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Tĩnh tâm luôn luôn là là một mạo hiểm tinh thần.  Một cuộc mạo hiểm đối với người linh hoạt 
hướng dẫn: cả dám đề xuất một chủ đề, một suy tư.  Một mạo hiểm đối với những ai chấp nhận 
hành trình đi vào kinh nghiệm thiêng liêng và để mình được hướng dẫn mà không biết rõ sẽ đi về 
đâu.  Xin Chúa Thánh Thần cứu giúp để sống kinh nghiệm thiêng liêng này dưới mái trường tông 
đồ Phaolô.  Chủ đề được chọn: “Đi vào kinh nghiệm thiêng liêng và tông đồ của tông đồ Phao-
lô”. 
 
Tông đồ Phao-lô không xa lạ với các bạn.  Chắc hẳn các bạn đã sống những cuộc tĩnh tâm khơi 
nguồn từ các văn bản của vị tông đồ này.  Là quan trọng khi đề xuất với các bạn một lần nữa trở 
lại với thánh Phao-lô, bởi vì chúng ta vừa kết thúc Năm Thánh Phao-lô mà Đức Thánh Cha 
Bênêđictô XVI đã khởi xướng để tái khám phá gương mặt Phao-lô.  Chắc hẳn rằng, Đức Thánh 
Cha rất quan tâm làm khớp nhịp giữa chân lý và tình yêu, sự thật trong tình bác ái, tình bác ái 
trong sự thật, tông đồ Phao-lô là chứng nhân tuyệt hảo cho sự ăn khớp giữa chân lý và tình yêu; 
không phải là ngẫu nhiên mà Đức Thánh Cha muốn mở Năm Thánh Phao-lô.  Cuối Năm Thánh 
này, tại sao không trở lại một lần nữa với thánh Phao-lô để tìm cho chúng ta những gợi hứng từ 
những trực giác cao cả của ngài, những trực giác này làm cho ngài sống, và ngài dùng để nuôi 
sống những cộng đoàn mà ngài đồng hành. 

 
Trong các cuộc tĩnh tâm, tôi luôn luôn theo sát Kinh Thánh, tránh sử dụng Kinh Thánh để minh 
hoạ đề xuất của mình.  Cố gắng đặt mình dưới Lời của Thiên Chúa để làm cho lời lên tiếng, để 
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chú giải lời một chút, bằng cách trước hết phải đón nhận lời như lời là, bằng cách đặt mình đụng 
chạm bởi lời.  Sẽ đề xuất với các bạn những văn bản của thánh Phaolô bởi vì không có gì tốt hơn 
là lắng nghe vị tông đồ để đi sâu hơn chút nữa trong kinh nghiệm của ngài, kinh nghiệm đó hoàn 
toàn là thiêng liêng và tông đồ:  vừa thiêng liêng bởi vì tông truyền, vừa tông truyền bởi vì thiêng 
liêng. 
 
Công trình của thánh Phao-lô là công trình vĩ đại, cần phải biết sắp xếp lại, đề cập đến bằng cách 
này hay cách khác.  Sợi chỉ đỏ được chọn cho cuộc tĩnh tâm này là biến cố căn bản đã làm cho 
ngài gặp Chúa trên đường Đa-mát.  Không phải ngài nói nhiều nhất về biến cố này; nhưng là 
môn đệ của Phao-lô nói về cuộc gặp gỡ này ít ra ba lần trong sách Công Vụ Tông Đồ: chương 9 
(bản văn này được chọn làm cơ sở), chương 22 và chương 26. 
 
Một chút lưỡng lự khi chọn trục chính cho suy tư của chúng ta, cho sự học hỏi, cho cuộc mạo 
hiểm tinh thần của chúng ta, đó là chọn một bản văn không phải của Phao-lô, nhưng bản văn do 
thánh Lu-ca viết lại.  Tuy nhiên dường như biến cố đó là điểm quy chiếu đè nặng trên đời sống 
thiêng liêng và tông đồ của thánh Phao-lô, và đã giữ vai trò quyết định mà người ta không thể 
không kể đến.  Phao-lô không nói nhiều về biến cố này: ngài không bao giờ mô tả biến cố đó 
theo cách làm của tác giả tin mừng Lu-ca trong sách Công Vụ Tông Đồ; tuy nhiên ngài rất 
thường hay ám chỉ đến khoảnh khắc quyết định lúc ngài gặp gỡ Chúa Ki-tô, nơi, mà theo cách 
ngài diễn tả, ngài đã thấy Chúa Ki-tô (x. 1Cr 15), ngay đến bản văn cho thấy rằng không phải là 
một thị kiến tương tự với thị kiến mà các tông đồ khác được hưởng. 
 
Đối với thánh Phao-lô, điều không nghi ngờ là biến cố gặp gỡ Đa-mát đã làm đảo lộn cuộc sống 
của ngài, là sự sáng lập kép.  Sáng lập ra Đức tin của ngài: chính ngài đã khám phá ra rằng tất cả 
hội tụ lại nơi bản thân Chúa Giê-su; sáng lập ra việc tông đồ của ngài: chính biến cố đó, cuộc gặp 
gỡ đó với Chúa Ki-tô, Đấng đã đem lại cho ngài chỗ đứng giữa các tông đồ, giữa những chứng 
nhân khẳng định sự sống lại của Chúa Giê-su. 

 
Trình thuật cuộc gặp gỡ này của Phao-lô và Chúa Giê-su trên đường Đa-mát là chính yếu bởi vì 
nó sáng lập.  Chính kinh nghiệm đã làm cho Phao-lô trở nên người tín hữu và người tông đồ.  
Trích đoạn này là trọng điểm bởi vì, một cách nào đó, nó cô đọng làm thành một trình thuật đơn 
thuần và mạnh mẽ chứa những gì là căn yếu cho đời sống thiêng liêng và đời sống tông đồ của vị 
Tông đồ.  Tất cả đã có sẵn trong ươm mầm và từ bản văn đó chúng ta có thể khám phá ra các tố 
chất làm nên đời sống thiêng liêng và tông đồ của ngài. 
 
Hãy đón nhận trình thuật này, và am hiểu tường tận.  Các bạn chắc đã biết nằm lòng trình thuật 
này.  Luôn luôn có điều mới lạ để khám phá.  Đây là một bản văn rất linh động, một loại du lịch 
vòng, khởi đi từ Giê-ru-sa-lem, để vòng lại Giê-ru-sa-lem ngang qua đường Đa-mát.  Người ta 
thấy một Phao-lô, bách hại các Ki-tô hữu, trở nên người loan báo không mệt mỏi Tin Mừng của 
Chúa Giê-su.  Người ta thấy một Phao-lô, chắc ăn về kế hoạch của mình, lại chấp nhận để mình 
được dẫn dắt vào thành và nhận sức sống mới từ Kha-na-ni-a mà ông tiếp xúc trên đường.  Có 
hai chuỗi sự kiện trong trình thuật này: có điều gì đó xảy ra trên đường; rồi có điều gì đó xảy ra 
trong thành phố, tại Đa-mát, đặc biệt chung quanh Kha-na-ni-a; và rồi những hậu quả: những hậu 
quả đối với Phao-lô, khởi động sứ vụ của Phao-lô và của sứ vụ truyền giáo.  Không phải là ngẫu 
nhiên mà trong sách Công Vụ Tông Đồ, thuật trình chương 9 cho đến trước chương 10 và 11 
tường thuật lại cho chúng ta một cuộc gặp gỡ khác: cuộc gặp gỡ của Phê-rô với viên đại đội 
trưởng Co-nê-li-ô, tiên báo việc rao giảng Tin Mừng cho các dân ngoại. 
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“Sao-lô (tên của Phao-lô trước khi theo Chúa Ki-tô, nghĩa là một tên mới, như kiểu Si-mon đổi 
thành Phê-rô)

