng 
một kinh nghiệm tràn ngập có thể làm giàu cho nhau. Người 
độc thân học từ các cặp hôn nhân rằng tình yêu Thiên Chúa 
được mặc khải qua đời sống tình cảm (yêu thương) của các 
thụ tạo Ngài, đang khi người kết hôn có thế thấy từ đời sống 
của người độc thân rằng nguồn mạch tình yêu của họ một 
cách tối hậu vượt quá điều mà tình yêu nhân loại giới hạn 
của họ có thể từng hy vọng để minh chứng. 

Đức Giáo hoàng Phanxicô xin chúng ta duyệt xét  
lương tâm:

Đức Giêsu có thực sự là tình yêu đầu tiên và duy nhất của 
ta không, như chúng ta đã đoan hứa ngài phải là thế khi 
tuyên khấn? Chỉ với điều kiện ngài là thế, chúng ta sẽ được 
kiện cường để yêu thương, trong chân lý và xót thương, 

232. Tôi nhấn mạnh từ ngữ “chân chính” để phân biệt những hình thức 
trong sạch vợ chồng và độc thân vốn được quyết định bởi vương quốc 
của tình yêu, hơn là những cam kết quá thông thường vốn không phải 
là kết quả của những kinh nghiệm nhân bản quan trọng như thế và sự 
phân định tiếp theo sau. 
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mọi người ngang qua đường chúng ta. Bởi vì chúng ta 
sẽ học từ Đức Giêsu ý nghĩa và thực hành của tình yêu. 
Chúng ta sẽ có thể yêu thương bởi vì chúng ta có trái tim 
của chính ngài” (To all Consecrated People, 12). 

Tất cả Kitô hữu được gọi tới một tình yêu trong sạch, 
bởi vì đây là loại tình yêu duy nhất vốn ban sự sống cho 
người khác. Sự trao ban toàn vẹn bản ngã cách vui tươi và 
hồ hởi chỉ có thể xảy ra trong bối cảnh của sự trung thành 
và tin tưởng sâu xa. Chính vì lẽ này mà Giáo hội buộc rằng 
sự bằng lòng hỗ tương vốn khai sinh “bí tích hôn phối” phải 
tự do, không có điều kiện và mãi mãi. Kinh Thánh song đối 
hôn nhân với sự trao ban của Đức Kitô cho Giáo hội; và Giáo 
hội nói về hôn nhân rằng “nó [hôn nhân] được chụp bắt vào 
tình yêu Thiên Chúa và được định hướng cũng như làm giàu 
bởi quyền năng cứu độ của Đức Kitô và hoạt động cứu độ 
của Giáo hội” (GS 48). Tại sao điều này lại như thế? Điều gì 
là quá đặc biệt về sự “tặng ban” này của tình yêu hôn nhân 
chân chính? Giữa những người nam nữ, nó là chỗ duy nhất 
ở đó bản tính tình yêu của một Thiên Chúa, vốn là Tình Yêu, 
được mặc khải cho thế giới. Các Tin Mừng nói cho chúng ta 
rằng Thiên Chúa yêu đến nỗi sự nhập thể phải vọt trào ra từ 
tình yêu vô tận đó (x. Ga 3:16). Tình yêu không phải là tình 
yêu trừ phi nó được cảm nhận - và đây là tình yêu được mặc 
khải bởi tình yêu hôn nhân chân chính - tiếng gọi tới sự trong 
sạch của phần lớn Kitô hữu. 

Đây không phải là cái nhìn của xã hội trần tục và bị dục 
hóa ngày một hơn trong đó chúng ta Kitô hữu phải sống 
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trong sạch độc thân hay gia đình. Tất cả chúng ta sống trong 
bối cảnh của tín điều mới này “mọi sự đều được phép, bao 
lâu không hại ai cả”. Các Salêdiêng, đoan hứa cho một hình 
thức trong sạch đặc thù, không cao hơn trong phần này. Nỗi 
đau mà một đời sống trong sạch thường có thể gây ra nói 
cho chúng ta điều đó. Tuy nhiên, chúng ta đang kêu vang 
cho một thế giới bát nháo rằng họ có thể có vô vàn khoái lạc, 
nhưng đánh mất tình yêu. Được quyến dụ bởi quyền làm 
Chúa của một Thiên Chúa là Tình Yêu, chúng ta ở trong một 
vị thế để cho thấy rằng tình yêu chân chính được tìm thấy 
trong sự đánh mất chính mình vì chúng ta bị thống trị bởi sự 
hiện diện của một tình yêu quá lớn đến nỗi chúng ta không 
thể làm gì khác hơn là chỉ hiến mình cho tình yêu đó. Từ 
đây chúng ta có thể nói về tất cả các Kitô hữu; qua niềm vui 
của một tình yêu tự do và vô điều kiện, chúng ta có thể loan 
báo rằng kinh nghiệm tuyệt vời của yêu thương và thuộc về 
người được yêu không phải là một điều gì mà chúng ta có 
thể quyết định, nhưng là một phản ánh về sự trao ban yêu 
thương của một Thiên Chúa chăm sóc, sáng tạo, sinh hoa 
trái và yêu thương: 

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 (Rm 5:8). 

Chức năng của tình yêu trong sạch nơi chúng ta là 
không làm cho chúng ta thành một cái gì dửng dưng hay kỳ 
quặc trong bối cảnh là tiếng gọi phổ quát tới sự thánh thiện, 
nhưng kêu gọi tất cả các Kitô hữu trở lại sự hiến mình cách 
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chân chính, trung thành, yêu thương và vui tươi, vốn là dấu 
của tất cả các Kitô hữu, độc thân hay lập gia đình.233

Thường đời sống yêu thương của các Kitô hữu lập gia 
đình dạy chúng ta, không phải bằng lời, về giá trị của phong 
thái đời sống độc thân chúng ta. Lời dạy của Đức Phanxicô 
rất đúng:

Không ai trong chúng ta phải thiếu thân thiện, không bằng 
lòng và không thoả mãn, vì một môn đệ buồn bã là một 
môn đệ ảm đạm. Như mọi người khác, chúng ta có những 
lo âu, những đêm tối của tâm hồn, những thất vọng và 
bệnh tật, chúng ta kinh nghiệm về sự chậm dần khi chúng 
ta nên già cả hơn. Nhưng trong mọi sự này chúng ta phải 
có thể khám phá ra niềm vui hoàn hảo. Vì chính ở đây mà 
chúng ta học để nhận biết khuôn mặt của Đức Kitô, Đấng 
trở nên như chúng ta trong mọi sự, và vui hưởng trong sự 
hiểu biết rằng chúng ta được đồng hình với ngài, Đấng, 
vì yêu thương chúng ta, không từ chối những đau thương 
của thập giá.234 (To all Consecrated People, II, 1). 

233. Tôi không đồng ý với đề nghị của Sandra M. Schneider rằng “độc 
thân” là chính yếu tố của đời tu sĩ vốn vạch ra là độc nhất trong 
nhiều đặc sủng Kitô hữu (xem ở trên, trang 213, ghi chú 1), nhưng 
tác phẩm của chị về giá trị ngôn sứ đa diện của sự độc thân trong 
sạch thật nổi tiếng. Xem Schneiders, Selling All, 160-274. 

234. Cũng xem Congregation, Keep Watch!, 46-47. 
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Kết Luận
Đằng sau việc giải thích lại bối cảnh truyền thống Kinh 

Thánh đối với một đời sống độc thân trong sạch là niềm 
xác tín rằng đời sống độc thân chúng ta có nguồn mạch và 
sức mạnh từ thái độ của chúng ta đối với một Thiên Chúa 
tình yêu. Nếu làm thế, chúng ta sẽ không sợ để liều lĩnh yêu 
thương. Tình yêu độc thân trong sạch không được dẫn tới 
việc “đuề huề đẹp” với mọi người. Nó cũng không khiến 
chúng ta co rút lại việc trao qua đổi lại của thách đố là sự gần 
gũi chân chính với người khác. Đây không phải là lối đường 
của Đức Giêsu Nadarét, và nó không được là lối đường của 
những ai theo Ngài. Trong bối cảnh của đời sống Salêdiêng, 
việc chúng ta được Vương quốc tình yêu thống trị phải được 
phản ánh trong và được làm chứng cho thế giới bởi phẩm 
chất tình yêu chúng ta, nghĩa là phẩm chất của đời sống chung: 
đời sống cộng thể chúng ta. Trước tiên chúng ta không trong 
sạch để chúng ta sẽ tự do làm việc.

Jerome Murphy - O’Connor nói trường hợp đó tốt đẹp 
khi viết:

Nó là một nghịch lý đáng tiếc, nhưng ý tưởng rằng độc 
thân giải phóng cho tình yêu phổ quát là một trong những 
lý do lớn tại sao các cộng thể tu sĩ thất bại để chu toàn tiềm 
lực chứng tá của mình, bởi vì chắc chắn, điều này làm nảy 
sinh cái nhìn rằng cộng thể chỉ là một cái nền từ đó công 
việc thực sự được thực hiện. Kết quả là cộng thể tu sĩ trở 
thành những sa mạc không tình yêu. Điều này không chỉ 



310 | Chiêm ngắm vẻ đẹp đời Thánh hiến ở tận nguồn ơn cứu độ

làm cho độc thân một cách tiềm mặc là không thể được bởi 
vì con người không thể sống không yêu thương, nhưng nó 
có nghĩa rằng kẻ ở ngoài vốn bị sốc để hỏi “điều gì làm họ 
nên khác vậy?” không tìm được gì ngoài câu trả lời bằng 
chữ cho câu hỏi của mình. Câu trả lời thật sự, câu trả lời 
hiện sinh, thì thiếu. Rồi, không phải không tự nhiên, đời 
sống độc thân bị phán đoán là vô nghĩa.235

Như với đức trong sạch hôn nhân, đời sống của đức 
trong sạch thanh khiết (độc thân) phải đối diện với những 
thời khắc của cám dỗ, thất vọng, và chưng hửng với kinh 
nghiệm của chính mình về sự mỏng dòn, và thậm chí sự 
bất trung và tội lỗi.236

Chúng có thể làm thất đảm cách sâu xa. Phái tính của 
con người cùng một lúc là tặng phẩm cao cả và một thách 
đố đáng kể. Chúng ta phải học để kiên nhẫn với những khó 
khăn, của chính mình lẫn của người khác. Chính ở đây (mặc 
dù không chỉ ở đây) mà việc Giáo hội sơ khai liên kết tử 
đạo và đồng trinh giữ được ý nghĩa của nó. Tình yêu và sự 
nâng đỡ của con người mà chúng ta sống với thì sinh động. 
Rollo May, nhà tâm lý gia được thánh hiến, nói về dấu chỉ 
chắc chắn của một nhân cách trưởng thành và được nhập 

235. Murphy-O’Connor, What is Religious Life? 59. Cách riêng xem 
HL 83. 

236. Về điều này, ta cần chú ý đến HL 84: “Đức thanh khiết không phải 
một lần chiếm được là có mãi mãi. Thanh khiết có những lúc an 
bình và những hồi thử thách. Đó là một ân huệ, mà vì sự yếu đuối 
của con người, đòi hỏi việc cam kết trung thành mỗi ngày.”
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hiệp như là “sự can đảm của sự bất toàn”. Chúng ta phải cho 
phép chính mình hồ hởi, được cảm nhận và tỏ lộ cách chân 
chính chứ không chỉ nói về nó, được tỏ lộ trong sự trưởng 
thành và sự nhập hiệp vốn đến từ yêu thương và được  
yêu thương. 

Sự can đảm của sự bất toàn chỉ có thể được khi ta được 
vây quanh bởi những người quan tâm săn sóc và sẽ nâng 
đỡ chúng ta trong những bất toàn của chúng ta. Chỉ bằng 
cách này và qua kinh nghiệm này về người khác vốn chăm 
sóc mà chúng ta có thể đến gần sự hiểu biết một Thiên Chúa 
được định nghĩa là Tình Yêu (1Ga 4:8 và 16). Chúng ta cũng 
có thể bị xúc động bởi quyền làm chúa của vị Thiên Chúa đó 
đã hiện diện cách khẩn cấp. Nhưng những thách đố vẫn còn. 
Những lời của thánh vịnh gia nhắc nhớ: “Kẻ gắn bó cùng ta 
sẽ được ơn giải thoát” (Tv 91:14). 

Tất cả chúng ta được tạo dựng cho sự mật thiết. Chúng 
ta phải đối diện với điều này cách trực tiếp, thâm tín rằng để 
sống đời sống Kitô hữu cách thích đáng là sống cuộc đời tròn 
đầy. Những người nam nữ thường giải quyết khủng hoảng 
của sự mật thiết khi họ chọn lẫn nhau. Từ thời khắc đó trở 
đi, một cách hiện sinh tất cả những chọn lựa khác đều không 
thể được nữa bởi vì “Vương quốc” được thiết lập giữa họ. Vì 
thế, người độc thân trong sạch cũng phải tiêu hao đời mình 
khi giải quyết khủng hoảng về sự mật thiết “bởi vì Vương 
quốc” hầu ta có thể nói:
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Tình yêu độc thân chân chính được can dự vào tình yêu 
Thiên Chúa và được định hướng và làm giàu bởi sức mạnh 
cứu độ của Đức Kitô và hoạt động cứu độ của Giáo hội  
(GS 48). 
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Chương 10

KHUÔN MẪU 
CỦA ĐỜI SỐNG PHÚC ÂM

Này là Mẹ con
Những khởi đầu của sự cam kết sau chót mà Gioan 

Bosco dành cho giới trẻ được tìm thấy trong giấc mơ của cậu 
lúc chín tuổi.237 Ngày nay đọc một cách phê bình nhiều giấc 
mơ của Don Bosco như chúng được ghi lại trong Bộ Hồi Sử, 
nêu lên những câu hỏi như điều gì đã sinh ra những kinh 
nghiệm này và thậm chí có phải một số giấc mơ là những 
sáng tạo của một truyền thống hạnh thánh sau này mà đã 
tìm cách để in ra hay không.238 Ta không thể nói như thế về 
giấc mơ nền tảng của cậu nhỏ Gioan Bosco. Thoạt đầu khi 
mới được kể cho gia đình, nó chỉ khiến ông anh Antôn nhạo 
cười, nhưng được mẹ Magarita đọc thấy như một dấu rằng 
cậu có thể trở thành một linh mục. Suốt nhiều thập niên Don 
Bosco đã không kể những chi tiết của giấc mơ đó, và sự uỷ 
nhiệm (từ “người đàn ông có bộ dạng đáng kính”) để vươn 
ra giới trẻ với “sự hiền hậu và tình yêu”. Năm 1858 Đức Piô 

237. Xem ở trên, p. 25-28. 

238. Chẳng hạn, x. Stella, Don Bosco’s Dreams. 
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IX chỉ thị ngài phải ghi nó lại để dạy dỗ Tu hội Salêdiêng non 
trẻ của ngài; dẫu thế, mệnh lệnh này không được thực thi 
mãi tới 1873-74, khi soạn Hồi Ký Nguyện Xá, ngài mới đặt 
bút viết nó.239

Don Bosco không bao giờ qui chiếu tới “Mẹ Maria” 
trong thuật trình của ngài về giấc mơ đó. Nhưng ta không 
thể nhầm lẫn căn tính đó của “người nữ có dáng vẻ trang 
nghiêm” vốn giải thích kinh nghiệm giấc mơ cho cậu. Bà là 
người mà “mẹ con dạy con phải chào ba lần một ngày”. Sự 
qui chiếu tới kinh Truyền Tin khiến không thể nhầm lẫn, và 
Don Bosco sau này hằng nhấn mạnh rằng Tu hội được sáng 
lập qua sự can thiệp từ mẫu của Mẹ Maria240 cho thấy rõ 
ràng ngài không hoài nghi gì về vai trò của mẹ vào mỗi khúc 
ngoặt của đời sống và sứ mệnh ngài. Sự gắn bó nguyên thuỷ 
của Don Bosco với Mẹ Maria như đấng Vô Nhiễm và sự cam 
kết rốt cục thêm vào sau đối với vai trò của ngài như “Đấng 
Phù hộ các Giáo hữu” được tài liệu ghi chép đầy đủ và không 

239. Đối với một trình bày về giấc mơ đó, và tiến trình mà cuối cùng dẫn 
tới việc làm cho thành công khai, xem Lenti, Don Bosco: History 
and Spirit, 1:177-82. Đối với trình thuật của Don Bosco (DB) về 
giấc mơ đó trong Hồi ký Nguyện xá, xem p. 34-36. Lối diễn đạt “sự 
tử tế và tình yêu”, được dùng bởi “người đàn ông uy nghi” ở đầu giấc 
mơ được tìm thấy ở p. 34. Một bản văn mang tính phê bình về giấc 
mơ đó được tìm thấy trong Lenti, Don Bosco: History and Spirit, 
1:178-80. Cũng x. Murdoch, Starting Again from Don Bosco, 10-11. 

240. Xem HL 1, và những qui chiếu tới Biographical Memoirs được 
chỉ tới ở đó. 
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cần chúng ta dừng lại thẩm vấn ở đây.241 Điều quan trọng là 
các Salêdiêng, ngay từ đầu của lịch sử Tu hội,242 đã sùng kính 
Mẹ Maria cách mãnh liệt.

Sự sùng kính Đức Maria vẫn còn là một trong những 
đặc tính hiển nhiên của Tu hội.243 Tuy nhiên, những suy tư 

241. Để học hỏi bao quát về lòng sùng kính của Don Bosco dành cho 
Đức Maria, từ những buổi đầu tới việc xây dựng cuối cùng Vương 
cung Thánh đường Mẹ Phù Hộ, với sự chú ý dành cho những biến 
cố tại Spoleto mà xem như quyết định (x. p. 99-105), xem Lenti, 
Don Bosco, History and Spirit, 5:83-142. Cũng x. Stella, Don 
Bosco. Religious Outlook and Spirituality, 138-69. Sự liên kết của 
Đức Mẹ với tước hiệu “Phù hộ các giáo hữu” vào những lúc khủng 
hoảng chính trị sâu xa đối với Giáo hội Công giáo (chẳng hạn, 
cuộc xâm lăng của Hồi giáo vào Châu Âu và trận chiến Lepanto 
[1571] và việc Đức Piô VII bị tù đày mới đây tại Saona dưới thời 
Napoleon I [1809-1814]), đóng một vai trò quan trọng trong việc 
chuyển tâm trí và cõi lòng của Don Bosco sang hướng này, căn 
cứ những khủng hoảng được khai sinh đối với quyền Giáo hoàng 
(Đức Piô IX) và Giáo hội suốt thời kỳ thống nhất Nước Ý. 

242. Xem khảo cứu lịch sử tuyệt vời trong Murdoch, Starting again 
from Don Bosco, 96-105. Murdoch bình luận: “Suốt năm tháng 
Đức Maria tỏ cho ngài xác đáng đâu là cánh đồng làm việc của 
ngài, và với sự trợ giúp của Mẹ, ngài đi từ việc chỉ là một người 
khởi sự tới một cái gì của một ông chủ” (p. 105). 

243. Một sự thu thập lại của cá nhân là bằng chứng của chân lý nổi tiếng 
này. Trong thập niên 1980, tại Úc Châu xa xôi, Giáo sư về Thánh 
Mẫu Học thuộc Đại học, nơi đó những người Salêdiêng trẻ đến 
học cho tác vụ linh mục, là một linh mục dòng Marist và một nhà 
Thánh Mẫu Học quan trọng, mỗi năm nói cho tôi, (sau này là Giám 
đốc của nhà đào luyện) rằng ông luôn kinh ngạc bởi sự quan tâm 
đam mê mà những người Salêdiêng trẻ có trong những lớp của ông. 
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sau đây sẽ tiếp nối tiến trình về nguồn vốn đã là nét riêng 
của công việc chúng ta đang làm cho đến lúc này. Trên 
cả ngàn năm, những lòng sùng kính và những thực hành 
truyền thống có thể khai triển những đặc tính mà có thể bị 
điều kiện hóa rất nặng nề bởi các nhu cầu thời đại và những 
văn hóa trong đó chúng được diễn đạt. Đây chắc chắn là 
trường hợp với lòng sùng kính Salêdiêng đối với Đức Maria. 
Sự sùng kính Đức Maria của Salêdiêng khác nhau ở Úc châu, 
Hoa Kỳ, Đông Á nói chung và Phi Luật Tân, đặc biệt, ở Nam 
Mỹ, Phi châu và Âu châu. Phải như thế thôi! Nhưng  có một 
cơ sở trên đó phải dựng xây tất cả tư duy và sùng mộ Đức 
Maria hay không?244 Trong Tông huấn hậu Công đồng, được 
dành cho việc canh tân lòng sùng kính Đức Maria trong một 
kỷ nguyên mới của Giáo hội Công giáo, Đức Phaolô VI chỉ ra 
Công đồng yêu cầu rằng hết mọi người Công giáo phải quay 
về việc sử dụng Kinh Thánh như “cuốn sách cầu nguyện cơ 
bản” của mình. Ngài nhấn mạnh rằng “mọi hình thức phụng 

244. Vấn đề về tư duy, sùng kính và đạo đức quá mức dành cho Đức 
Maria rất hiện tại trong Vatican II. Đối với một vài người, chỗ của 
Đức Maria trong Giáo hội (LG 52-69) là một sự thất vọng dữ dội. 
Họ đã hy vọng một văn kiện được dành hoàn toàn cho những vinh 
quang của Đức Maria. Cuốn sách My Journal of the Council của 
Yves Congar  đầy sự thất vọng với những niềm hy vọng quá độ này, 
và những lập trường về Thánh Mẫu Học, được biện hộ bởi Charles 
Balic, OFM, một giáo sư người Croatia về Thánh Mẫu Học tại 
đại học Lateran. Congar tố cáo ông về một “Mariano-christology” 
(p. 477). Những mâu thuẫn này không biến mất, và như vậy, Đức 
Phaolô VI viết trong tông huấn hậu công đồng Marialis Cultus 
quân bình (xem ghi chú sau đây). 
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thờ Kitô hữu phải có một dấu ấn Kinh Thánh”. Như vậy 
ngài nhấn mạnh rằng:

Sự sùng kính Đức Nữ Trinh diễm phúc không thể được 
miễn chước khỏi định hướng chung này của lòng đạo đức 
Kitô hữu; thực thế nó phải rút khởi hứng đặc biệt từ định 
hướng này để chiếm được sức mạnh mới và sự trợ giúp 
vững chắc.245

Điều sau đây sẽ được dành cho “dấu ấn Kinh Thánh” 
đó, vốn phải hướng dẫn tất cả sự sùng kính Đức Maria, và 
do vậy sự sùng kính Salêdiêng của ta. Nó đề xướng rằng bất 
kỳ lòng đạo đức và thực hành đối với Đức Maria mà ta có, 
chúng phải “rút khởi hứng” từ diện mạo Đức Maria vốn trồi 
hiện từ những trang của Tân Ước.246

245. Đức Phaolô VI, Tông huấn Marialis Cultus. Để chỉ dẫn đúng 
đắn và phát triển lòng sùng kính Đức Nữ Trinh Maria (Vatican 
City: Editrice Vaticana, 1974), para. 30. Một cách thần học hơn, 
xem Đức Gioan Phaolô II, Redemptoris Mater. Về Đức Nữ trinh 
Maria trong đời sống của Giáo hội lữ hành (Vatican City: Editrice 
Vaticana, 1987). Para. 48, nói rằng lòng sùng kính Đức Maria phải 
“nhấn mạnh Mẹ Thiên Chúa hiện diện đặc biệt trong mầu nhiệm 
Đức Kitô và Giáo hội Ngài”. Sự nhấn mạnh này có trong bản gốc.

246. Hai nghiên cứu đáng chú ý kỹ càng từ những cái này với một quan 
tâm đặc biệt trong câu hỏi này là, Leonardo Boff, The Maternal 
Face of God: The Feminine and Its Religious Expressions (San 
Francisco: Harper & Row, 1987), và E. A. Johnson, Truly Our 
Sister. A Theology of Mary in the Communion of Saints (NY/
London: Continuum, 2003). Tác phẩm của Boff ra ‘tệ hại’ vì một sự 
liên hợp quá mức của Đức Maria với nhiệm cục thần linh. Johnson 
“mô tả một thế giới” trong đó bà định vị Đức Maria làng Nadaret 
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Đôi khi ta tuyên bố rằng có rất ít điều về Đức Maria trong 
Tân Ước. Một tuyên bố như thế đơn giản là sai lầm. Ngài xuất 
hiện trong lá thư của Phaolô gởi cho tín hữu Galat; trong Tin 
Mừng Maccô, Matthêu, Luca, Gioan và Công vụ Tông đồ. 
Những trang này sẽ truy tìm chất liệu về Đức Maria trong 
những tài liệu này, theo sự phát triển lịch sử của truyền 
thống Maria mà ta có thể tìm thấy ở đó: Phaolô (đầu thập 
niên 50 CE), Tin Mừng Maccô (70 CE), Tin Mừng Matthêu 
(muộn thời thập niên 80 CE), Tin Mừng Luca (muộn thời 
thập niên 80 CE), và Tin Mừng Gioan (khoảng 100 CE).247

Chúng ta cũng phải nhận biết rằng điều chúng ta tìm 
thấy trong các bản văn đó của Kitô giáo sơ khai nhất chỉ là 
một suy tư phiến diện về đời sống, tư tưởng và thực hành 
của những năm tháng sơ khai đó, phần đa được thông giao 
truyền khẩu và qua cử hành. Điều ở trong các bản văn thì 
tựa như phần của tảng băng xuất hiện trên mặt nước. Nếu 
chúng ta tìm thấy những chứng từ về con người và vai trò 
của Đức Maria trong Phaolô, Maccô, Matthêu, Luca, Công 
vụ và Gioan, thì ngài phải đóng một vai trò quan trọng trong 

như một bà mẹ ở làng quê Galilê của thế kỷ I CE (p. 135-206) thì 
không song đối trong văn chương. Nó nên được tham khảo bởi tất 
cả những người chạy vào nguy hiểm là đánh mất “Đức Maria lịch 
sử” trong những phóng đại của họ về Đức Maria. 