 1 Ông Sao-lô vẫn còn hằm hằm đe doạ giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp 
thượng tế 2 xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo Đạo, 
bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem. 
3 Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời 
chiếu xuống bao phủ lấy ông. 4 Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: ”Sa-un, Sa-un, 
tại sao ngươi bắt bớ Ta?” 5 Ông nói: ”Thưa Ngài, Ngài là ai?” Người đáp: ”Ta là Giê-su mà 
ngươi đang bắt bớ. 6 Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết 
ngươi phải làm gì.” 7 Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ: họ nghe có tiếng nói, 
nhưng không trông thấy ai. 8 Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. 
Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát. 9 Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, 
chẳng uống. 
10 Bấy giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Kha-na-ni-a. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông: 
”Kha-na-ni-a!” Ông thưa: ”Dạ, lạy Chúa, con đây.” 11 Chúa bảo ông: ”Đứng lên, đi tới phố gọi 
là Phố Thẳng, đến nhà Giu-đa tìm một người tên là Sao-lô quê ở Tác-xô: người ấy đang cầu 
nguyện 12 và thấy một người tên là Kha-na-ni-a đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại 
thấy được.” 13 Ông Kha-na-ni-a thưa: ”Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả 
những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại Giê-ru-sa-lem. 14 Còn ở đây, người ấy 
được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa.” 15 Nhưng Chúa phán 
với ông: ”Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại, 
các vua chúa và con cái Ít-ra-en. 16 Thật vậy, chính Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau 
khổ người ấy phải chịu vì danh Ta.” 17 Ông Kha-na-ni-a liền đi; ông vào nhà, đặt tay trên ông 
Sao-lô và nói: ”Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây, Người là Đức Giê-su, Đấng đã hiện ra với 
anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy Thánh 
Thần.” 18 Lập tức có những cái gì như vảy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô, và ông lại thấy được. 
Ông đứng dậy và chịu phép rửa. 19 Rồi ông ăn và khoẻ lại. 
Ông Sao-lô rao giảng tại Đa-mát 20 Ông ở lại Đa-mát với các môn đệ mấy hôm, rồi lập tức ông 
bắt đầu rao giảng Đức Giê-su trong các hội đường, rằng Người là Con Thiên Chúa. 21 Mọi người 
nghe ông giảng đều kinh ngạc và nói: ”Ông này chẳng phải là người ở Giê-ru-sa-lem vẫn tiêu 
diệt những ai kêu cầu danh Giê-su sao? Chẳng phải ông đã đến đây với mục đích bắt trói họ giải 
về cho các thượng tế sao?” 22 Nhưng ông Sao-lô càng thêm vững mạnh, và ông làm cho người 
Do-thái ở Đa-mát phải bẽ mặt, khi minh chứng rằng Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a. 
23 Sau một thời gian khá lâu, người Do-thái cùng nhau bàn kế giết ông Sao-lô; 24 nhưng ông biết 
được âm mưu của họ. Thậm chí người ta canh giữ các cửa thành ngày đêm, để giết ông. 25 

Nhưng ban đêm, các môn đệ ông đã đưa ông qua tường thành bằng cách đặt ông ngồi trong một 
cái thúng rồi dòng dây thả xuống.   
 
26 Khi tới Giê-ru-sa-lem, ông Sao-lô tìm cách nhập đoàn với các môn đệ. Nhưng mọi người vẫn 
còn sợ ông, vì họ không tin ông là một môn đệ. 27 Ông Ba-na-ba liền đứng ra bảo lãnh đưa ông 
Sao-lô đến gặp các Tông Đồ, và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được thấy Chúa 
hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân 
danh Đức Giê-su tại Đa-mát thế nào. 28 Từ đó ông Sao-lô cùng với các Tông Đồ đi lại hoạt động 
tại Giê-ru-sa-lem. Ông mạnh dạn rao giảng nhân danh Chúa. 29 Ông thường đàm đạo và tranh 
luận với những người Do-thái theo văn hoá Hy-lạp. Nhưng họ tìm cách giết ông. 30 Các anh em 
biết thế, liền dẫn ông xuống Xê-da-rê và tiễn ông lên đường về Tác-xô” (Cv 9, 1-30). 
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Đó là trình thuật làm chứng về sự đảo lộn hoàn toàn cuộc đời của Sao-lô, làm chứng sự trở lại 
của ông, cho chúng ta thấy làm thế nào con người bách hại say máu các Ki-tô hữu lại trở nên 
tông đồ gan dạ rao giảng Tin Mừng của Chúa Giê-su, ông đã vượt qua những gì, ông đã phải 
vượt thắng những gì nữa, làm thế nào Chúa Giê-su hiện ra cho ông, làm thế nào ông đã đi tắt nhờ 
Giáo Hội qua trung gian Kha-na-ni-a.  Không phải là chính Chúa Giê-su trên đường đã chỉ cho 
ông sứ vụ của ông, nhưng là ông Kha-na-ni-a, một môn đệ giữa các môn đệ khác, ông này không 
bà con gì với Phao-lô nhưng ông đã là người hướng đạo cho Phao-lô.  Chúng ta thấy làm thế nào 
Phao-lô tức khắc bắt tay vào việc không chậm trễ loan báo điều mà ông vừa khám phá ra: Đức 
Giê-su mà cái chết chứng tỏ trước mắt ông, cách hiển nhiên, rằng Người không thể là đấng mà 
Người đã tự cho mình như thế (nghĩa là Con Thiên Chúa) bởi vì Thiên Chúa đã sa thải Người và 
đã phế bỏ Người… Đức Giê-su  đó chính là Con Thiên Chúa.  Không nhập hàng môn đệ, ông 
loan báo tin mừng việc Người sống lại như là Tin Mừng tuyệt hảo.  Chúng ta cũng thấy những 
đám mây tụ lại từ chân trời.  Nhiệt huyết tông đồ sẽ dẫn Phao-lô đối mặt với chống báng, với đối 
phương, với âm mưu và đặt sự sống ông vào vòng lâm nguy bởi vì ông phải theo Đức Giê-su cho 
đến hiến dâng mạng sống như Đức Giê-su  đã làm. 
 
Tất cả đã được loan báo, cách cô đọng, trong trích đọan này, được tóm lược trong trình thuật rất 
linh họat, rất sinh động, cuộc mạo hiểm thiêng liêng và tông đồ của Tông đồ Phao-lô.  Mời bạn 
đọc lại vì ích lợi của mình trình thuật này, để đi theo ngài, để xác định khía cạnh này hoặc khía 
cạnh kia mà cho đến hôm nay bạn chưa bắt kịp và chúng sẽ lên tiếng nói với bạn.  Mong muốn, 
trình thuật này thuật lại biến cố nền tảng của đời sống mới trong đó Phao-lô bước vào, bạn sẽ 
nhận lấy trình thuật ấy như lời mời gọi khơi nguồn lại không ngừng đời sống thiêng liêng và tông 
đồ của bạn, căn cứ vào một số biến cố nền tảng, không nhất thiết là to lớn, điều này thật rõ ràng, 
nhưng căn cứ vào những biến cố nổi bật, làm điểm quy chiếu, chúng tạo nên những thời điểm 
đáng nhớ trong con đường hành trình của bạn.  Chúng ta cần sống đức tin bằng thực hiện việc 
tưởng niệm.  Chúng ta nhớ đến Chúa Giê-su Ki-tô, dĩ nhiên rồi, nhưng cũng nhớ đến điều Chúa 
Giê-su Ki-tô đã làm cho chúng ta để nuôi sống niềm cậy trông của chúng ta trong những ngày mà 
niềm cậy trông ít tỏa sáng.  
 
Sau khi đọc bài tường thuật liên quan đến việc trở lại của tông đồ Phao-lô, bạn hãy thử tự hỏi: 
trong cuộc đời của tôi, có hay không những cuộc gặp gỡ, những biến cố làm thay đổi nhiều sự, 
một cách kém ngọan mục nhưng thực tế, để cho những biến cố trở nên những điểm tựa, từ những 
điểm đó bạn có thể nhảy vồng lên và tiến tới không ngừng.  Chúng ta không nhớ hết lịch sử của 
chúng ta với Chúa Ki-tô, không nhớ những thời điểm gặp gỡ mà chúng ta đã có thể sống với 
Người, những gặp gỡ quyết định và chúng ta cần chúng để nhắc nhớ chúng ta một khi chân trời 
tối sẫm lại, khi chúng ta mù mờ không rõ chúng ta phải đi về đâu, theo bài học của Phao-lô, ngài 
trở về  liên tục với biến cố này để khơi nguồn lại, để tìm lại sức năng động thuở ban đầu, của thời 
sinh hạ mới.  Hãy cố gắng nhớ lại tốt nhất có thể điều đã kiến tạo nên cuộc đời, đời sống đức tin, 
đời sống thiêng liêng, đời sống tông đồ của chúng ta. 
 
Hãy đón nhận tin vui mừng này bằng cách đo lường tới mức độ nào biến cố này đã là quyết định, 
chắc hẳn là như vậy, đối với tương lai của Phaolô, đối với tương lai của Ki-tô giáo và đối với 
tương lai của đức tin, tương lai của Tin Mừng. 
 
Chúng ta kết thúc bằng trích dẫn Thánh vịnh 104.  Thánh vịnh 103 và 104 là hai thánh vịnh hoài 
niệm.  Trong Thánh vịnh 103, tác giả chiêm ngưỡng một cách ngạc nhiên công trình sáng tạo, và 
tạo thành nói cho tác giả về Thiên Chúa, về Thiên Chúa Sáng tạo: Thiên Chúa đã tạo dựng nên 
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tất cả vạn vật, Người đặt công trình sáng tạo đó trong tay con người.  Trong Thánh vịnh 104, 
lịch sử của Dân Thiên Chúa được nhắc lại như  lịch sử ơn cứu chuộc, lịch sử đó là lịch sử của 
chúng ta, trong đó chúng ta phải ghi tên mình vào.  Hãy thử đáp trả lời mời gọi của tác giả thánh 
vịnh: 
 
 Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, 
 vĩ nghiệp của Người loan báo giữa muôn dân. 
 Hát lên đi đàn ca mừng Chúa, 
 Và suy gẫm mọi kỳ công của Người  
 
 Hãy tự hào vì danh thánh Chúa 
 Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. 
 Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, 
 Chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. 
 
 Hãy nhớ  lại những  kỳ công Người thực hiện, 
 Những dấu lạ và những quyết định Người phán ra, 
 Hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa, 
 Con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn! 
 

Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,  
những điều Người quyết định 
là luật chung cho cả địa cầu. 
Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi, 
nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ! 
 
Đó là điều giao ước cùng Áp-ra-ham,  
đã đoan thệ cùng I-xa-ác, 
và đặt thành quy luật cho Gia-cóp, 
thành giao ước muôn đời cho Ít-ra-en, 
rằng: “Ta sẽ cho ngươi đất Ca-na-an 
làm kỷ phần gia nghiệp”. 

 
Cố gắng theo chân Phao-lô, đi vào trong hành động tạ ơn này để từ đó cuộc mạo hiểm thiêng 
liêng của chúng ta bắt đầu. 
 
 
Lm Dubreuil 
Lourdes 2010 
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Bài 1.                                                     

 
KINH NGHIỆM ĐA-MÁT 

 

 
 

Kinh nghiệm thiêng liêng và tông đồ của thánh Phao-lô hoàn toàn ươm mầm từ trên đường Đa-
mát, được Sách Công Vụ Tông Đồ chương 9 ghi lại.  Hãy dành thời gian nhìn ngắm nhân vật 
chính nầy, tức là Sao-lô.  Chúng ta tìm hiểu ông là ai, nhân cách của ông.  Trong Thư Ga-lát (1, 
15), ông nói về mình rằng Thiên Chúa “đã đặt riêng ông ra từ lòng mẹ” để làm tông đồ của 
Người. Chính nhân cách của con người nầy mà chúng ta cần lưu ý để hiểu rõ hơn điều sẽ xảy đến 
cho ông, và đồng thời, khám phá ra bản thân của Phao-lô, sự phong phú vô biên cũng như những 
giới hạn của ông. Như thế khám phá ra nhân cách của Phao-lô giúp chúng ta hiểu hơn về kinh 
nghiệm đức tin và tông đồ của ông, và điều đó mời gọi chúng ta đảm trách chính mình, đảm trách 
bản thân mình, đón nhận nó như ân huệ và từ đó rút tỉa phần tốt nhất. 
 
Phao-lô chắc hẳn chúng ta đã biết rõ, chúng ta lấy ngài làm gương mẫu.  Tại sao, trong điều kiện 
nào đã thay đổi chính tên gọi của ông là Sao-lô thành Phao-lô?  Nói trắng ra, chẳng ai hay biết 
điều gì cả. Việc thay đổi tên gọi nầy chắc không có tầm vóc biểu tượng như trường hợp của Phê-
rô, chính Chúa Giê-su đã đổi tên cho ông, có ý nói này Xi-mon, con ông Giu-đa, sẽ trở thành 
tảng đá trên tảng đá nầy Chúa Giê-su sẽ xây dựng Giáo Hội của Người.  Đối với Phao-lô, không 
có trích dẫn Kinh thánh cách minh bạch.  Việc làm nầy chắc hẳn là “Rô-ma-hóa” tên của ông, và 
bởi vì ý ông muốn làm tông đồ dân ngoại, được biểu lộ ra bằng cách thay đổi tên gọi (bằng cách 
lấy tên gọi của người Rô-ma hơn là Do thái, là gốc chính tông của ông), ý của ông là tham dự đời 
sống của những con người mà ông được gọi để đem Tin Mừng đến cho họ. 
 
Chúng ta biết ông sinh ra và sống tại Tạc-xô.  Cuối chương 9 cho biết ông sẽ trở lại quê hương 
sau khi chạy trốn khỏi Giê-ru-sa-lem thời bị bách hại.  Sinh ra tại Tạc-xô, nghĩa là tại thành phố 
ngoại giáo, trong vùng phát tán Do thái; ông không phải là Do thái gốc Pa-lét-tin như các tông đồ 
khác.  Đặc tính của ông là mang hai nền văn hóa.  Ông là Do thái và rất Do thái.  Ông gắn bó 
thâm sâu với luật Do thái và thuộc về nhóm Pha-ri-sêu, ông tuân giữ rất nghiêm nhặt và kỹ lưỡng 
lề luật mà ông coi là chính yếu cho đời sống của mình.  Ong được nhào nặn trong tinh thần Cựu 
Ước và thuộc nằm lòng Sách thánh. 
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Phao-lô mang nặng văn hóa Do thái mặc dầu không sinh ra và lớn lên tại đó.  Nhưng đồng thời 
ông chịu ảnh hưởng văn hóa Hy-lạp và La-mã.  Sách Công Vụ Tông Đồ cho chúng ta biết ông là 
công dân La-mã; đàng khác ông nại đến tư cách nầy để xin được xét xử bởi Xê-da tại Rô-ma 
(Rô-ma biểu tượng trung tâm của đế chế) để chứng tỏ rằng Ki-tô giáo đã tưới gội toàn thể thế 
giới nơi có con người sinh sống.  Như vậy, là công dân Rô-ma, có văn hóa Hy –lạp, biết những gì 
tạo nên nền văn hóa nầy, am hiểu triết lý Hy-lạp ngay cả tiến xa trong lãnh vực này bằng mò 
mẫm như diễn từ của ông tại A-then minh chứng.  Lãnh hội được hai nền văn hóa, ông cố gắng 
bằng sức mạnh của những sự kiện làm nên một duy nhất tính nào đó cho chính mình khi đứng 
giữa hai nền văn hóa.  Người ta hiểu vai trò chìa khóa mà Phao-lô nắm giữ để giúp Ki-tô giáo đi 
từ cuống rốn Do thái nơi mà ông đã được đào tạo đi đến một điều khác hoàn vũ hơn, đi từ cơ chế 
tôn giáo của một dân tộc đến đức tin cho mọi dân tộc khác.  Ông là trung gian đáng chú ý, điều 
đó không phải dễ và ông đã phải trả giá vì những kẻ thù từ phía người Do-thái cũng như từ phía 
các dân ngoại.  Tuy nhiên vừa bám rễ trong lịch sử Do thái vừa bám rễ trong đời sống Hy-La, 
điều đó đã cho Phao-lô hoàn tất vai trò tông đồ dân ngoại mà ông đã được kêu gọi. 
 
Thời điểm xảy ra cuộc gặp gỡ trên đường Đa-mát, chúng ta biết rằng Phao-lô là một kẻ bách hại 
cuồng nhiệt các môn đệ của Chúa Giê-su.  Lần đầu tiên Phao-lô được nhắc đến trong Công Vụ 
Các Tông Đồ, là thành viên tham gia cuộc ném đá thánh Tê-pha-nô (một trong bảy phó tế được 
các tông đồ đặt tay), ông giữ áo choàng cho những kẻ ném đá Tê-pha-nô.  Hai lần khác, ở đầu 
sách Công Vụ, Phao-lô được coi là kẻ theo đuổi không ngơi nghỉ các môn đệ của Chúa Giê-su 
mà ông có thể xác định ở Giê-ru-sa-lem nơi có khá đông người Ki-tô hữu.  Vào đầu chương 9 
ông tự cho mình sứ mệnh đi đến Đa-mát để tiếp tục lùng bắt.  Ông ác cảm với người Ki-tô hữu 
đến nỗi ông muốn theo đuổi họ mọi nơi họ quy tụ, để ngăn chặn họ xâm chiếm vùng phát tán Do-
thái, vào thời đó, nhất là ở Tiểu Á; chính vì lý do đó mà Phao-lô muốn đi đến Đa-mát, ông có 
trong tay thư của lãnh đạo Do-thái giáo tại Giê-ru-sa-lem để thi hành “chính sách mà ông muốn”:  
chính sách đàn áp bắt bớ, và để mang tù nhân về Giê-ru-sa-lem, là những ai đón nhận “Đường”, 
theo cách gọi của Sách Công Vụ Tông Đồ, con đường (mỹ danh từ để chỉ Giáo Hội phôi thai). 
 