247. Điều theo sau tuỳ thuộc nhiều vào khảo luận rộng hơn và được 
trưng dẫn đầy đủ của F. Moloney, Mary: Woman and Mother 
(Collegeville, MN: The Liturgical Press, 1988). Tập sách này đã 
được in lại, không thay đổi, nhiều lần từ 1988 do Wipf & Stock, 
Eugene, OR. 
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những lời khuyến thiện, các phụng vụ và những kỷ niệm 
thuộc những năm cơ sở của Kitô giáo. Tuy nhiên, sự hiển 
nhiên đó, ta không biết. Chúng ta phải giới hạn mình vào 
một diện mạo đến từ những cuốn sách được linh hứng của 
chúng ta, để định vị cái cơ sở trên đó phải xây lên lòng đạo 
đức và thực hành đối với Đức Maria. Tôi tin rằng điều này 
có thể giúp chúng ta tránh được một số những quá khích về 
Đức Maria vốn đôi khi được tìm thấy trong những sùng kính 
và giảng dạy của Salêdiêng chúng ta đối với Đức Maria.248 

Galat 4:4-7
Thật khó mà đặt một năm chính xác cho những cội nguồn 

của lá thư Thánh Phaolô gởi cho tín hữu Galat, một lá thư 
đầy đam mê, trong đó Thánh Phaolô loan báo Thiên Chúa 
đã ban cho nhân loại sự tự do qua cái chết và sự phục sinh 
của Đức Giêsu. Ông không thể tưởng tại sao những người 

248. Một “sự quá độ” gây chia trí vốn đã có những khởi đầu trong các 
bút tích của Đức Gioan Phaolô II, đó là thực hành việc kết thúc 
mọi bài giảng, mọi thư luân lưu, và mọi sự khuyến thiện thuộc 
bất kỳ loại nào với sự qui chiếu tới Đức Maria. Thông thường có 
ít hay không có liên kết thích đáng giữa Đức Maria và điều được 
bàn đến trong văn kiện đó xét như toàn thể. Nhưng nó đã trở nên 
thiết yếu, gần giống như một ý nghĩa sai lạc của “sự chính thống” 
(orthodoxy), để đóng tất cả những thông giao với một suy tư thánh 
mẫu học. Sự thực hành này, được làm từ sự trung tín và một cảm 
thức sai lạc về sự nhất thiết suốt những thập niên mới đây, có thể 
phương hại đến một sự sùng kính vững chắc dành cho Đức Maria. 
Nhiều Salêdiêng, khi đến những trang này trong các tài liệu chính 
thức, không đọc tiếp nữa. 
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mới trở lại, các người Galat dân ngoại, bị lắc lư bởi những vị 
truyền giáo khích động vốn nhấn mạnh rằng những người 
tân tòng phải thừa hưởng những thực hành Do Thái, cách 
riêng cắt bì, nếu họ muốn là Kitô hữu. Ngài nói toạc ra: “Hỡi 
những người Galat ngu xuẩn, ai đã mê hoặc anh em là những 
người đã được thấy hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh 
phơi bày ra trước mắt?” (Gl 3:1). Những hệ quả phải là hiển 
nhiên, “Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải 
thoát chúng ta. Vậy anh em hãy đứng vững, đừng mang ách 
nô lệ một lần nữa” (5:1). Dù chúng ta không thể chắc chắn, 
thì lá thư ấy hầu như có thể viết từ Êphêsô, khi ngài lưu lại 
đó lâu dài (52-55 CE). Đó là thời gian ngài viết hai lá thư gởi 
cho tín hữu Côrintô, cho một Giáo hội gồm những Kitô hữu 
mới nhiệt tâm song đã lạm dụng “sự tự do” mới của họ bên 
Phương Tây, và lá thư gởi tín hữu Galat, một Giáo hội đang 
nguy cơ mất “sự tự do” của mình bên phương Đông. 

Lá thư Galat đã có thể được viết vào một lúc nào đó, 
muộn trong năm năm đầu tiên của thập niên 50 CE, hầu như 
có thể vào khoảng năm 55 CE.249 Thư này theo nhiều cách 
báo trước một lập luận được tìm thấy và được khai triển cẩn 
thận hơn trong thư gởi tín hữu Rôma, về tình trạng mới của 
mối tương quan ngay chính với Thiên Chúa được thiết lập 
bởi Tặng Phẩm của Thiên Chúa là Đức Giêsu chết và phục 

249. Đối với những hướng dẫn đáng tin và hữu ích để đọc thư Galat, 
xem Martyn, Galatians, Matera, Galatians, và cách riêng Brendan 
Byrne, Galatians and Romans (Collegeville, MN: The Liturgical 
Press, 2010). 
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sinh. Do vậy, nó là chứng từ thành văn xưa nhất đối với sự 
hiện hữu và vai trò của Mẹ Đức Giêsu:

Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai 

Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống 

dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu 

chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. (4:4-5: AT). 

Tuy nhiên, thần học và Kitô học của Thánh Phaolô dẫu 
sâu xa, lại được đâm rễ trong kinh nghiệm lịch sử của Đức 
Giêsu Nadarét, cách riêng kinh nghiệm tàn bạo của khổ hình 
thập giá, được Thiên Chúa minh xác trong sự phục sinh. Để 
điều này là đúng, Thánh Phaolô xác quyết tính chất nhân 
loại (con người) và Do Thái của Con Thiên Chúa. Cả hai 
được thông giao qua một người mẹ Do Thái. “Tính chất 
Do Thái” (Jewishness) của một đứa bé được chuyển thông 
qua người mẹ. Trong một xã hội bộ lạc du mục lang thang, 
những cội rễ lịch sử của quốc gia Israel, người ta không bao 
giờ có thể chắc chắn về căn tính của một người cha. Nhưng 
hành vi thể lý của việc sinh ra, cốt lõi đối với vai trò của 
một người mẹ, không thể bị tra vấn. Đối với một đứa nhỏ 
để là một người Do Thái, trẻ đó phải được sinh ra bởi một 
người mẹ Do Thái. Đấy là điều mà Thánh Phaolô nói đến 
trong Gl 4:4. Vào một lúc, trong kế đồ của Thiên Chúa có câu 
chuyện nhân loại, Ngài sai Con mình đến. Người Con này 
được sinh bởi một phụ nữ Do Thái (“dưới lề luật”). Những 
phân nhánh của sự nhập thể này là Đức Giêsu Nadarét dứt 
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khoát là con người.250 Cái chết và sự phục sinh của con người 
này tạo thành một tình trạng mới, đầy Thần Khí, nơi đó ngài, 
vốn nói với Thiên Chúa như “Abba - Cha ơi” (x. Mc 14:36) đã 
có thể làm cho tình nghĩa tử của ta như những người thừa 
kế của ngài, những người con cái Thiên Chúa mà cũng có 
thể, như người anh Giêsu của chúng ta, kêu lên Abba! Cha ơi! 
(Gl 4:6). Chúng ta không còn là nô lệ nữa, nhưng là những 
người thừa kế như kết quả hành động yêu thương (ân sủng, 
gracious) của Thiên Chúa yêu thương chúng ta (c.7).251

Không có sự tôn vinh hình ảnh Đức Maria, Mẹ Đức Giêsu 
trong đoạn này. Kitô học, mặc nhiên xác quyết Người Con 
tiền hữu, được Chúa Cha sai đến hầu những người khác, đến 
lượt mình, có thể là con cái Thiên Chúa, thật sâu xa. Nó đặc 
biệt có ý nghĩa (quan trọng) bởi vì nó xuất hiện quá sớm trong 
các bút tích của Thánh Phaolô; nó cho thấy Thánh Phaolô hiểu 
biết rất tinh tế điều Thiên Chúa đã làm cho chúng ta trong và 
qua Con ngài, Đức Giêsu Kitô.252 Tuy nhiên, một khởi điểm 
cốt yếu cho chúng ta suy tư về Đức Maria được tìm thấy 
trong lời xác quyết của thánh Phaolô rằng sự hiện diện của 
Đức Giêsu giữa chúng ta là kết quả của việc Thiên Chúa can 

250. Xem Martyn, Galatians, 389-90. 

251. Để nghiên cứu phong phú Gl 4:4-7, xem Gordon D. Fee, God’s 
Empowering Presence. The Holy Spirit in the Letters of Paul 
(Peabody, MA: Hendrickson, 1994), 398-412, và cách riêng 
Martyn, Galatians, 384-408. Nghiên cứu phong phú của Martyn 
về Gl 4:1-7 có tựa đề “Enslavement and Liberation.”

252. Xem Byrne, Galatians and Romans, 31-32. 
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thiệp vào câu chuyện nhân loại nhờ người phụ nữ, Mẹ Đức 
Giêsu. Truyền thống Kinh Thánh về Đức Maria Nadarét rộng 
mở với một lời xác minh về sự kiện: ngài là một phụ nữ và 
ngài là một người mẹ. Đức Giêsu Nadarét, Đức Kitô, qua ngài 
chúng ta đã trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa, là con của mẹ. 

Mc 3:31-35; 6:1-6a
“Sự kiện” này được coi như đã rồi và mang đi xa hơn 

trong trình thuật đầu tiên chúng ta có vốn tường trình lại đời 
sống, lời dạy, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu, trong 
Tin Mừng Maccô vốn xuất hiện khoảng năm 70 CE. Sau một 
lời tựa (Mc 1:1-13), phần đầu của Tin Mừng (1:14-8:30) được 
dành cho ba chủ đề lớn: Đức Giêsu và những người lãnh đạo 
Israel (1:14-3:6), Đức Giêsu và  gia đình mới của ngài (3:7-
6:6a), Đức Giêsu và các môn đệ (6:6b-8:30).253 Trong phần 
của câu chuyện được dành cho gia đình mới của Đức Giêsu, 
“gia đình máu huyết” của ngài, Đức Maria xuất hiện hai lần: 
lúc đầu (3:20-21, 31-35) và cuối cùng (6:1-6a). 

Theo một kiểu tương tự với Thánh Phaolô, Maccô 
không tán dương Mẹ Đức Giêsu. Ông giới thiệu trình thuật 
của mình về gia đình mới của Đức Giêsu bằng cách kêu gọi 
và uỷ nhiệm vụ cho nhóm Mười Hai (3:13-19), được chiếu 
theo bởi chỉ định rằng gia đình máu huyết mạnh mẽ giật 

253. Đây là cái nhìn được tiếp nhận rộng rãi. Để thảo luận, những lý 
do văn chương và thần học cho sự phân chia này của Maccô 1:14-
8:30, xem Moloney, Mark, 16-22. 
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Ngài khỏi những đám đông để ngài có thể ăn uống. Họ coi 
thái độ của ngài gần như người mất trí (c.20-21).254 Sau cuộc 
đối kháng với luật sĩ từ Giêrusalem, tiêu biểu cho gia đình 
tôn giáo truyền thống của ngài (c.23-30), gia đình máu huyết 
của ngài trở lại trong c.31-35. Khi Đức Giêsu được báo rằng 
“Mẹ ngài và anh em ngài” đến thăm ngài, và đang đứng ở 
ngoài khi ngài nói cho những người ngồi quanh ngài, Đức 
Giêsu cung cấp chính tiêu chuẩn để thuộc về gia đình mới 
của ngài, “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là 
anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” (c.35). Câu trả lời này không 
nhất thiết loại bỏ Mẹ và anh em của Đức Giêsu ra khỏi gia 
đình mới; tuy nhiên, máu huyết không còn là chính cơ bản 
của mối tương quan như thế nữa. Nó lệ thuộc vào việc được 
chuẩn bị để làm ý Thiên Chúa.

Khi phần này của trình thuật sắp đóng lại (6:1-6a), Đức 
Giêsu trở về làng mình. Những người thán phục từ nhà ngài 
hỏi câu hỏi chính đáng: 

254. Những bản dịch nhằm “giảm nhẹ” diễn đạt Hy Lạp elegon gar hoti 
exeste (c.21). Bản dịch RSV dịch: “Ngài bị mất trí”. Nghĩa đen, nó 
có nghĩa là “Ngài bị điên”, cung cấp một kiểu nói khác được cống 
hiến trên kia: thái độ gần với kẻ không lành mạnh. Xem Bauer, 
Arndt, và Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament 
and Other Early Christian Literature, 350: “ở ngoài một tình trạng 
tâm trí bình thường”. 
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Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan 
như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ 
như thế, nghĩa là gì? (c.2).255

Nhưng họ mang đến câu trả lời sai:

“Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em 
của các ông Giacôbê, Giôxếp, Giuđa và Simon sao? Chị em 
của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? (c.3). 