Một người bách hại, và là một con người bách hại kiên quyết.  Và trước hết đừng nghĩ rằng 
Phao-lô hằn học chống lại các Ki-tô hữu như thế vì những mục đích tầm thường.  Đối với ông có 
vấn đề thâm sâu, mang tính quyết định, đó là tương lai của Do thái giáo.  Điều không thể hiểu 
được, đối với một người Do-thái, là Đức Giê-su đã có thể tự xưng mình là Con Thiên Chúa.  
Điều nầy đương nhiên đụng chạm đến sự nhạy cảm của ông, đụng chạm đến văn hóa độc thần 
giáo thâm sâu của ông. Con người Giê-su tự cho mình là người được Thiên Chúa sai đến, thân 
cận với Thiên Chúa, đến từ phía Thiên Chúa, tự cho mình là người phát ngôn viên của Thiên 
Chúa; đã bị đóng đinh thập tự giá bởi vì đã phạm thượng. Và Thiên Chúa đã không cứu hắn khỏi 
cái chết, Thiên Chúa để hắn bị diệt vong. Không thể nào chịu được khi nghe dân chúng ca tụng 
hắn là Con Thiên Chúa, trái nghịch với truyền thống Do-thái, trái nghịch với sự việc hiển nhiên, 
bởi vì Thiên Chúa đã để cho hắn phải chết.  Không phải vì lý do tầm thường mà Phao-lô đuổi 
theo các Ki-tô hữu nhưng bởi vì, trong tinh thần Do thái của ông, hình ảnh mà Đức Giê-su nói về 
Thiên Chúa là hình ảnh sai lạc và cần phải tẩy trừ hình ảnh đó và tẩy trừ tất cả những ai phát tán 
hình ảnh đó.  Như vậy là do lòng đạo đức sâu xa nung nấu, ông nhiệt thành không thể tưởng 
tượng được (x. Cv 9,1-2), đặt ông bảo vệ Do-thái giáo cách nghiêm khắc, và chúng ta gặp ở cuối 
chương 9 nầy khi Phao-lô, vừa mới trở lại, ngay sau khi gặp Đức Giê-su, tức thì ông khởi sự loan 
báo khắp nơi, trước tiên nơi các hội đường Do-thái (x. Cv 9,20-22), rằng Đức Giê-su chính thật 
là Con Thiên Chúa: cùng một nhiệt huyết như vậy. 
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Người ta có thể nói nhiều về nhân cách của Phao-lô.  Đó là con người phong phú và dĩ nhiên là 
đa phức, một con người hấp dẫn và gây xáo trộn, nhất là trong một vài điểm quá khích.  Nhiệt 
huyết của ông thật đáng khâm phục; cho thấy đó là con người có xác tín, nhưng cụ thể, trong chủ 
nghĩa hoạt động tự do: đối với ông cần phải làm một điều gì đó chống đối hay ủng hộ…  Một con 
người là và sẽ còn là một nhà lãnh đạo, sử dụng mạnh mẽ quyền bính của mình.  Người ta thấy rõ 
làm thế nào ông tự cho mình sứ vụ và ông tự quyết định thi hành sứ vụ đó cách chính xác và 
cương nghị.  Một khi đã trở thành tông đồ ông tiếp tục sử dụng uy quyền đó, dứt khoát trong sinh 
hoạt của cộng đoàn, thực thi một sự biện phân nghiêm khắc, không khoan nhượng những gì mà 
những người khác có thể coi là loan báo Tin Mừng, bằng cách nói những sự việc khác với những 
gì ông nói.  Phao-lô tranh luận gay gắt với “những tin mừng gia”, họ rao giảng Chúa Ki-tô nhưng 
ông cho là sai lạc, ông cho họ đã làm sai lạc Lời của Thiên Chúa bởi vì, chắc hẳn, họ còn quá tùy 
thuộc vào đạo Do thái cũ và quá coi trọng Luật hơn là hoạt động của Thánh Thần; đối với họ, 
Phao-lô có những lời nói quá cứng rắn. 
 
Một nét khác nơi tính cách của Phao-lô gây ấn tượng, đó là sự gắn bó với một số nhân vật và với 
những cộng đoàn mà ông thiết lập, sứ gắn bó thiết thân có phần muốn chiếm đoạt.  Đó là những 
cộng đoàn “thuộc về ông” và ông không muốn cho ai khác canh tác trên phần đất đó, nhất là để 
gieo rắc những tư tưởng sai lạc; nơi ông có khía cạnh độc chiếm.  Phao-lô sẽ nói với dân Cô-rin-
tô rằng, cho dù họ có nhiều người rao giảng tin mừng, nhiều nhà sư phạm, họ cũng chỉ có một 
cha: chính là Phao-lô.  Ông sẽ nói với dân Phi-líp-phê, nhiều lần rằng: “Hãy bắt chước tôi, như 
tôi đã bắt chước Chúa Giê-su Ki-tô”.  Vừa thật đẹp và vừa thật đòi hỏi, và Thiên Chúa biết rằng 
ông đã sống như vậy như là một sự bó buộc, tuy nhiên đồng thời có chút gì đó kiêu kỳ!  Cảm 
nghiệm được nơi Phao-lô có một sự pha trộn phức tạp.  Ông biết mình có giới hạn, ông nhận ra 
điều đó, thỉnh thoảng quá nhiều, đan cử, ông thêm lên những giới hạn để bộc lộ ra sức mạnh của 
ân sủng. Như vậy có sự khiêm hạ và, đồng thời có chút tự hào và một khả năng khi trình bày 
những ưu điểm của ông.  Cho người ta cảm tưởng ông luôn luôn có xung khắc nơi chính mình 
giữa những xác tín là của ông, mà ông kiên trì bảo vệ và làm cho ông tự hào, và ý thức sâu xa 
rằng sức mạnh này ông đã nhận được  như một ân huệ.  Trong Thư 1 Cô-rin-tô, ông đề cập đến 
vấn đề sống lại của những kẻ chết và trước hết là sự sống lại của Chúa Giê-su Kitô; ông khẳng 
định Chúa Giê-su thật sự đã sống lại; “Chúa đã hiện ra cho Gia-cô-bê, rồi cho các tông đồ.  Cuối 
cùng Chúa đã hiện ra với tôi, một đứa con đẻ non.  Vì tôi hèn kém nhất trong các tông đồ (sự 
khiêm hạ), tôi không xứng đáng được gọi là tông đồ, bởi vì tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Chúa.  
Nhưng tôi được thế này là nhờ ơn Thiên Chúa  và ân sủng của Người đã không vô ích cho tôi.  
Trái lại, tôi làm việc hơn tất cả ai khác; không phải tôi mà ân sủng của Chúa ở với tôi” (1 Cr 15, 
7-10).  Thật đáng khâm phục những đan quyện vào nhau giữa niềm xác tín có được những năng 
khiếu cần sinh phúc lợi, và đồng thời xác tín những năng khiếu đó do bởi ân sủng Chúa ban, mặc 
dầu vậy tất cả không phải là vô ích.  Tất cả cho chúng ta một cái nhìn về con người của Phao-lô. 
 
Trên bình diện nhân cách, sau khi gặp gỡ với Chúa Giê-su trên đường Đa-mát, Phao-lô vẫn như 
trước đây, với tất cả ưu và khuyết điểm; bây giờ tất cả dành để phục vụ Chúa Giê-su mà ông đã 
chiến đấu, Phao-lô đặt các năng khiếu của ông, với sự khác biệt đáng kể: với tư cách là pha-ri-
sêu, ông cống hiến cho sự vâng lời tỉ mỉ đối với lề luật, những công sức, từ nay ông đón nhận 
chúng như quà tặng của Thiên Chúa, như ân huệ mà ông tạ ơn Thiên Chúa và làm cho người 
khác nhận ra. 
 
Để minh họa điều đó, để không phải là tôi nói mà Phao-lô nói với chúng ta, xin đọc lại ba bản 
văn, hai bản trích từ Thư 2 Cô-rin-tô và một từ Thư Phi-líp-phê, người ta gặp thấy sự phức tạp: 
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cùng một lúc, ông nhận thấy những gì ông đã lãnh nhận, ông nói điều đó không là gì cả so với 
điều ông đã khám phá ra với Chúa Ki-tô, và đồng thời ông đầu tư tất cả vào việc tông đồ và vào 
đời sống thiêng liêng của ông.  Thư 2 Cô-rin-tô hoàn toàn là một lời biện hộ: ông đã hứa với tin 
hữu Cô-rin-tô tới thăm viếng họ và ông đã hoãn lại cuộc hành trình lần nầy lần khác, đến nỗi họ 
nói: “Ngài coi thường chúng tôi?  Có thì nói có, hay có lại là không?”.  Phao-lô không thích và 
cố gắng thuyết phục dân Cô-rin-tô về sự thành tâm và sự trung tín của ông dưới sự thúc đẩy của 
Thần khí và của Lời Chúa; từ khía cạnh có tính biện hộ của thư nầy cho chúng ta thấy chính xác 
về con người của Phao-lô. 
 
Trước hết 2Cr 4, 1-16: “1 Bởi thế, vì Thiên Chúa đoái thương giao cho chúng tôi công việc phục 
vụ, nên chúng tôi không sờn lòng nản chí. 2 Trái lại, chúng tôi khước từ những cách hành động 
ám muội, đáng xấu hổ, và không dùng mưu mô mà xử trí, cũng chẳng xuyên tạc lời Thiên Chúa; 
nhưng chúng tôi giãi bày sự thật, và bằng cách đó, chúng tôi để cho lương tâm mọi người phê 
phán trước mặt Thiên Chúa. 3 Tin Mừng chúng tôi rao giảng có bị che khuất, thì chỉ bị che khuất 
đối với những người hư mất, 4 đối với những kẻ không tin. Họ không tin, vì tên ác thần của đời 
này đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng, khiến họ không thấy bừng sáng lên Tin Mừng nói về vinh 
quang của Đức Ki-tô, là hình ảnh Thiên Chúa. 5 Bởi chúng tôi không rao giảng chính mình, mà 
chỉ rao giảng Đức Ki-tô Giê-su là Chúa; còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì 
Đức Giê-su. 6 Quả thật, xưa Thiên Chúa đã phán: Ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm! Người 
cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang 
của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Ki-tô. 7 Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa 
đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ 
không phải từ chúng tôi. 8 Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, 
nhưng không tuyệt vọng; 9 bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu 
diệt. 10 Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của 
Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. 11 Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị 
cái chết đe doạ vì Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân xác phải 
chết của chúng tôi. 12 Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi 
anh em. 
13 Vì có được cùng một lòng tin, như đã chép: Tôi đã tin, nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin, 
nên chúng tôi mới nói”. 
 