Câu trả lời của Đức Giêsu trước việc họ thiếu đức tin 
là sự kinh ngạc và chưng hửng (c.4-6a), nhưng lần đầu tiên 
trong văn chương Kitô hữu sơ khai, Mẹ của Đức Giêsu được 
cho một tên: Maria.256 Như với Gl 4:4-7, Maccô quan tâm 
(bàn đến) không phải đến Đức Maria. Ông nói đến Vương 

255. Câu hỏi này được khai sinh bởi những lời và hành động của Đức 
Giêsu trong 4:1-34, ở đó, Ngài dạy “cách khôn ngoan” qua dụ 
ngôn, được theo sau bởi 4:35-5:43, ở đó Ngài làm một loạt những 
“công việc quyền năng.”

256. Vấn đề “anh chị em” của Đức Giêsu là một vấn đề muôn thuở đối 
với người Công giáo vốn tuyên bố Đức Maria đã sống một cuộc 
đời đồng trinh vĩnh viễn. Qua các thế hệ đã có nhiều cố gắng để 
giải quyết điều này. Hữu ích nhất là ý thức rằng những lối nói 
“anh em” và “chị em” (Hy Lạp: adelphi và adelphai) có thể chỉ 
tới những anh chị em ruột, nhưng không nhất thiết như thế. Như 
trong nhiều thế kỷ, cho tới ngày nay, chúng có thể chỉ đến gia đình 
rộng rãi hơn, và trong một số trường hợp, ngay cả đến những liên 
hệ ngoài máu huyết. Để bàn luận bao quát về vấn đề này, đầu tiên 
được đưa ra bởi Jerome, xem John McHung, The Mother of Jesus 
in the New Testament (London: Darton, Longman & Todd, 1975) 
200-34. 
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quốc Thiên Chúa đã xâm nhập vào (x. 1:14-15) trong lời dạy 
và con người của Đức Giêsu Kitô (x. 4:11-26, 30). 

Mt 1:1-17
Những trình thuật thời thơ ấu của Matthêu và Luca rất 

khác nhau.257 Những mầu nhiệm vui mừng của Kinh Mân 
côi hoàn toàn đến từ Lc 1-2: truyền tin (1:26-21), thăm viếng 
(1:39-56), Đức Giêsu sinh ra (2:1-21), dâng hiến (2:22-38), tìm 
gặp Đức Giêsu trong Đền thờ (2:41-51). Một bóng tối đe doạ 
được tung ra qua Mt 1-2: một gia phả (1:1-17), khả thể về 
một sự sinh hạ bất hợp pháp (1:18-25), việc giết các hài nhi vô 
tội ở Bêlêm (2:16-18), cuộc chạy trốn sang Ai Cập (2:13-15), 
và chạy trốn sau đó tới [cư ngụ ở] Nadarét, bởi vì một vua 
tàn ác khác (2:19-23). Ánh sáng chỉ đến từ các Đạo sĩ tìm vua 
mới sinh, khi tìm thấy ngài và dâng lễ triều (2:1-12).258 Người 
Mẹ của Đức Giêsu đóng một vai trò phụ vào Giuse trong 
Mt 1-2, và không bao giờ xuất hiện trong phần còn lại của 
Tin Mừng Matthêu. Điều này dẫn tới lập trường được chấp 
nhận rộng khắp là Matthêu không biết gì về việc Giáo hội sơ 

257. Để có chi tiết hơn, xem Moloney, Reading the New Testament in 
the Church, 132-34. 

258. Từ Matthêu, chỉ có các Đạo sĩ xuất hiện trong cảnh huy hoàng bề 
ngoài về Giáng sinh truyền thống. Lễ các Thánh Anh Hài vào 28 
tháng 12 trong truyền thống Công giáo Rôma đưa vào một ghi chú 
khá chói tai cho những ngày lễ. Về tính chất đe doạ của trình thuật 
trong Matthêu, xem Beverly R. Gaventa, Mary. Glimpses of the 
Mother of Jesus, Studies on Personalities of the New Testament 
(Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1995) 29-48. 
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khai triển khai mối quan tâm đến Đức Maria hay, nếu ông 
biết, ông chọn làm ngơ nó. 

Khi viết vào cuối thập niên 80, được ẩn dấu đằng sau 
bản danh sách xem ra không hứng thú mấy gồm những tên 
tạo nên bản gia phả của Đức Giêsu theo Matthêu, người ta 
có thể lần lại một cái gì “thuộc phần của tảng băng” vốn 
nằm dưới mặt nước.259 Matthêu mở Tin Mừng của mình khi 
nhấn mạnh rằng gia phả ông phải cung cấp (1:1-17) sẽ cho 
thấy Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Vua Đavít, và Con của 
Abraham (c.1). Matthêu chia sẻ những niềm tin Kitô học của 
ông trong chính dòng đầu tiên của câu chuyện ông kể: Đức 
Giêsu hoàn thành niềm hy vọng Thiên sai của Israel như 
Con vua Đavít. Ngài cũng là con của Abraham, nhân vật nền 
tảng của truyền thống Israel. Nơi ông, tất cả gia đình của 
trái đất sẽ được chúc phúc (St 12:3). Ngài không chỉ là Thiên 
Chúa tạo ra lời đáp trả cho những niềm hy vọng của Israel, 
nhưng còn cho những niềm hy vọng của tất cả các dân tộc. 
Sức đẩy lớn của Mt 1:1-17 là cho thấy rằng Đức Giêsu là hậu 
duệ trực tiếp của Abraham (c.2) và là hậu duệ trực tiếp của 
Vua Đavít (c.6-7) mà dòng dõi của ông được tiếp tục qua cuộc 

259. Gia phả của Matthêu, bắt đầu với Abraham, và đi tới Đức Giêsu 
qua Đavít, thì rất khác với phiên bản của Luca (Lc 3:23-38) vốn bắt 
đầu với Đức Giêsu, người con “được giả định” của Giuse, và kết 
thúc với Adam, và tuyên bố Đức Giêsu “Con Thiên Chúa.” Tuyên 
bố này của Luca được Satan “thử thách”, như khi hắn thách đố Đức 
Giêsu: “Nếu ông là Con Thiên Chúa” (Lc 4:3, 7, 9). 
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lưu đày ở Babylon tới “Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, 
bà là Mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô” (c.16). 

Matthêu đã đưa ra cách hệ thống ba nhóm gồm 14 đời, 
từ Abraham tới Đavít, từ Đavít tới cuộc Lưu đầy, và từ cuộc 
Lưu đày tới Đức Giêsu (c.17).260 Điều này chỉ ra rằng Thiên 
Chúa phác họa (design) một loạt hoàn hảo (con số ‘ba’) của 
14 (giá trị số của những chữ Hipri dành cho Đavít [dwd] = 
14), sản phẩm cuối cùng của nó là “Đức Kitô”. Nhưng kỳ 
quặc, không như bất kỳ gia phả Kinh Thánh nào khác, có 
năm người phụ nữ được nêu tên theo một cách vốn bẻ gãy 
lời xác quyết truyền thống của phụ hệ: Tamar (c.3), Rahab 
(c.5a), Ruth (c.5b), vợ của Uria (c.6b), và “Maria, bà là Mẹ 
Đức Giêsu” (c.16). Tính kỳ quặc này có thể được giải thích 
bằng việc lần trở lại những đặc tính thống nhất hóa chung 
cho cả năm phụ nữ đó. Tất cả đều đóng một vai trò nền tảng 
vào những điểm ngoặt then chốt trong lịch sử Israel (x. St 
46:12 [Tamar]; Gs 2:1-21; 6:17-25 [Rahab]; Ruth 4:18-22 [Ruth]; 
1V 1:11-2:9 [Bathsheba]), và Đức Maria, mẹ của Đấng Kitô (Mt 
1:16). Trong mọi trường hợp có một sự bất thường rõ ràng 

260. Người ta đã ghi chú từ lâu rằng thực thế chỉ có 41 thế hệ trong bản 
danh sách (hơn là 43 [3x14]). Brown, The Birth of the Messiah, 81, 
hỏi xem Matthêu có đếm hay không! Vấn đề đó được giải quyết 
bằng việc công nhận hai lần dùng Đavít trong c.6a và 6b, khi cung 
cấp những con số cho c.17. Về cuộc thảo luận mới đây, và giải đáp 
này, xem Stephen C. Carlson, “The Daviditic Key for Counting the 
Generations in Matthew 1:17”, The Catholic Biblical Quarterly 76 
(2014): 665-83. 
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nơi tình trạng dục tính, và sự sợ hãi về những trả thù sau đó. 
Điều này rất rõ đối với Maria trong quyết định của Giuse là 
ly dị nàng cách âm thầm trong Mt 1:18-19. Cuối cùng, bất 
chấp các bất thường ấy và những đe dọa, cả năm người phụ 
nữ đều cho thấy sáng kiến và can đảm để cộng tác với kế 
hoạch kỳ lạ của Thiên Chúa. 

Đức Maria, mẹ Đức Kitô là dụng cụ chung cục và hoàn 
hảo trong lịch sử quan phòng của Thiên Chúa. Mẹ hoàn 
thành một lịch sử dài của những người phụ nữ và người 
mẹ can đảm. Do vậy ngài là mẹ của Đức Giêsu Kitô, con 
Vua Đavít, con của Abraham (x. 1:1). Bất chấp tất cả những 
phán đoán và kết án có thể có của xã hội, tôn giáo và văn 
hoá, Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba và Maria đều rộng mở 
cho sáng kiến của Thiên Chúa hoạt động qua họ. Giáo hội 
sơ khai nhất (Thánh Phaolô và Maccô) trình bày Đức Maria 
là một người nữ và người mẹ. Matthêu tiếp tục những đề 
tài này. Nhưng ông đi xa hơn khi trình bày Đức Maria như 
sự hoàn hảo của những người phụ nữ cao cả của Israel vốn 
đóng một vai trò quyết định của lịch sử cứu độ của Thiên 
Chúa. Đúng như vậy, ngài là mẹ của Đấng Mêsia (c.16). 

Tin Mừng Luca và sách Công vụ
Được viết khoảng cùng một thời gian với Tin Mừng 

Matthêu, nhưng cho độc giả dân ngoại, câu chuyện Đức 
Giêsu của Luca (Tin Mừng) và câu chuyện của Giáo hội sơ 
khai nhất (Công vụ) chỉ ra sự bùng vỡ của mối quan tâm đến 
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vai trò và con người của Mẹ Đức Giêsu.261 Ngài là nhân vật 
then chốt trong trình thuật thời thơ ấy của Luca 1-2. 

Đức Maria tái xuất hiện trong trình thuật về tác vụ công 
khai của Đức Giêsu trong một quang cảnh vốn viết lại Mc 
3:31-35 (Lc 8:19-28). Khi sách Công vụ mở ra, ngài cùng qui 
tụ trong cầu nguyện với 11 Tông đồ, những người phụ nữ 
và những anh em của Đức Giêsu (Cv 1:12-14). Thực thế, trừ 
ra Đức Giêsu, Đức Maria là nhân vật duy nhất của Luca vốn 
xuất hiện trong trình thuật thơ ấu, trình thuật về đời sống 
của Đức Giêsu, và trong Công vụ. Như Matthêu, nhưng 
trong một cách giàu có hơn về trình thuật và thần học, Luca 
đã đạt đến những truyền thống Kitô hữu sơ khai nhất để 
cung cấp cho Tin Mừng độc đáo của ông diện mạo của Mẹ 
Đức Giêsu. 

Luca 1-2
Trình thuật thời thơ ấu của Matthêu (Mt 1-2) được thống 

trị bởi nhân vật Giuse và ghi lại việc ông đáp lại sự can thiệp 
của Thiên Chúa qua việc sinh hạ Đức Giêsu. Trình thuật thời 
thơ ấu của Luca (Lc 1-2) được Maria thống trị. Khi cho thấy 

261. Hầu như mọi người chấp nhận rằng cùng một tác giả chịu trách 
nhiệm cho cả Tin Mừng Luca và Công vụ. Tác giả đó dành hai tác 
phẩm cho “Theophilus” (Lc 1:1-4; Cv 1:1-2). Một tác phẩm miêu 
tả sứ vụ của Đức Giêsu, cho đến khi ngài về trời qua sự lên trời, và 
cuốn khác miêu tả sứ vụ của hiện tượng trải rộng mãi của Kitô giáo 
cho đến khi nó đạt đến Rôma, trung tâm của thế giới được biết đến 
vào thời đó. 
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tài khéo của Luca như người kể chuyện, sau lời tựa (Lc 1:1-
4), trình thuật chuyển từ truyền tin về sự sinh hạ của Gioan 
Tẩy giả (1:5-25) sang truyền tin về sự sinh hạ của Đức Giêsu 
(1:26-38). Để hoàn toàn rõ ràng về tính cao cả (vượt trội) của 
con người Đức Giêsu (được loan báo lần 2), hai bà mẹ tương 
lai gặp nhau trong trình thuật về cuộc thăm viếng. Mẹ của 
Gioan Tẩy giả chào Mẹ Đức Giêsu là mẹ của Chúa tôi (1:39-
56; xem c.43).  Rồi trình thuật lại phân chia tiêu điểm của nó 
khi Luca kể về sự sinh ra và đặt tên của Gioan Tẩy giả (1:57-
80), và rồi sự sinh ra và đặt tên cho Đức Giêsu (2:1-21). Trình 
thuật đóng lại với hai biến cố trong đền thờ Do Thái. Biến 
cố thứ nhất, vai trò của Đức Giêsu trong việc nhiều người 
trong Israel ngã xuống và đứng dậy (và kinh nghiệm tương 
lai của chính Đức Maria) được Simêon và Anna tiên báo (tri) 
(2:11-40), và trong biến cố thứ hai, thiếu niên Giêsu lần đầu 
tiên nói: bây giờ Ngài phải khởi sự những công việc của Cha 
(2:41-52).262 Đây là thời gian để bắt đầu câu chuyện về đời 
sống, tác vụ, cái chết, sự phục sinh của Đức Giêsu và ngài trở 
lại với Chúa Cha. Tin Mừng đích thực có thể bắt đầu! Sự suy 

262. Những kỹ năng kể chuyện của Luca thì hiển nhiên trong những 
trình thuật song song về sinh ra, cắt bì và đặt tên, một phương thế 
văn chương được Luca dùng để cho thấy sự cao cả của Đức Giêsu, 
song cũng trong sự “bao gồm (inclusion) của trình thuật sinh ra 
giữa các cảnh xảy ra trong Đền thờ (1:5-25 và 2:22-52). Toàn Tin 
Mừng gọt dũa (xây dựng) sự bao gồm này bằng cách kết thúc với 
một miêu tả rằng các môn đệ “hằng ở trong đền thờ chúc tụng 
Thiên Chúa”. 
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tư này sẽ tập trung trên sự truyền tin cho Đức Maria (1:26-
38) và ngài “giữ kỹ [mọi sự] trong lòng” (2:19, 51). 

Truyền tin (Lc 1:26-38)
Thính giả được dẫn tới Đức Maria “trong tháng thứ 

sáu”, liên kết ngài với bà Elisabeth, người họ hàng của Mẹ 
(chị họ của Maria). Bà ẩn mình “năm tháng” (c.24) khi Mẹ 
tiếp nhận thiên thần Gabrien được Thiên Chúa sai đến.263 
Tên cô là Maria, cô không lập gia đình và là một trinh nữ. 
Dù vẫn là trinh nữ, ngài đã thành hôn với một người tên 
là Giuse, thuộc nhà Đavít (c.26-27).264 Lời chào mở đầu của 
Gabrien bắt đầu một loạt các tuyên bố mà chỉ ra Thiên Chúa 

263. Một khuôn mẫu văn chương về “sự truyền tin” được dùng rộng 
khắp trong Cựu Ước thì hiện diện trong sự tiếp diễn theo sau của 
các biến cố. Xem Brown, The Birth of the Messiah, 292-98. 

264. Trong Palestine thế kỷ I, những liên hệ phái tính giữa một cặp đôi 
vốn được thành hôn là có thể chấp nhận nhưng hôn phối chỉ xảy 
ra khi người chồng nhận vợ mình về nhà (x. Mt 1:18-25). Xem 
Brown, The Birth of the Messiah, 123-24. Việc Đức Maria đồng 
trinh được nhấn mạnh, khi từ ngữ đó xuất hiện hai lần trong c.27. 
Bất chấp tư duy Kitô giáo tiếp theo, đối với Maria, việc là một 
trinh nữ làm cho ngài bị loại ra ngoài lề. Ngài nhân cách hóa một 
trong những mối quan tâm chính của Luca: Người nghèo và những 
người bị xã hội chống đối. Boff, The Maternal Face of God, 139 
nói: Đức đồng trinh sinh lý của ngài là sự thấp hèn và mất mát, như 
những người khác có thể thấy. Nó không có giá trị trong xã hội hay 
cho tôn giáo. Nhưng Đức Maria làm cho tình trạng này của một 
điều kiện hiện sinh xem ra hèn hạ thành con đường của sự khiêm 
nhường, sự lụy phục thanh thản và sự tin tưởng vô bờ vào Thiên 
Chúa.”
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quan tâm đặc biệt đến người phụ nữ này. Khó mà diễn tả 
trong tiếng Anh khi cùng một gốc rễ Hy Lạp được dùng cho 
động từ “Chào” (Hail) và lời miêu tả về tình trạng của Mẹ 
“Ôi đấng được yêu mến” (Oh favoured one). Ý nghĩa nền tảng 
của động từ Hy Lạp chairò là vui mừng. Lời chào đầu tiên 
của Gabrien truyền lệnh cho Đức Maria phải vui lên bởi vì 
Đức Chúa đã vui mừng nơi Mẹ, “Hãy vui lên, Đức Chúa đã 
vui mừng nơi ngài” (Hy Lạp: chairè kecharitomènè). Lý do cho 
sự chúc lành của Mẹ theo sau ngay tức khắc, “Đức Chúa ở 
cùng bà” (c.28). Lối diễn tả Cựu Ước này (x. St 26:24; 28:15; 
Xh 3:12; Tp 6:12; Gr 1:8, 19; 15:20) đảm bảo rằng bất chấp 
điều gì có thể xảy đến cho Mẹ, và bất kể cái gì được nghĩ hay 
nói về Mẹ, kế hoạch của Thiên Chúa đối với Mẹ sẽ được hiện 
thực cách hiệu quả. 

Lời đáp trả của Maria thì có thể hiểu được, “Nghe lời ấy 
bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì” (c.29). 
Giữa nhiều nỗ lực nghệ thuật để nắm bắt thời khắc này, một 
nỗ lực luôn đánh động tôi là công trình của nghệ sĩ Phi châu-
Mỹ châu, Henry Ossawa Tanner, mà ông hoàn thành ở Paris 
năm 1898. Mới ra nửa chừng khỏi chiếc giường nhàu nát, Mẹ 
chùn lại trong sự sợ hãi và ngạc nhiên lặng lẽ, và một Thập 
Giá được tạo hình bởi những rèm cửa trên những bức tường 
đằng sau ngài. 

Lời đáp trả đầu tiên của Maria trước sự can thiệp khác 
thường của Thiên Chúa trong đời ngài là một cú sốc và sự 
bối rối lặng lẽ. Mẹ không nói một lời. Đang khi tiếp tục ngôn 
ngữ Cựu Ước, Gabrien nói ngài đừng sợ, “vì bà đẹp lòng 
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Thiên Chúa” (c.30). Lối diễn đạt này luôn chỉ tới sự chọn 
lựa tự do và nhân từ của Thiên Chúa, mà vì những lý do chỉ 
mình Chúa biết, yêu thương những người nam người nữ đặc 
thù (x. chẳng hạn St 6:8; Tp 6:17; 1 Sm 1:18; 2 Sm 15:25). Qua 
thiên sứ, Thiên Chúa là diễn viên chính trong thời khắc gặp 
gỡ này giữa thần linh và nhân loại. 

Trong một nỗ lực vượt thắng sự sợ hãi và bối rối ban 
đầu của Maria, Gabrien loan báo rằng ngài sẽ sinh hạ một 
người con đặt tên là Giêsu (c.31), và miêu tả người con đó 
vĩ đại, người con của Đấng Tối Cao, một Đấng Mêsia mà sẽ 
chiếm lấy ngai vàng Đavít và cai trị nhà Giacóp đến muôn 
đời (c.32-33). Đây là tin diệu kỳ thực sự, và sẽ mang niềm 
vui cho tâm hồn của nhiều phụ nữ trẻ vào thời đó trong một 
thời kỳ của sự kỳ vọng mãnh liệt bởi vì uy quyền Rôma đô 
hộ (thống trị) đang hiện diện. Ngài đã phải là Mẹ của Đấng 
Mêsia được trông đợi nhiều.265

Nhưng Đức Maria có một vấn đề. Người thuật truyện 
đã bảo cho thính giả khi quang cảnh mở ra rằng ngài đã 
thành hôn nhưng chưa ăn ở với chồng là Giuse thuộc dòng 
dõi Đavít. Nhưng, Mẹ chuyển ra khỏi cú sốc lặng thinh và 
lúng túng của sự đáp trả đầu tiên (c.29) và đặt một câu hỏi 
hợp lý, “điều này xảy ra thế nào được?” Khi dùng thì hiện 

265. Tất cả những miêu tả chỉ tới một Đấng Mêsia được mong đợi, kể 
cả “Con Đấng Tối Cao.” Tư duy Do Thái liên kết đấng Mêsia với 
ý tưởng Con Thiên Chúa vốn vâng phục Thiên Chúa cách không 
lay chuyển. Chẳng hạn, xem Tv 2:7; 2Sm 7:14. Để thêm thông tin, 
xem Moloney, Reading the New Testament in the Church, 77-82. 
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tại của động từ “biết”, một hạn từ thanh tao qui chiếu đến 
sự kết hiệp tính dục, mẹ chỉ ra rằng ngài “không biết” đến 
người nam (Hy Lạp: ou ginosko). 

Tư duy Công giáo về Đức Maria thường giải thích lời 
đáp trả này như lời Đức Maria tuyên bố rằng ngài đã cam 
kết mình cho một đời sống đồng trinh vĩnh viễn. Mặc dù 
một nố có thể được thực hiện cho điều này dựa trên bản văn 
Hy Lạp, nó làm cho những biểu thị của c.27 rằng ngài đã 
đính hôn với Giuse thành vô nghĩa. Điều này ta phải xem 
xét nghiêm chỉnh, trừ phi ta muốn lý luận rằng Giuse cũng 
đã lấy cùng một quyết định. Dĩ nhiên, lập trường này cũng 
đã được lý luận, nhưng nó càng làm thêm vô nghĩa về tình 
trạng được miêu tả trong Mt 1:18-25.266 Những tuyên ngôn 
này cho Đức Maria (và Giuse) không được tìm thấy trong 
Tân Ước, và là những kết quả gượng gạo của suy lý sau này 
về Đức Maria.267 Diện mạo của Luca về hành trình đức tin 

266. Một số người (chẳng hạn, John McHugh) nhìn thấy khó khăn này, 
nhưng tránh nó bằng cách tuyên bố rằng phiên bản của Luca về các 
biến cố đó thì gần gũi hơn với “điều đã thực sự xảy ra”, đang khi 
phiên bản của Matthêu là một áp dụng sành điệu của lối văn Midrash 
vào những bản văn Cựu Ước cho sự sinh ra của Đức Giêsu. Cả 
Mt và Lc là những cách dùng sành điệu của các bản văn và truyền 
thống Cựu Ước, nhưng cả hai chứa đựng những yếu tố vốn mang 
chở những kỷ niệm chân chính về điều đã xảy ra. 

267. Những thế kỷ trước kia, khi dùng chất liệu từ những Tin Mừng 
không thuộc thư quy (cách riêng The Protoevangelium of James, 
6-16) công bố rằng Đức Maria đã làm một “lời khấn” đồng trinh 
vĩnh viễn. Để thảo luận đầy đủ hơn, xem McHuge, The Mother of 
Jesus, 157-99. McHung cống hiến một xem xét tuyệt vời, kết luận 
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của Đức Maria đang lèo lái hình thù của trình thuật. Câu 
trả lời đầu tiên của Mẹ đối với sự can thiệp gây sửng sốt 
của Thiên Chúa là sự thinh lặng và bối rối (c.29); lời đáp trả 
thứ hai là một câu hỏi hợp lý, “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào?” 
(c.34). 

Câu hỏi mở ra tính khả thể của một mặc khải vốn vượt 
quá lý trí, hoa quả của việc Thiên Chúa hành động trực 
tiếp qua Thánh Thần. Sự miêu tả hơn nữa về đứa trẻ mà 
Đức Maria phải cưu mang không hợp những phạm trù của 
những kỳ vọng thiên sai của người Do Thái trong thế kỷ I:

Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng 
Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra 
sẽ được gọi là Con Thiên Chúa (c.35). 