Do lòng thương xót mà Phao-lô thi hành thừa tác vụ này.  Ông thi hành tác vụ trong phục vụ 
chân lý.  Không phải với danh nghĩa của mình mà ông nói nhưng với danh nghĩa của Đấng Khác 
mà ông là đầy tớ. Từ Đấng Khác đó, ông chia sẻ sự sống và sự hấp hối.  Và điều ông nói bám rễ 
sâu trong đức tin vững vàng được nuôi sống bằng tương giao với Đức Ki-tô.  
 
Cũng trong Thư nầy, ở chương 11, luôn luôn với giọng điệu bào chữa, Phao-lô rõ ràng nổi nóng 
bởi vì người ta đối lập ông với những người khác, những người nầy xem ra dễ vận hành hơn ông:  
điều gì họ nói, họ đều làm, trong khi đó Phao-lô xem ra không thực hiện điều mình nói; và điều 
đó làm Phao-lô thịnh nộ và tự biện hộ:  
 
“

1 Phải chi anh em chịu đựng được một chút điên rồ của tôi! Mà hẳn anh em chịu đựng được tôi. 
2 Thật thế, vì anh em, tôi ghen cái ghen của Thiên Chúa, bởi tôi đã đính hôn anh em với một 
người độc nhất là Đức Ki-tô, để tiến dâng anh em cho Người như một trinh nữ thanh khiết. 3 
Nhưng tôi sợ rằng như xưa con rắn đã dùng mưu chước mà lừa dối bà E-và thế nào, thì nay trí 
lòng anh em cũng dần dần đâm ra hư hỏng, mất sự đơn sơ đối với Đức Ki-tô như vậy. 4 Quả thật, 
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nếu có ai đến rao giảng một Đức Giê-su khác với Đức Giê-su mà chúng tôi rao giảng, hay nếu 
anh em lãnh nhận một Thần Khí nào khác với Thần Khí anh em đã lãnh nhận, hoặc nếu anh em 
lãnh nhận một Tin Mừng nào khác với Tin Mừng anh em đã đón nhận, thì anh em sẵn lòng chịu 
đựng được ngay. 5 Tôi nghĩ rằng tôi chẳng có thua gì các Tông Đồ siêu đẳng kia. 6 Giả như tôi có 
thua kém về khoa ăn nói, thì về sự hiểu biết, tôi chẳng thua kém đâu! Trong mọi dịp và trước mặt 
mọi người, chúng tôi đã tỏ cho anh em thấy điều đó rồi. 
7 Phải chăng tôi có lỗi, vì đã hạ mình xuống để tôn anh em lên, khi rao giảng không công cho anh 
em Tin Mừng của Thiên Chúa? 8 Tôi đã bóc lột các Hội Thánh khác, ăn lương của họ, để phục 
vụ anh em. 9 Hồi ở giữa anh em, những khi lâm cảnh túng thiếu, tôi đã chẳng phiền luỵ ai, bởi vì 
các anh em từ Ma-kê-đô-ni-a đến đã cung cấp đầy đủ những gì tôi cần. Trong mọi dịp, tôi đã 
tránh không trở nên gánh nặng cho anh em, và tôi cũng sẽ còn tránh như vậy. 10 Nhân danh chân 
lý của Đức Ki-tô ở trong tôi, tôi xin nói với anh em rằng: chẳng ai cấm được tôi có niềm vinh dự 
đó trong các miền xứ A-khai-a. 11 Tại sao thế? Có phải vì tôi không yêu mến anh em chăng? Có 
Thiên Chúa biết! 
12 Điều tôi làm, tôi sẽ tiếp tục làm, để những kẻ muốn có cơ hội tự phụ là những người ngang 
hàng với chúng tôi, không còn cơ hội đó nữa. 13 Vì những kẻ đó là tông đồ giả, là thợ gian xảo, 
đội lốt tông đồ của Đức Ki-tô. 14 Lạ gì đâu! Vì chính Xa-tan cũng đội lốt thiên thần sáng láng! 15 
Vậy có gì là khác thường khi kẻ phục vụ nó đội lốt người phục vụ sự công chính. Chung cục, 
chúng sẽ lãnh nhận hậu quả công việc chúng đã làm. 16 Tôi xin nói lại: đừng ai tưởng là tôi điên. 
Mà có ai tưởng như thế, thì cứ nhận tôi là điên, để tôi cũng được tự hào đôi chút. 17 Điều tôi đang 
nói, tôi không nói theo tinh thần của Chúa, nhưng nói như một người điên, bởi tin chắc rằng 
mình có lý để tự hào. 18 Vì có lắm kẻ tự hào theo tính xác thịt, thì tôi đây, tôi cũng tự hào. 19 Vốn 
là người khôn, anh em lại sẵn lòng chịu đựng kẻ điên! 20 Phải rồi, anh em đành chịu người ta áp 
chế, cấu xé, tước đoạt, đối xử ngạo ngược và tát vào mặt! 21 Tôi nói thế, thật là nhục nhã, như thể 
chúng tôi đã tỏ ra nhu nhược. . . 
22 Họ là người Híp-ri ư? Tôi cũng vậy! Họ là người Ít-ra-en ư? Tôi cũng vậy! Họ là dòng giống 
Áp-ra-ham ư? Tôi cũng vậy! 23 Họ là người phục vụ Đức Ki-tô ư? Tôi nói như người điên: tôi 
còn hơn họ nữa! Hơn nhiều vì công khó, hơn nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì chịu đòn, bao lần suýt 
chết” (2Cr 11, 1-23). 
 
Rồi Phaol-lô nêu ra tất cả những gian truân mà ông đã chịu:  “Một lần bị ném đá, ba lần đắm 
tàu…” (2Cr 11, 25).  Cuối cùng ông  ám chỉ đến những gì xảy ra tại Đa-mát: “Thiên Chúa, Đấng 
đáng chúc tụng muôn đời, là Cha của Chúa Giê-su, biết rằng tôi không nói dối.  Tại Đa-mát, 
tổng đốc của Vua A-rê-ta đã cho lính canh gác thành để bắt tôi.  Nhưng người ta đã cho tôi vào 
một cái thúng, rồi thòng qua cửa sổ dọc theo tường thành.  Thế là tôi thoát khỏi tay ông ta” (2Cr 
11, 31-33).  Ám chỉ đến những gì xảy ra cho ông tại Đa-mát để minh chứng điều ông nói ở trên : 
ông bị đuổi bắt mà chưa bị tóm cổ.  Phao-lô không muốn vênh vang, ông cho rằng điều đó là 
điên rồ, nhưng ông vẫn làm, lịch sử cho thấy ông so tài với những kẻ khác, lịch sử khẳng định uy 
quyền của ông, tỏ ra rằng Chúa Ki-tô biểu hiện nơi ông sức mạnh của Người. 
 
Thêm vào hai bản văn nầy là bản văn trích từ Thư Phi-líp-phê: “1 Vả lại, thưa anh em, anh em 
hãy vui mừng vì Chúa. Viết đi viết lại cho anh em cũng bấy nhiêu điều, đối với tôi không phải là 
một gánh nặng, còn đối với anh em thì đó lại là một bảo đảm. 2 Anh em hãy coi chừng quân chó 
má! Hãy coi chừng bọn thợ xấu! Hãy coi chừng những kẻ giả danh cắt bì! 3 Vì chúng ta mới thật 
là những người được cắt bì, những người thờ phượng Thiên Chúa nhờ Thần Khí của Người, 
những người hiên ngang hãnh diện vì Đức Ki-tô Giê-su, chứ không cậy vào xác thịt, 4 mặc dầu 
tôi đây, tôi có lý do để cậy vào xác thịt. Nếu ai khác có lý do để cậy vào xác thịt, thì tôi càng có 
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lý do hơn: 5 tôi chịu cắt bì ngày thứ tám, thuộc dòng dõi Ít-ra-en, họ Ben-gia-min, là người 
Híp-ri, con của người Híp-ri; giữ luật thì đúng như một người Pha-ri-sêu; 6 nhiệt thành đến mức 
ngược đãi Hội Thánh; còn sống công chính theo Lề Luật, thì chẳng ai trách được tôi. 7 Nhưng, 
những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi. 8 Hơn nữa, tôi coi 
tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. 
Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô 9 và được kết hợp với 
Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-sê đem 
lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Ki-tô, tức là sự công chính do Thiên Chúa 
ban, dựa trên lòng tin. 10 Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, nhất là biết Người quyền năng thế 
nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình 
đồng dạng với Người trong cái chết của Người, 11 với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ 
trong cõi chết. 12 Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi 
đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đoạt. 
13 Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi 
chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. 14 Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần 
thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su. 15 Vậy 
tất cả chúng ta là những người hoàn thiện, chúng ta hãy nghĩ như vậy; và giả như có điểm nào 
anh em nghĩ khác, thì Thiên Chúa sẽ mặc khải cho anh em. 16 Song, dù đạt tới đâu đi nữa, chúng 
ta cũng cứ theo hướng ấy mà đi. 
17 Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi, và chăm chú nhìn vào những ai sống theo 
gương chúng tôi để lại cho anh em. 18 Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải 
khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô: 19 chung cục là họ sẽ 
phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ 
là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. 20 Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, 
và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta. 21 Người có quyền 
năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta 
nên giống thân xác vinh hiển của Người. (Chương 4) 1 Bởi vậy, hỡi anh em thân mến lòng tôi 
hằng tưởng nhớ, anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh em hãy kết 
hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy” (Pl 3,1 - 4,1). 
 
Đó là sự cô đọng kinh nghiệm thâm sâu của Phao-lô: tất cả những gì ông lấy làm vinh vang trước 
đây bởi vì ông coi đó là thành quả do những cố gắng và do công lao của riêng mình, xuất hiện ra 
cho ông như là vô giá trị so với sự hiểu biết về Chúa Giê-su, Đấng mang lại cho ông sự sống và 
niềm hy vọng vào sự phục sinh.  Và dù vậy mặc lòng tất cả những tài năng của ông, một cách 
nào đó, được tái đầu tư trong công cuộc truyền giáo của ông, tái đầu tư trong đời sống thiêng 
liêng của ông.  Chính với tất cả tài năng đó mà ông theo đuổi con đường của ông vì sự cứu độ 
của riêng mình và để xây dựng những người khác đến độ mời gọi họ sống bắt chước theo gương 
của ông. 
 
Chúng ta có thể dùng những bản văn nầy để suy niệm.  chúng rất Phao-lô, chúng nói cho chúng 
ta biết rõ về Phao-lô, trong thừa tác vụ của ông, ông đã luôn luôn cố gắng làm hòa lại với lương 
tâm sắc bén mà ông có do những khả năng, những phương tiện, những năng khiếu, và sự thật tất 
cả được trao ban cho ông, ông sử dụng tất cả những gì được trao ban cho ông và ông  lên tiếng tạ 
ơn Thiên Chúa và nói cho mọi người khác biết điều đó. 
 
Đó là nhân cách của Phao-lô.  Sau khi bỏ chút thời gian tìm hiểu về ông, ngạc nhiên về những 
điều huyền diệu bằng cách đọc lại các bản văn, chúng ta có thể tìm thấy nơi đó một tinh thần sâu 
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sắc, một lời mời gọi nhìn trực diện vào nhân tính riêng biệt của chúng ta để đảm nhận lấy nó, 
kéo ra phần lợi, đón nhận nhân tính đó như một ân huệ. Về những gì Phao-lô nói với chúng ta , 
những gì ông trình bày cho chúng ta thấy về ông, chúng ta có thể rút ra ba lời kêu gọi: lời kêu gọi 
đầu tiên là đón nhận chúng ta, chúng ta như thế nào thì đón nhận thế ấy.  Ngược lại, người ta 
thường cho rằng không phải là hiển nhiên để đón nhận chính mình; thường xảy ra là không chịu 
đựng nổi chính mình, không chấp nhận chính mình và cách riêng người ta không chấp nhận giới 
hạn của mình, người ta tự ty mặc cảm …  Dù vậy mặc lòng cần phải đón nhận chính mình.  Tôi 
tìm thấy câu nầy của triết gia Guy Coq: “Chỉ những ai biết đón nhận chính mình mới có thể đón 
nhận tha nhân và Thiên Chúa.  Chỉ thái độ đó mới có thể làm cho đức tin hình thành vì đức tin 
mặc nhiên bao hàm sự đồng thuận với Đấng sáng tạo nên sự sống như một ân huệ”. 
 
Thật vậy, quan trọng là biết chấp nhận mình, kể cả những giới hạn và những giới hạn đó lớn lên 
theo tuổi tác, ngay cả có thể được bù đắp bằng những tài năng mới.  Điều đó là quan trọng bởi vì 
sự sống của chúng ta, nhân tính của chúng ta, nhân cách của chúng ta trước hết là một dữ kiện: 
nó như thế nào, cần phải sử dụng như vậy; đó là chủ  nghĩa hiện thực đơn giản.  Tuy nhiên đối 
với chúng ta là Ki-tô hữu, nhân cách của chúng ta, nhân tính của chúng ta, không phải chỉ là dữ 
kiện mà thôi, nhưng đó còn là ân sủng.  Nhân tính nầy chính Chúa ban cho chúng ta, ngay cả khi 
chúng ta cống hiến công sức để làm cho nó thăng hoa, cũng có lúc làm cho nó ra dị dạng.  Chính 
Đức Chúa, xét trong căn bản, đã trao ban cho chúng ta; chính nhờ Người mà chúng ta được như 
chúng ta hôm nay.  Chúng ta cần học biết ngạc nhiên về điều Người đã làm cho chúng ta.  Thỉnh 
thoảng chúng ta hứng khởi ngạc nhiên về những gì Người làm nơi những người khác, hơn là 
ngạc nhiên về điều Người làm nơi chúng ta, cho chúng ta.  Không có lý do nào để đào thoát cuộc 
sống chúng ta.  Như vậy cần phải chấp nhận những giới hạn của chúng ta…  Đó là lời kêu gọi 
đầu tiên gói trọn nơi chứng tá của Phao-lô. 
 
Lời kêu gọi thứ hai là lời kêu gọi tạ ơn, trung thành với những gì chúng ta đọc nơi Phao-lô, sau 
biến cố Đa-mát, là khả năng đón nhận như một quà tặng và chứ không phải trước tiên như kết 
quả của những cố gắng riêng tư về điều ông sống, sống thiện và sống tốt lành.  Tổng giám mục 
ưu tú địa phận Strasbourg.  Đức Cha Joseph Doré, viết tác phẩm: “Ân huệ sống”.  Sống là một ân 
huệ, như vậy cần phải đón nhận trong hành động tạ ơn, là nam hay nữ, chúng ta đang trở nên như 
thế, ngay cả tuổi tác và những gì khác mà chúng ta đánh mất những khả năng đã có, điều đó 
không loại bỏ chúng ta phát triển thêm những khả năng khác.  Để tạ ơn, cần phải “đọc lại” cuộc 
sống của Phao-lô, như Phao-lô thường làm trong các Thư.  Người ta có cảm tưởng (điều này đi 
đôi với ‘hãy bắt chước tôi’) ông phô trương, đề cao mình; không phải để lên mặt, nhưng bởi vì 
biết những gì Đức Chúa đã làm cho ông, ông muốn làm chứng cho người khác để xây dựng họ.  
Có phải chúng ta biết đọc lại đời sống của chúng ta để biện phân ân huệ của Chúa Kit-tô và Thần 
Khí đang hoạt động không?  Ân huệ ấy, một khi chúng ta nhận ra, có phải chúng ta biết trao trả 
lại cho Thiên Chúa và biến thành phúc lợi cho người khác không? 
 
Sinh phúc lợi, là lời kêu gọi cuối cùng.  Ân huệ mà chúng ta lãnh nhận, (món quà được trao ban), 
nhưng ân huệ đó được ban tặng chúng ta là để xây dựng cho tất cả.  Thuật ngữ thường được 
Phao-lô sử dụng, nhất là trong Thư 1 Cô-rin-tô, trong văn mạch nói về các đặc sủng: Các đặc 
sủng là những ân huệ, những phước lộc được ban cho chúng ta để xây dựng cộng đoàn, để xây 
dựng tha nhân.  Những ân huệ đó tốt cho chúng ta, nhưng cũng làm tốt cho tha nhân.  Chúng ta 
cần phải sinh phúc lợi những nén vàng nầy, dùng chúng để phục vụ người khác bởi vì, như mọi 
tạo thành khác, chúng ta là những quản gia: chúng ta là những quản gia của chính mình, chỉ đơn 
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giản là những quản gia chứ không  phải là chủ sở hữu; chúng ta phải tính sổ và phải làm lợi 
cho kẻ khác, không phô trương, không quảng cáo, nhưng trong chân lý và trong khiêm hạ. 
 
Nếu bạn muốn suy niệm sâu xa trong kinh nguyện dựa vào những bài Thánh vịnh, xin nêu lên ba 
Thánh vịnh: Tv 9, Tv 38, Tv 61.  Điều gây ngạc nhiên khi đọc những Thánh vịnh nầy đó là sự 
nhấn mạnh đến tính mỏng giòn của con người.  Chúng ta gặp thấy những thuật ngữ: “Con người 
chỉ là hơi thở”.  Trước mắt Thiên Chúa con người chỉ là hơi thở, không giá trị gì.  Và nơi khác: 
“Con người được tạo dựng kém thiên sứ một mảy may, được ban vinh quang và danh dự”.  Cả 
hai đều đúng: chúng ta nhỏ bé, chúng ta yếu đuối, cần phải ý thức như vậy; nhưng đồng thời 
được Thần Khí linh hoạt, chúng ta thuộc về Thiên Chúa, có mối liên hệ với Thiên Chúa, được 
kêu gọi tham dự vào sự sống của Người; đó là nhân tính của chúng ta.  Chính nhân tính nầy cần 
được  đón nhận, tạ ơn và làm cho sinh lợi.   
 