Trong và qua hoạt động của Thánh Thần, Thiên Chúa sẽ 
sinh ra một Con Thiên Chúa thánh thiện. Điều này thì không 
thể được.

rằng 1:34 là một bình luận của Luca phản ánh quyết định bởi cả 
hai Maria và Giuse, sau khi họ ý thức về vai trò của họ trong sự 
Nhập thể, rằng họ vẫn còn đồng trinh. Đối với lý luận đương thời 
rằng ngài diễn đạt “ước muốn” của mình cho sự đồng trinh vĩnh 
viễn (bao gồm một bản tóm tốt đẹp về những thảo luận xa xưa), 
xem Ignace de la Potterie, Mary in the Mystery of the Covenant, 
được Bertrand Buby dịch (Staten Island, NY: Alba House, 1992), 
22-19. Đối với những đoạn văn thích đáng từ The Protoevangelium 
of James, xem Hennecke và Schneemelcher, eds., New Testament 
Apocrypha, 1:377-83. 
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Những sự thụ thai đồng trinh của các con cái Thiên 
Chúa không xảy ra! Một mặc khải ngoại lệ như thế đòi hỏi 
sự xác nhận của một “dấu chỉ” hơn nữa, và dấu chỉ là việc 
một đứa nhỏ sắp được sinh hạ, một việc vốn không thể 
được, từ bà già Elisabet.268 Cả hai sự thụ thai là không thể 
được, nhưng “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể 
làm được” (c.37). Sáng kiến của Thiên Chúa, hiện diện trong 
trình thuật từ chính lời chào hỏi đầu tiên của Đức Maria như 
là người mà trong đó Thiên Chúa đã vui sướng (x. c.29), đã 
đạt tới một vòng tròn đầy đủ. Maria sẽ hạ sinh Con Thiên 
Chúa thánh thiện trong “sự hư vô” trinh tiết của mình, và 
nay ngài nhận biết sự kiện đó. Sự bối rối (c.29) mở ra một 
câu hỏi luận lý (c.34) như thể điều phải xảy ra phải là kết 
quả của hoạt động nhân loại. Cuối cùng, Đức Maria hiểu từ 
sứ điệp của Gabrien rằng ngài là người tiếp nhận hoạt động 
của Thiên Chúa và tất cả điều ngài có thể làm là chấp nhận 
hay từ khước. Sự chấp nhận của Mẹ là vô điều kiện. “Vâng, 
tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời 
sứ thần nói” (c.38). (Một quyết định đã đưa ra không thể đổi 
được) Bút sa gà chết, và thiên thần từ biệt. 

Thuật trình ngoại lệ (đáng kể) này là chìa khóa cho 
diện mạo Đức Maria của Luca như chúng ta sẽ thấy trong 
những suy tư sau này trên những đoạn văn của Tin Mừng 
này. Dưới diện câu chuyện Đức Giêsu, Đức Maria là người 

268. “Dấu chỉ” đó cũng thiết thân với khuôn mẫu văn chương của sự truyền 
tin được tìm thấy trong những trình thuật Cựu Ước. Xem ở trên, ghi 
chú 27. 
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thứ nhất cam kết chính mình cho niềm tin vô điều kiện rằng 
Thiên Chúa đã can thiệp trong câu chuyện nhân loại qua 
Con ngài, Đức Giêsu, cho dẫu nó bắt ngài trả giá thế nào (x. 
2:35, “một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà”). Quan trọng 
hơn, Luca nắn hình một trình thuật vốn miêu tả một đức 
tin năng động được tất cả mọi người chia sẻ.269 Khi đối diện 
những thách đố vượt quá hiểu biết chúng ta, phản ứng đầu 
tiên của chúng ta thông thường là một cú sốc im lặng và bối 
rối. Rồi chúng ta chung chung quay sang câu hỏi hợp lý “tại 
sao lại tôi?” hay “điều này xảy ra như thế nào?” Chỉ với thời 
gian, kiên nhẫn và cầu nguyện mà đôi khi chúng ta đạt tới 
một thời khắc của đức tin, liên kết với Đức Maria “xin hãy 
thành sự nơi tôi theo lời ngài”. 

Đức Maria ghi nhớ tất cả những điều này và suy gẫm trong lòng  
(Lc 2:19,51)

Đức Maria được vây quanh bởi những kỳ diệu: truyền 
tin (1:26-38), sự cưu mang nhiệm lạ của chị họ Elisabet (1:36-

269. Điều này áp dụng cho tất cả kinh nghiệm, trần thế và thánh thiêng, 
mà vượt quá sự kiểm soát của chúng ta. Một số được phúc lành 
(như chuyện phải lòng), và một thì đau thương (như cái chết đột 
ngột của người thân). Đối với các tín hữu, tiến trình ấy cũng xảy 
ra vào những thời khắc đó trong đời sống chúng ta khi kế hoạch 
của Thiên Chúa dành cho chúng được làm sáng tỏ, bất chấp sự 
chống cưỡng của chúng ta. Về kinh nghiệm phổ quát của “đức tin”, 
xem F. Moloney, The Resurrection of the Messiah. A Narrative 
Commentary on the Resurrection Accounts in the Four Gosepels 
(NY/Mahwah, NJ: Paulist Press, 2013), 137-38. 
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37), bài ca linh hứng (1:46-55), Đức Giêsu sinh ra với những 
tán dương trên trời cao (2:1-21. Xem c.8-14). Những kỳ diệu 
này đạt tột đỉnh trong đền thờ. Ở đó Simêon thốt lên những 
lời nhiệm mầu về định mệnh của Đức Giêsu và Mẹ Ngài 
(2:22-35; xem c.29-35). Những lời của ông được đi kèm bởi 
lời đáp trả song song của bà Anna (c.36-38). 

Cuối cùng, Đức Maria kinh nghiệm sự lạc mất và rồi sự 
tìm gặp lại người con niên thiếu của mình trong đền thờ, ở 
đó ngài bị trách vì sự quan tâm của ngài (c.42-52. Xem c.44-
49). Không ở giai đoạn nào Luca chỉ rằng Đức Maria hiểu điều 
đang xảy ra nơi ngài, qua ngài và quanh ngài. Lời bình luận 
duy nhất mà Luca làm về tình trạng tâm trí của Đức Maria 
là, Đức Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại 
trong lòng (2:19; cũng xem c.51). Vị trí của hai bình giải này nơi 
Luca thật cốt yếu. Lời thứ nhất (2:19) khép lại những biến cố 
vốn công bố và loan báo sự sinh ra của Đức Giêsu tại Bêlem  
(2:1-21). 

Lời bình giải thứ hai là câu đáp trả của Đức Maria trước 
lời khiển trách của con: bà đã không nên quan tâm [như thế]. 
Đối với Ngài đó là lúc dành cho những công việc của Cha 
Ngài (2:48-50).270 Lối diễn tả “giữ trong lòng” đến từ Cựu 

270. Bản gốc Hy Lạp, en tois tou patros mou dei einai me, thì rất hàm 
hồ. Từng chữ có nghĩa rằng “tôi phải ở trong những điều của Cha 
tôi”. Bản RSV dịch (kính trọng bối cảnh: “Tôi phải ở trong nhà của 
Cha tôi”. Bản dịch được đề xướng ở trên được quyết định bởi lời 
giải thích của tôi rằng Lc 2:41-52 “mở cửa” cho trình thuật về đời 
sống và sứ vụ của Đức Giêsu - về những công việc của Cha Ngài. 
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Ước. Nó có thể được tìm thấy xuyên qua nhiều truyền thống, 
nhưng cách riêng trong văn chương Khôn Ngoan suy lý hơn 
và Khải Huyền sau này (chẳng hạn, xem St 37:11; 1 Sm 2:13; 
Ml 2:2; Hc 39:1-3; Cn 31; Tv 119:11; Dn 1:8; 4:28; 7:28). Trong 
những truyền thống này một người là người thụ nhận một 
mặc khải từ Thiên Chúa mà, vào lúc ấy, họ không thể hiểu. 
Trong những tình trạng này, người ta chỉ có thể kinh ngạc 
và đi con đường của mình (như những người đã nghe sự hạ 
sinh kỳ diệu tại Bêlem đã làm trong 2:18), hay giữ kỹ trong 
tâm trí. Trong tình trạng sau này, mầu nhiệm được đưa vào 
chỗ thẳm sâu nhất của con người, được giữ và suy niệm sâu 
xa trong lòng người. Đấy là tình trạng của Đức Maria. 

Đức Maria không thể hiểu những kỳ diệu quanh mình, 
cách riêng những kỳ diệu đi liền với sự sinh ra của Con ngài 
(2:19) và những lời thách đố của Đức Giêsu dành cho Mẹ khi 
Mẹ tìm thấy Ngài trong đền thờ sau ba ngày tìm kiếm (2:51). 
Chúng là những lời độc nhất Đức Giêsu nói trong Lc 1-2. Mẹ 
giữ lấy những điều này trong lòng mình và chờ đợi thời gian 
và kế hoạch Thiên Chúa cho một mặc khải sung mãn về các 
mầu nhiệm trong đó Ngài là nhân vật chính - nhưng như 
một người tin, chứ không bao giờ như một người biết. 

Đức Maria và các môn đệ
Lc 8:19-21; 11:27-28; Cv 1:14

Xem bản tóm lược tốt đẹp về những khả thể tính trong Caroll, 
Luke, 83 (bản văn), 86 (lời giải thích). 
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Đức Maria lại xuất hiện trong câu chuyện về Đức Giêsu 
của Luca khi ngài tường thuật khung cảnh vốn có cội nguồn 
văn chương của nó trong Mc 3:31-35.  Ở đó, như chúng ta 
đã thấy, Đức Maria và gia đình “máu huyết” của Đức Giêsu 
ở “bên ngoài”, đối nghịch với những kẻ “ở bên trong”, gia 
đình mới của Đức Giêsu muốn thực thi ý Thiên Chúa. Luca 
lấy đi “bất kỳ sự loại trừ nào” có thể có của Đức Maria khỏi 
“gia đình mới của Đức Giêsu gồm các môn đệ trong Lc 8:19-
21. Đến khung cảnh này, Mẹ và anh em của Đức Giêsu không 
thể đến gặp Ngài vì đám đông. Khi nghe điều này, Đức 
Giêsu chỉ Mẹ và anh em Ngài và bao gồm họ như những 
khuôn mẫu của tư cách môn đệ. Như chúng ta đã thấy từ 
diện mạo của Đức Maria trong câu chuyện truyền tin, Mẹ đã 
hoàn thành những tiêu chuẩn:

Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên 
Chúa và đem ra thực hành (c.21). 

Đây chỉ ra việc Đức Maria là khuôn mẫu cho tất cả môn 
đệ bởi vì ngài nghe và thực hành lời Chúa, điều này được 
chính Đức Giêsu xác nhận khi trả lời cho người đàn bà từ 
giữa đám đông kêu to:

Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! 
(11:27).

Trong sự đối nghịch hoàn toàn với sự yêu thích của 
nhiều người Công giáo đối với sự tham gia thể lý của Đức 
Maria vào kế đồ của Thiên Chúa, Đức Giêsu trả lời:
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Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân 

giữ lời Thiên Chúa (c.28). 

Thánh Augustinô đã để lại một bình giải ý nghĩa về  
cảnh này:

Phải, dĩ nhiên, Đức Maria đã thi hành ý muốn của Chúa 

Cha. Và như vậy đối với Đức Maria, làm môn đệ của Đức 

Kitô có ý nghĩa nhiều hơn là làm Mẹ của Đức Kitô. Đối 

với Mẹ, là môn đệ của Đức Kitô, một phúc lành hoàn toàn 

lớn lao hơn, thì có ý nghĩa nhiều hơn là làm Mẹ của Đức 

Kitô. Chính vì thế Đức Maria được chúc phúc bởi vì ngay 

cả trước khi Mẹ sinh ra Ngài, Mẹ đã cưu mang vị thầy của 

mình trong bụng. 

Chỉ xem liệu không phải như tôi nói sao. Khi Đức Chúa đi 

qua, làm những phép lạ, với đám đông theo Ngài, một phụ 

nữ thốt lên: “Phúc thay dạ đã cưu mang thầy”. Và Đức 

Chúa trả lời thế nào, để cho thấy rằng sự may lành tốt đẹp 

thật sự không được tìm chỉ nơi những mối dây gia đình? 