Lm Nguyễn Quang Vinh chuyển ngữ 
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Khám phá nhân cách, nhân tính của Phao-lô đã mời gọi chúng ta  đảm trách nhân tính của mình, 
tiếp nhận, đón chào nó như một ân huệ được ban cho chúng ta, mà chúng ta phải cảm tạ Thiên 
Chúa và làm sinh ích cho tha nhân.  Chúng ta sẽ thấy điều gì xảy đến cho Phao-lô trên đường đi.  
Ghi chú « lên đường » sẽ cho chúng ta khám phá thêm một cấu tố của nhân cách của Phao-lô ; 
ông là con người hành trình, luôn chuyển động, tóm lại : một tông đồ đăng trình. 
 
Cuộc gặp gỡ của Phao-lô với Đức Chúa xảy ra trên đường đi từ Giê-ru-sa-lem về Đa-mát.  Có 
thể chỉ là đơn giản là chi tiết địa lý.  Đối với tôi dường như phải nhấn mạnh về tính biểu tượng, 
đưa chúng ta về biểu tượng của việc đi và đường đi mà Tin Mừng mang lại.  Thật vậy trong Kinh 
Thánh, Thiên Chúa luôn kêu gọi đổi chỗ ở : Thiên Chúa hiện ra với Áp-ra-ham tại đất Ur ở Can-
đê để xin ông rời khỏi xứ sở của ông, gia đình, người thân của ông và đi đến một xứ mà Người sẽ 
chỉ cho ông.  Tất cả khởi đầu bằng lệnh lên đường.  Trong Thư Do-thái (có lẽ không phải là 
Phao-lô viết, nhưng là một môn đệ của Phao-lô), giai thoại kêu gọi Áp-ra-ham thay đổi chỗ ở, xa 
quê hương, xa gia đình thân sinh, được lấy lại và nhấn mạnh như là hành vi đức tin : « bằng đức 
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tin, đáp trả lại lời kêu gọi, Áp-ra-ham vâng lời và lên đường tới một xứ mà ông nhận làm gia 
sản, và ông ra đi mà không biết mình đi về đâu » (Dt 11, 8).  Như thế đó, bắt đầu lịch sử cứu độ. 
 
Lịch sử nầy được tiếp tục qua hành trình dài của dân Chúa băng qua sa mạc.  Thiên Chúa đã đưa 
dân ra khỏi đất nô lệ Ai-cập.  Lúc bấy giờ dân nầy trở nên du mục, đi lòng vòng trong sa mạc 40 
măm.  Chính lang thang như thế giữa những khó khăn đủ loại, đói, khát, bị kẻ thù đe dọa, mà dân 
lớn lên trong ý thức mình là Dân của Thiên Chúa. Chúa hiện ra với họ trên núi Xi-nai như mặc 
khải chỉ huy định mệnh của họ. Cũng chính dân đó, một khi vào Đất Hứa Ca-na-an, đã sa ngã 
muốn định cư ở đó, coi đất đó đã được ban cho họ, đã phải thuộc về họ và chỉ thuộc về họ mà 
thôi : đó chính là cám dỗ sở hữu đất đai, mà trong suốt chuỗi dài lịch sử, Thiên Chúa đã cố gắng 
chống trả lại bằng cách bắt Dân đi lưu đày, điều này nhắc cho họ không được lưu lại đó mà phải 
luôn tiến xa hơn mãi.  Truyền thống di chuyển, lên đường, đăng trình, được gặp thấy khắp nơi 
trong Kinh Thánh. 
 
Mở Tân Ước ra, chúng ta nhận thấy Chúa Giê-su cũng đi trong truyền thống nầy. Trong Tin 
Mừng, đặc biệt nơi thánh Lu-ca, Chúa Giê-su xuất hiện như một ngôn sứ lên đường, luôn luôn 
chuyển động.  Điển hình, tại Ca-phác-na-um, vào một ngày nọ, sau khi đã thực hiện nhiều phép 
lạ, Chúa Giê-su rút lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi, để sống mạnh hơn sự thân mật với Cha ; 
bị dân chúng dồn ép, các môn đệ đi tìm Người để bắt lấy Người, để đưa Người về, bởi vì họ đang 
cần đến Người.  Câu trả lời của Chúa Giê-su : « Tôi cần phải đi nơi khác » (x. Lc 4, 43).  Chúa 
Giê-su không muốn để mình bị ràng buộc.  Người đến để rao giảng Tin Mừng khắp mọi nơi, làng 
này qua làng khác, và Người không muốn bị ngăn cản trên đường Người đi.  Hành trình lên Giê-
ru-sa-lem được thánh Luca mô tả ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đời Chúa Giê-su, là con đường 
dài lên đền thánh. 
 
Đường đi được đề cập đến trong nhiều dụ ngôn, nhất là trong dụ ngôn lớn, chính Chúa Giê-su 
nhập vai người Sa-ma-ri nhân hậu.  Có ai đó ở bên vệ đường, đã bị trấn lột, bị đánh bầm dập ; 
nằm ở đó, vất vưởng, không đủ làm cho tư tế và thầy Lê-vi dừng bước, lúc bấy giờ Người Sa-
ma-ri, một nhân vật ngoại bang trước mắt Dân Thiên Chúa, đã dừng lại để săn sóc ngưới bị 
thương và dẫn đưa ông tới nơi chữa trị. 
 
Lại một lần nữa sau khi sống lại Chúa Giê-su hiện ra cho các môn đệ, trên đường đi tới làng Em-
mau (vẫn theo thánh Lu-ca) : Người hiện ra, như một người vô danh, làm bạn đồng hành với hai 
môn đệ, họ coi như thua cuộc và quay lưng lại với Giê-ru-sa-lem để về quê quán mình.  Chính 
lúc đó Chúa Giê-su bắt gặp họ.  Người đàm đạo với họ. Người tự làm khách để họ mời Người 
cho đến khi tỏ mình ra cho họ, chính là Người, trước khi biến đi khỏi họ.  Trong sách Công Vụ, 
chúng ta thấy một hoạt cảnh giống y như vậy ; ở đây nhân vật không phải là Chúa Giê-su, nhưng 
là Phi-líp-phê, ông đuổi theo người Ê-ti-ô-pi, ông nầy đang nghiên cứu về Thiên Chúa và ông 
đang đọc sách I-sa-i-a, ông đang cần người giải thích để hiểu lời Sách thánh.  Và cũng như thế 
trên đường Đa-mát Chúa Giê-su chờ đón Phao-lô. 
 
Qua trích đoạn vừa đọc chúng ta thấy rằng chuyển động, thay đổi chỗ ở, đường đi, là những đề 
tài có tính biểu tượng rất mạnh mẽ.  Không phải ngẫu nhiên mà bên vệ đường Đức Chúa đã hiện 
ra cho Phao-lô.  Con đường là biểu tượng ngược lại của sự thụ động.  Con đường gợi lên sự 
chuyển động, di dời chỗ ở, sự tìm kiếm.  Con đường gợi nhớ sự truy tìm, tìm một nơi khác, ao 
ước đi xa hơn nữa.  Con đường cũng là nơi gặp gỡ và, một phần nào đó, là hạnh ngộ không chờ 
mong.  Người ta có thể đi tránh qua mà không ngừng lại như thầy tư tế và thầy Lê-vi đã làm 
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trong câu chuyện người Sa-mari nhân hậu.  Con đường cũng có thể là điểm gặp gỡ thật sự với 
người mà mình có trách nhiệm, nơi đó người ta đi vào chuyện vãn với ai khác như trường hợp 
trên đường Em-mau.  Như vậy, con đường biểu tượng cho sự chuyển động, cho tìm kiếm, cho 
truy tìm, con đường như là nơi gặp gỡ, nơi nối kết tương quan không ngờ và bất chợt. 
 