“Phải hơn, phúc cho những ai nghe Lời TC và giữ lấy”  

(Lc 11:27-28). Vì vậy, đó là lý do tại sao Đức Maria cũng 

được chúc phúc, bởi vì Mẹ nghe và giữ lấy Lời Chúa. Mẹ 

giữ cho Chân Lý an toàn trong tâm trí thậm chí tốt hơn 

ngài giữ xác thịt an toàn trong bụng mình. Đức Kitô là 

Chân Lý, Đức Kitô là xác phàm; Đức Kitô như Chân Lý 

trong tâm trí của Đức Maria, Đức Kitô như xác phàm trong 
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lòng Đức Maria; điều mà ở trong tâm trí thì lớn hơn điều 

mà được cưu mang trong dạ (Sermon 72A, 7).271

Ngang qua mọi giai đoạn của thuật trình trong Tin 
Mừng Luca, Đức Maria là một nhân vật linh hoạt trong  
Lc 1-2, trong suốt tác vụ của Đức Giêsu và trong thuật trình 
của ông về những buổi ban đầu của Giáo hội tông đồ tại 
Giêrusalem trong Cv 1:14. Giáo hội sơ khai nhất tụ họp 
trong nhà Tiệc Ly sau khi Đức Giêsu lên trời, “Tất cả các 
ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với 
mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và 
với anh em của Đức Giêsu”. Sự qui tụ (liên kết) của các anh 
em với Đức Maria hiển nhiên nhìn lại sự liên kết của Mẹ 
cùng những người đã nghe Lời Chúa và thực thi nó trong  
Lc 8:21. Tuy nhiên, Đức Maria được miêu tả là “Mẹ Đức 
Giêsu”, thính giả biết rõ sự kiện thể lý này. Dù chỉ là một lời 
ám chỉ ở khung cảnh này của những truyền thống về Đức 
Maria của Kitô giáo đang phát triển, thì sự liên kết này của 
Mẹ Đức Giêsu với Giáo hội thơ ấu có lẽ chỉ tới hạt giống 
của một tư duy mà sẽ đâm bông và nở hoa trong Tin Mừng 
Gioan. Ở đó, Mẹ Đức Giêsu sẽ lại là người đầu tiên tin vào 

271. Chủ đề về tính ưu tiên của điều ở trong tâm trí hơn trong thân xác 
thì chung giữa các Giáo phụ Latinh. Đối với bản văn tiếng Anh ở 
trên, xem St. Augustine, Sermons III (51-94) về Tân Ước, được 
chuyển dịch do Edmund Hill, ed. John E. Rotelle, The Works of 
St. Augustine. A Translation for the 21st Century III/3 (Brokoklyn, 
NY: New York City Press, 1991), 287-88. Những chữ in nghiêng là 
ở trong bản gốc, chỉ tới những bản văn Kinh Thánh. 
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Con mình (Ga 2:1-11), nhưng ngài cũng sẽ được Đức Giêsu 
chịu đóng đinh đề xuất là “mẹ của người môn đệ” (19:25-27. 

Tin Mừng Gioan
Danh xưng Maria không bao giờ xuất hiện trong Tin 

Mừng Gioan. Một cách hấp dẫn, căn cứ vào điều chúng ta 
chia sẻ về suy tư được linh hứng của Giáo hội sơ khai về 
Đức Maria, Gioan qui chiếu ngài chỉ như “người Phụ Nữ” 
(Ga 2:4; 19:26), “Mẹ” và Mẹ Đức Giêsu” (2:1, 3, 5, 12; 19:25, 
26, 27). Mẹ xuất hiện như một nhân vật quan trọng trong câu 
chuyện tại lễ cưới tại Cana (2:1-12) và tại Thập Giá (19:25b-
27). Hai giai thoại này đóng khung câu chuyện của Gioan: 
một  giai thoại đóng lại thời khởi đầu và một giai thoại khác 
đóng lại phần kết. Chúng được liên hệ hơn nữa bởi việc sử 
dụng ngôn ngữ chung của hai giai thoại: “Bà, Mẹ, Mẹ Đức 
Giêsu”, và “Giờ” (x. 2:4; 19:27). Một khi chúng ta ý thức về 
điều này, có lẽ có một ám chỉ nữa tới vai trò của Mẹ Đức 
Giêsu trong sứ điệp của Gioan trong 16:21, ở đó cùng một 
ngôn ngữ xuất hiện:

Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; 
nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan 
nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã 
sinh ra trong thế gian (tôi thêm chỗ nhấn mạnh). 

Được định vị giữa Cana, khi “Giờ” chưa đến (2:4), và 
tặng phẩm của Mẹ cho Môn đệ, hoa quả của “Giờ” khi Đức 
Giêsu được nâng cao để lôi kéo mọi nguời đến với Ngài 
(19:27; x. 12:32), thì cách dùng biểu tượng “người phụ nữ” 
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trong 16:21 có lẽ dùng như một “cây cầu” nối giữa hai giai 
thoại nổi tiếng của Đức Maria trong Tin Mừng Gioan. 

Mẹ Đức Giêsu tại Cana (2:1-12)
Giai thoại về đám cưới tại Cana được liên kết với những 

ngày đầu tiên của Đức Giêsu với Gioan Tẩy giả và các môn 
đệ của ông (1:19-51) nhờ lối diễn đạt “vào ngày thứ ba”. Một 
qui chiếu tới tặng phẩm Lề luật và sự tỏ lộ vinh quang Thiên 
Chúa tại Sinai được ghi lại “vào ngày thứ ba” trong Xh 19:10-
25 (x. câu 11, 15, 16), chính phép lạ tỏ lộ vinh quang của Đức 
Giêsu cho các môn đệ, và họ tin vào Ngài (Ga 2:11).272 Nhưng 
“Mẹ Đức Giêsu” đóng một vai trò quan trọng trong những 
biến cố khởi sự vốn biểu lộ vinh quang đó. Sự hiện diện của 
Mẹ tại đám cưới ở Cana mở đầu câu chuyện (c.1). Chỉ sau 
đó cử toạ mới được thông tin rằng Đức Giêsu và các môn đệ 
Ngài cũng được mời (c.2). Mẹ là nhân vật ra lệnh hành động 
một khi việc thiết rượu bị cạn kiệt. Mẹ bảo con mình, “Họ 
hết rượu rồi” (c.3). Như với tất cả những câu chuyện phép 
lạ trong các Tin Mừng, trình thuật bắt đầu với một vấn đề; 
“Mẹ Đức Giêsu” làm cho con mình chú ý đến điều này. Câu 
trả lời của Đức Giêsu gây bối rối vì nó không thích hợp với 
những hoàn cảnh và không mấy đoán được cái hậu quả tốt 
đẹp. Tuy nhiên, để bắt đầu, dù trong xã hội chung chung có 
lẽ nó có tính kính trọng, thì đối với một người con nói với Mẹ 

272. Để hỗ trợ chi tiết những lời xác quyết này, xem Moloney, John, 
50-51. 
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mình là “bà” thì bất ngờ. Nếu chúng ta không biết về cách sử 
dụng biểu tượng mà Thánh sử thứ Tư tạo nên từ lối nói này, 
đang khi chỉ tới một người vốn sinh ra và ban sự sống, thì có 
một cảm thức về sự ly tán (xa cách) lạnh lùng trong cách Đức 
Giêsu dùng lối diễn đạt ấy. 

Những từ ngữ tiếp theo, “chuyện đó có can gì đến bà và 
tôi?” (RSV) (Hy Lạp: ti emoi kai soi) mở rộng cho nhiều bản 
dịch và giải thích, nhưng bản tốt nhất mà ta có thể làm từ đó 
là Đức Giêsu chỉ ra rằng Ngài và mẹ Ngài không nên tỏ ra 
quan tâm gì trong vấn đề này, “vấn đề này có gì liên hệ đến 
chúng ta”? (AT). Ngài chỉ ra tại sao ngài trả lời theo lối này, 
“Giờ tôi chưa đến” (c.4).273 Một sự căng thẳng nào đó được 
đưa vào câu chuyện đó; nếu giờ của Đức Giêsu “chưa đến, thì 
sẽ có một lúc khi giờ đó sẽ đến. “Mẹ Đức Giêsu” bước vào sự 
căng thẳng đó. Ai làm bất kỳ điều gì từ cuộc đối thoại đó cho 
tới điểm này của câu chuyện, Đức Giêsu đã khiển trách mẹ 
Ngài vì việc can thiệp. Nhưng “lời khiển trách” này đóng một 
vai trò trong thuật hùng biện của Gioan. Nó tạo nên một tình 
trạng ở đó “Mẹ Đức Giêsu”, bất chấp việc Đức Giêsu không 
tỏ ra sẵn sàng bắt đầu hành trình tiến tới “giờ đó”, tỏ ra một 
phẩm chất của đức tin vào con ngài như chưa được nhìn thấy 
trong Tin Mừng Gioan. Mẹ lập tức quay ra khỏi cuộc đối thoại 
với Đức Giêsu và nói cho các người giúp việc, “Ngài bảo gì 
hãy làm theo”. Trước tiên, lời khiển trách không có tác động 
trên Mẹ nhưng ngài cho thấy sự tin tưởng và tín thác vô điều 

273. Để chi tiết hơn, xem Moloney, John, 71-72. 
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kiện vào tính hiệu lực của lời Đức Giêsu nói. Những từ ngữ 
Hy Lạp “Ngài bảo gì thì hãy làm theo” (ho ti legei humin) thật 
quan trọng. Chúng chứa đựng động từ (lego) mà được đi liền 
với danh từ logos (Lời). “Mẹ Đức Giêsu” cho thấy đức tin và 
sự tin tưởng vô điều kiện của mình vào hiệu quả của Lời Đức 
Giêsu nói (c.5) bất kể ngài phải trả giá bao nhiêu (c.4). 

Từ điểm này trở đi, cho tới khi cả nhóm ấy lại tụ họp 
lại để đi khỏi Cana (c.12), “Mẹ Đức Giêsu biến mất”.274 Đức 
Giêsu chiếm chỗ trung tâm và nói những lời cho các người 
giúp việc (x. 6-8). Phép lạ tiếp theo sau đó, trước sự ngạc 
nhiên của người quản tiệc (c.9-10), và các môn đệ nhìn thấy 
“vinh quang” của Đức Giêsu và tin (c.11). Đức tin và niềm 
tin tưởng của “Mẹ Đức Giêsu” không được đặt sai chỗ. Dưới 
diện của câu chuyện tỏ lộ của Tin Mừng Gioan, như Đức 
Maria trong Tin Mừng Luca (Lc 1:26-38), “Mẹ Đức Giêsu” 
là người đầu tiên tiến tới đức tin.275 Nhưng trong Tin Mừng 

274. Dầu là một chi tiết nhỏ, ghi nhận sự liên kết của “Mẹ Đức Giêsu” với 
những môn đệ và anh em của Đức Giêsu, được tường trình như đang 
đi tới Caphanaum trong c.12 quả là quan trọng. Cùng một nhóm này 
được qui tụ trong cầu nguyện sau khi Đức Giêsu chết và Phục Sinh 
trong Cv 1:14. 

275. Người ta có thể công bố rằng Gioan Tẩy Giả là người đầu tiên, căn 
cứ vào lời tuyên xưng của ông về Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa” 
và “Con Thiên Chúa” trong 1:29-34. Tuy nhiên, trong Tin Mừng 
thứ tư, vị Tẩy giả có một vai trò độc đáo, và không thể được lượng 
giá như một trong những nhân vật trong bi kịch. Ngài được “Thiên 
Chúa sai đến” như chứng nhân độc đáo và chân chính cho ánh sáng 
(xem 1:6-8). Ngài phải làm những minh xác đúng về Đức Giêsu, vì 
Thiên Chúa sai ông đến để làm như thế. Đây không phải là trường 
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Gioan, Mẹ không chỉ tin vào điều Thiên Chúa làm qua Con 
ngài và do vậy chấp nhận lời Thiên Chúa (x. Lc 1:38), Mẹ 
tin vào hiệu quả cứu độ của “Lời” Đức Giêsu nói, Đấng là 
“Ngôi Lời” (x. 1:1-2, 14).276 Kitô học đang phát triển của Giáo 
hội sơ khai được khớp bởi Thánh mẫu học đang phát triển. 

Mẹ của Đức Giêsu ở chân Thập Giá (19:25b-27)
Gioan kể lại câu chuyện truyền thống về cuộc khổ hình 

Thập Giá của Đức Giêsu, nhưng ông kể nó một cách độc 
đáo. Thập Giá không phải là kinh nghiệm “thấp nhất” (hạ 
mình nhất) của Đức Giêsu (x. Pl 2:5-11; 12:32), nhưng là thời 
khắc của việc Ngài được nâng cao và tôn dương, để kéo mọi 
người đến với mình (x. Ga 3:13-14; 8:28; 12:32).277 Trình thuật 
của Gioan về khổ hình thập giá thì thiết thân với việc nắn 
hình lại của câu chuyện truyền thống. Ngài tường trình các 
biến cố trong năm cảnh đầy ắp:

hợp với “Mẹ Đức Giêsu”. Ngài đáp lại một lời khiển trách bằng cách 
nói cho các tôi tớ chấp nhận Lời Ngài. 

276. Nó vượt quá tầm của suy tư này, nhưng đức tin của “Mẹ Đức 
Giêsu” tại Cana (2:1-12) thì được khớp bởi đức tin vào lời từ viên 
sĩ quan của nhà vua tại Cana trong 4:46-54. Tiếp sau một lời khiển 
trách (“trừ phi các ông thấy các dấu lạ và những kỳ diệu các anh sẽ 
không tin [c.48], khi được nói rằng đứa nhỏ của ông sống, “viên sĩ 
quan đó tin Lời (Hy Lạp toi logoi) mà Đức Giêsu đã nói cho ông và 
đi về” (c.50). Để chi tiết hơn, xem Moloney, The Gospel of John, 
158-59. 

277. Để đầy đủ chi tiết, xem Moloney, Love in the Gospel of John,  
135-60. 
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1. Đức Giêsu chịu khổ hình thập giá giữa hai phạm 
nhân và tước hiệu hoàng vương trên thập giá (19:17-
22);

2. Cách dùng biểu tượng của chiếc áo trong của Đức 
Giêsu mà quân lính không xé ra (c.23-25a);

3. Mẹ và môn đệ được yêu mến ở bên thập giá (c.25b-27);

4. Cái chết của Đức Giêsu như “sự hoàn tất” của đời 
Ngài và Kinh Thánh trong việc trút xuống Thần Khí 
(c.28-30);

5. Hoa quả của thập giá: máu và nước, và người bị 
đâm thâu mà mọi người sẽ nhìn lên ngài (c.31-37). 
Trong sự sắp xếp cẩn thận này về văn chương, chủ 
đề thứ ba và trung tâm được tìm thấy trong c.25-27: 
hành động của vị Vua được tôn vinh, người ban mẹ 
mình cho môn đệ yêu dấu, và môn đệ yêu dấu cho 
mẹ mình. 

Bốn người phụ nữ đứng bên thập giá Đức Giêsu, và 
giữa họ là “mẹ Ngài”. Ngài là người được nêu danh đầu  
tiên (c.25b). 

Từ Thập Giá Đức Giêsu trông thấy mẹ mình và người 
môn đệ yêu dấu. Người môn đệ ấy không được nhắc đến 
trước kia, nhưng từ này trở đi mối quan tâm của Gioan  
được tập trung hoàn toàn vào ba nhân vật: Đức Giêsu hoàng 
vương được lên ngôi trên thập giá, mẹ ngài và môn đệ  
yêu dấu. 
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Đoạn văn đó đã luôn được coi là cốt lõi của thần học 
về thập giá của Gioan, được giải thích theo nhiều cách khác 
nhau.278 Điều này phải được kết giao với những vai trò mà 
hai nhân vật này đã thực thi tới điểm này trong câu chuyện 
đó. Chúng ta đã thấy rằng “Mẹ Đức Giêsu”  là người tín hữu 
thứ nhất (2:1-5). Người môn đệ được yêu mến chỉ là thế này: 
người môn đệ mà Đức Giêsu yêu thương và gần gũi nhất 
với ngài, ngay cả tới mức của tình mật thiết tại bàn tiệc (x. 
13:23). Họ dễ dàng là những biểu tượng được nhìn nhận của 
niềm tin và tình yêu. Được đăng quang trên thập giá, Đức 
Giêsu tạo nên một gia đình mới bằng cách trao ban mẹ mình, 
người tín hữu, cho người môn đệ ngài yêu mến, và ngược lại 
(c.26-27). Trong bối cảnh toàn diện của 19:17-37: xem chiếc 
áo không bị xé ra [c.24-25a], việc đổ Thần Khí xuống trên gia 
đình mới [c.30], tặng phẩm máu và nước [c.34], và việc nhìn 
lên Đấng bị đâm thâu [v. 37], đoạn văn đó tiên vàn được 
nhắm tới Thần học về Giáo hội được đặt nền tại thập giá. 
Không ai đã nói điều đó tốt hơn người bình giải quan trọng 
người Anh, Edwyn Hoskyns:

Vào lúc Chúa chết một gia đình mới được sinh ra. Nếu 
tính duy nhất của Giáo hội được biểu tượng bằng chiếc 
áo không đường may, thì tính chất riêng biệt của tính duy 

278. Một số người đề nghị rằng chỉ là một người con tốt lành săn sóc đến 
tương lai của Mẹ mình, đang khi những người khác đã thấy người Mẹ 
là một biểu tượng của Israel và môn đệ được yêu là biểu tượng của 
thế giới dân ngoại. Để có một bản tóm về những giải thích này, xem 
Moloney, John, 508. 
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nhất đó được chỉ tới ở đây. Giáo hội xuất phát từ hy lễ của 
Con Thiên Chúa, và sự kết hiệp của người môn đệ được 
yêu thương và Mẹ của Chúa miêu tả trước và báo trước 
đức ái của Ecclesia của Thiên Chúa.279

Nhưng trong việc thông giao sứ điệp nền tảng này, nét 
gây ấn tượng của đoạn văn này là sử dụng 5 lần hạn từ “Mẹ” 
(c.25 [2 lần], c.26 [2 lần], c.27). Chủ đề “người mẹ” phải có ý 
nghĩa, được chỉ ra bởi việc lặp lại cùng một từ ngữ. Mối quan 
tâm lớn của Gioan là thông giao cho thính giả của mình rằng 
“bởi vì giờ đó” một cộng đoàn mới của tình yêu và đức tin, 
mà Thần Khí được đổ tràn trên đó và ở đó các bí tích Thanh 
Tẩy và Thánh Thể làm cho Đức Giêsu phục sinh hiện diện.280

Nhưng mối tương giao giữa “Mẹ Đức Giêsu” và người 
môn đệ được yêu thương không chỉ là “gia đình, anh em và 
chị em”, hay bất kỳ diễn đạt khác mà có lẽ đã được dùng 
để thông giao thực tại lịch sử mới của cộng đoàn Kitô hữu, 

279. Edwyn C. Hoskyns, The Fourth Gospel, ed. Francis N. Davey 
(London: Faber & Faber, 1947), 530. 

280. Nhiều kết luận chú giải quan trọng được xác minh ở đây, không 
chút tranh cãi: “giờ” trong c.27 như nguyên nhân của gia đình mới, 
không chỉ là điểm thời gian mà bắt đầu (tiếng Hy Lạp ap’ ekeines 
tes horas [19:27] có một ý nghĩa nguyên nhân và niên biểu), tặng 
phẩm Thần Khí trên cộng đoàn của Người Mẹ và môn đệ, khi Đức 
Giêsu hoàn tất trách vụ của mình (Hy Lạp paredoken to pneuma 
[c.30]  có nghĩa “Ngài trao xuống Thần khí”, chứ không “trút bỏ 
Thần Khí” [RSV]), và máu cùng nước [c.34] như biểu tượng của 
Thánh Thể và Phép Rửa. Cho một khảo sát chi tiết về chất liệu này, 
khi đi tới những kết luận này, xem Moloney, John, 501-10. 
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được sinh ra tại Thập Giá. Mối liên hệ giữa “Mẹ Đức Kitô” 
và người môn đệ được yêu thương được Đức Giêsu miêu 
tả, “Thưa Bà, đây là con của bà.” Và “Đây là mẹ của anh”. 
“Mẹ Đức Giêsu” trở thành Mẹ của người môn đệ tại thập 
giá. Diện mạo Đức Maria của Tân Ước đã đạt tới tột đỉnh khi 
“Mẹ Đức Giêsu” được trình bày như tảng đá nền tảng mang 
tính biểu tượng của đức tin trên đó cộng đoàn Kitô hữu 
được xây dựng, và Mẹ của người môn đệ, người môn đệ 
được yêu thương tại Thập Giá, và tất cả những môn đệ sau 
này qua khắp lịch sử của cộng đoàn Kitô hữu. Như người 
Salêdiêng, sự hiểu biết quí giá của chúng ta về Đức Maria, 
Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, chắc chắn là một cách khác chỉ ra 
sự chấp nhận và tin tưởng của chúng ta vào Đức Maria như 
Mẹ của tất cả các môn đệ. 

Kết luận
Việc chúng ta đã rảo quanh các trang của Tân Ước, từ 

những trang sơ khai nhất đến mới nhất, tạo thành một vòng 
tròn đầy đủ. Sự nhìn nhận Đức Maria theo bút tích sơ khai 
nhất là một người đàn bà, mẹ Đức Giêsu (Gl 4:4). Cùng một 
sự phân biệt được trao ban cho ngài trong Tin  Mừng Maccô 
(Mc 3:31-35; 6:1-6a), nhưng ở đây chúng ta học biết rằng tên 
của ngài là “Maria” (6:3). Ngài nhanh chóng được nhận biết 
như người nữ anh hùng vĩ đại nhất vốn tỏ ra can đảm và đức 
tin khi đối diện với những lối đường kỳ lạ của Thiên Chúa 
và như vậy trở thành đấng “là Mẹ của Đức Giêsu, gọi là Đức 
Kitô” (Mt 1:1-17; xem c.16). 
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Ngài dẫn lối đưa đường như người thứ nhất tin vào điều 
Thiên Chúa đã làm trong và qua Đức Giêsu (Lc 1:26-38), khi 
chỉ cho các Kitô hữu ở mọi thời rằng hành trình đức tin có thể 
rất đắt. Đức Maria cũng chuyển vận từ sự bối rối lặng lẽ tới 
luận lý nhân loại và cuối cùng tới sự chấp nhận vô điều kiện 
lời Thiên Chúa trong đức tin vô điều kiện. Ngài không hiểu, 
nhưng ngài giữ lấy tất cả trong trái tim mình, trái tim vốn sẽ 
bị đâm thâu khi ngài chia sẻ lối đường tranh cãi và đôi khi 
mãnh liệt của con ngài (Lc 2:19, 35, 51). Người Salêdiêng nghe 
lại những lời của người phụ nữ có dáng vẻ uy nghi từ giấc mơ 
của Don Bosco lúc 9 tuổi, Hãy làm cho con nên khiêm nhường, can 
đảm và kiên trì...vào đúng lúc con sẽ hiểu mọi sự.281

Khi Giáo hội sơ khai được linh hứng đóng lại những 
cuốn Kinh Thánh của mình, Giáo hội chỉ tới Đức Maria, Mẹ 
Đức Giêsu như hiện diện với Giáo hội ấu thơ ở Giêrusalem, 
nhất tâm trong cầu nguyện đợi tặng phẩm Thần Khí  
(Cv 1:14).282 Đây là hình ảnh được mang xa hơn nữa trong 
Ga 16:21, ở đó, Đức Giêsu, trong diễn từ cuối cùng, trình 

281. Xem Murdoch, Starting Again from Don Bosco, 11. 

282. Tôi bị cám dỗ để lấy hình ảnh này của Đức Maria, Mẹ Đức Giêsu, 
qui tụ với các anh em của Đức Giêsu và các môn đệ (Cv 1:14), như 
phản ánh một sự hồi tưởng chân thật từ những kinh nghiệm lịch sử 
của những ngày sơ khai nhất của cộng đoàn Kitô hữu, được qui tụ 
ở Giêrusalem. Người ta chỉ có thể suy tư về Mẹ của Đức Kitô chịu 
đóng đinh và sống lại quan trọng biết bao cho nhóm người nam 
nữ Do Thái bé nhỏ, bất lực nhưng tin tưởng và yêu thương. Điều 
chúng ta lần lại cách nhanh gọn qua những suy tư này có những 
khởi sự của mình trong nhóm đó. 
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bày cho những người môn đệ với hình ảnh của người đàn 
bà phải khổ sở trải qua giờ của mình; nhưng giờ đó sản 
sinh một người con cho nhân loại.283 Mẹ đã khởi đầu như 
“một người đàn bà và người mẹ” trong Gl 4:4, vẫn còn là 
một “người đàn bà và người mẹ” trong bút tích của Gioan. 
Đức Giêsu hoàng vương, mà hành trình của Ngài tới giờ của 
Thập Giá bắt đầu với sự can thiệp của Mẹ tại Cana (2:1-12), 
cuối cùng, từ trên ngai thập giá, trao ban ngài lại cho chúng 
ta tất cả như người “đàn bà và người mẹ” (19:25-27). 

Trong sự biểu lộ tối cao của tình yêu trên thập giá (x. Ga 
3:16; 15:13), ngài trao Mẹ ngài cho tất cả những người mà, 
bắt chước người môn đệ đầu tiên này, quay về ngài trong 
tình yêu và tin tưởng, “này là mẹ anh” (19:27). Như Vatican 
II nói:

Mẹ… là hình ảnh và khởi đầu của Giáo hội như sẽ được 
hoàn thiện trong thế giới sắp đến. Cũng thế ngài toả sáng 
trên trần, cho đến ngày Chúa sẽ đến (x. 2 Pr 3:10), một dấu 
chỉ của niềm hy vọng và an ủi chắc chắn cho dân Thiên 
Chúa đang lữ hành (LG 68). 

283. Cho một thảo luận chi tiết và có trưng dẫn đàng hoàng về khả thể 
này, được khai triển đầu tiên bởi Rupert von Deutz (c.1077-c.1129), 
xem Moloney, Mary. Woman and Mother, 37-41. 
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