Đời sống mới của Phao-lô, đời sống mới trong Thần Khí của Chúa Giê-su, đã khởi đầu trên 
đường cái, ngay cả sự nghiệp tông đồ của ông cũng bắt đầu trên đường đi.  Người ta có thể nhận 
thấy rằng, suốt cuộc đời của ông, Phao-lô đã theo chân Chúa Giê-su, như là môn đệ luôn lên 
đường.  Dĩ nhiên ông tạo nên những mối liên hệ với các cộng đoàn, nhưng không bao giờ ông ở 
lì tại những nơi đó.  Sứ vụ của ông là sứ vụ của một tông đồ thăm viếng, đi hết cộng đoàn nầy 
đến cộng đoàn khác để xúc tiến một việc gì đó (như lạc quyên cho Giáo Hội Giê-ru-sa-lem), hoặc 
để hiểu biết tình hình những cộng đoàn mà ông đã thành lập, hoặc để tường thuật cho họ những 
điều huyền diệu của Thiên Chúa  mà ông đã đón nhận nơi khác và để tạo nên sự hiệp thông.  
Phao-lô đã sống thừa tác vụ của mình như một sự chuyển động không ngừng.  Mời các bạn bỏ 
chút thời gian nhìn bản đồ kinh thánh mô tả những chuyến hành trình của Phao-lô.  Thật ấn 
tượng, nhất là khi xét đến những phương tiện đi lại thời đó.  Ông đã ngang dọc hành trình các 
vùng Tiểu Á, Hy-lạp, và ông đã kết thúc cuộc hành trình của mình trong tư cách tù nhân tại Rô-
ma, đối với ông, Rô-ma là biểu tượng trung tâm Đế quốc, trung tâm thế giới văn minh, một thế 
giới tiếng tăm; đó là dấu chỉ nói rằng đức tin đã thắng mọi dân tộc.  Hãy nhìn vào bản đồ để thấy 
những di chuyển không ngơi nghỉ mà vị Tông Đồ đã thực hiện.  Để nhận ra cách hiện thực những 
di chuyển nầy và để bộc lộ ra tinh thần đó, tôi sẽ đọc một vài trích đoạn nói lên ao ước của Phao-
lô luôn muốn đi về nơi khác, về chốn khác , xa hơn. 
 
Bản văn thứ nhất trích từ Thư 1 Thê-xa-lô-ni-ca, có lẽ xa xưa nhất trong các Thư của Phao-lô : “ 
Phần chúng tôi, thưa anh em, phải xa cách anh em một thời gian ngắn, xa mặt chứ không cách 
lòng, chúng tôi càng cố gắng hơn để lại thấy mặt anh em, vì chúng tôi rất ước ao điều đó.  Bởi 
vậy chúng tôi đã muốn đến thăm anh em - chính tôi, Phao-lô, đã nhiều lần định đi - nhưng Xa-
tan đã cản trở chúng tôi.  Quả thế, ai là niềm hy vọng, là niềm vui của chúng tôi, ai là triều thiên 
làm cho chúng tôi hãnh diện trước nhan Đức Giê-su Chúa chúng ta, khi Người quang lâm, nếu 
không phải là anh em?  Phải, chính anh em là vinh quang và là niềm vui của chúng tôi” (1 Tx 2, 
17-20).  Trước đây, với những công thức lịch lãm. Phao-lô làm chứng mối bận tâm của mình đối 
với cộng đoàn Thê-xa-lô-ni-ca: “Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh 
em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã 
trở nên những người thân yêu của chúng tôi.  Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc 
vất vả của chúng tôi: đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người 
nào trong anh em, suốt thời gian chúng tôi loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em.  Anh 
em làm chứng và Thiên Chúa cũng chứng giám rằng với anh em là những tín hữu, chúng tôi đã 
cư xử một cách thánh thiện, công minh, không thể chê trách được.  Anh em biết: chúng tôi đã cư 
xử với mỗi người trong anh em như cha với con” (1Tx 2, 8-11).  Ao ước gặp gỡ người khác. 
 
Một trích đoạn khác: “Thưa anh em, tôi đã áp dụng các điều đó cho tôi và cho anh A-pô-lô, vì lợi 
ích của anh em, để anh em theo gương chúng tôi mà học cho biết “đừng có đi ra ngoài những gì 
đã viết”, kẻo sinh ra kiêu ngạo, theo người nầy mà chống người khác.  Thật vậy, nào có ai coi 
bạn hơn kẻ khác đâu?  Bạn có gì mà bạn đã không lãnh nhận?  Nếu đã lãnh nhận, tại sao lại 
vênh vang như thể đã không lãnh nhận?  Anh em đã no nê rồi, đã giàu có rồi !  Không có chúng 
tôi, anh em đã làm vua rồi!  Phải chi anh em làm vua, để chúng tôi cùng được làm vua với anh 
em!  “Thật vậy, tôi thiết nghĩ: Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm tông đồ hạng chót như những kẻ 



 16
bị án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và cho loài người !  
Chúng tôi điên dại vì Đức Ki-tô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Ki-tô ; chúng tôi yếu 
đuối, còn anh em thì mạnh mẽ; anh em được kính trọng, còn chúng tôi thì bị khinh khi” (1Cr 4, 6-
10). 
 
“Tôi viết những lời đó không phải để làm anh em xấu hổ, nhưng là để sửa dạy anh em như những 
người con yêu quý của tôi.  Thật thế, cho dầu anh em có ngàn vạn giám thị trong Đức Ki-tô, anh 
em cũng không có nhiều cha đâu, bởi vì trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ Tin Mừng, chính tôi đã sinh 
ra anh em.  Vậy tôi khuyên anh em: hãy bắt chước tôi.  Vì lẽ đó, tôi đã phái người con yêu quý và 
trung tín của tôi trong Chúa, là anh Ti-mô-thê, đến với anh em.  Anh ấy sẽ nhắc cho anh em 
những quy tắc hướng dẫn đời sống trong Đức Ki-tô mà tôi đã đề ra, những quy tắc mà tôi vẫn 
giảng dạy khắp nơi, trong mọi Hội Thánh.  Vì nghĩ rằng tôi sẽ không đến với anh em, có vài 
người đã sinh ra kiêu ngạo.  Nhưng nếu Chúa muốn, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ đến với anh em, 
và tôi sẽ được biết, không phải tài ăn nói của những kẻ kiêu ngạo đó mà là quyền năng của Thần 
Khí.  Thật vậy Nước Thiên Chúa không cốt ở tài ăn nói, nhưng ở quyền năng” (1Cr 4, 14-20).  
Phao-lô sẽ đi thăm và di chuyển chỗ ở để xác nhận sự thật về sự trở lại của các cộng đoàn nầy. 
 
“Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, 
hầu chinh phục thêm được nhiều người.  Với người Do-thái, tôi đã trở nên Do-thái, để chinh 
phục người Do-thái.  Với những ai sống theo Lề Luật, tôi đã trở nên người sống theo Lề Luật, dù 
không còn phải sống theo lề Luật nữa, để chinh phục những người sống theo Lề Luật.  Đối với 
những kẻ sống ngoài Lề Luật, dù tôi không sống ngoài luật của Thiên Chúa, nhưng sống trong 
luật Đức Ki-tô, để chinh phục những người sống ngoài Lề Luật!  Tôi đã trở nên yếu với những 
người yếu, để chinh phục những người yếu.  Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi 
cách cứu được một số người.  Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông 
chia phần phúc của Tin Mừng.  Anh em chẳng biết sao: trong cuộc chạy đua trên thao trường, 
tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải.  Anh em hãy chạy thế nào để chiếm 
cho được phần thưởng.  Phàm là tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để 
đoạt phần thưởng chóng hư; trái lại chúng ta nhắm phần thưởng không bao giờ hư nát.  Vậy tôi 
đây cũng chạy như thế, chứ không chạy mà không xác tín; tôi đấm như thế, chứ không phải đấm 
vào không khí.  Tôi bắt thân thể phải chịu cựu và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người 
khác, chính tôi lại bị loại” (1Cr 9,19-27).  Phao-lô diễn tả cho chúng ta biết làm thế nào ông bắt 
kịp những người khác đang khi tự làm cho mình nên giống tha nhân; tuy nhiên ông không bằng 
lòng với những kết quả tông đồ của ông.  Ông chuyên chăm áp dụng cho chính mình điều ông 
loan báo sợ rằng chính ông bị loại ra ngoài. 
 
Có những bản văn hay nói về nhu cầu di chuyển của Phao-lô, trong Thu Rô-ma, Thư mà ông viết 
cho cộng đoàn mà ông chưa biết đến, mà ông chưa thăm viếng, mà ông sẽ ghé thăm vào cuối đời, 
trong điều kiện tù đày.  Ông diễn tả lòng ao ước được đi vào trong tương quan với họ, đi thăm 
viếng họ: 
 
“Trước hết, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, tôi tạ ơn Thiên Chúa của tôi về tất cả anh em, vì trong khắp 
hoàn cầu, ai ai cũng đều nói đến lòng tin của anh em.  Thiên Chúa là Đấng tôi hết lòng thờ 
phượng khi loan báo Tin Mừng về con của Người, chính Người làm chứng cho tôi là tôi hằng 
nhắc nhở  đến anh em: mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng xin Người cho tôi có ngày nào được dịp tốt 
đến thăm anh em, nếu Người muốn. Thật vậy, tôi rất ước ao được gặp anh em, để chia sẻ với anh 
em phần nào ân huệ của Thánh Thần, nhờ đó anh em vững mạnh, nghĩa là chúng ta cùng khích 
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lệ nhau, bởi vì cả anh em lẫn tôi, chúng ta cùng chung một niềm tin.  Thưa anh em, tôi không 
muốn để anh em chẳng hay biết là đã nhiều lần tôi có ý định đến thăm anh em, mong cũng thâu 
lượm được kết quả nào đó nơi anh em, như đã thâu lượm được nơi các dân ngoại khác, nhưng 
cho đến nay tôi cứ bị ngăn trở hoài.  Tôi mắc nợ người Hy-lạp cũng như người man di, người 
thông thái cũng như người dốt nát.  Bởi vậy, tôi nóng lòng loan báo Tin Mừng cho cả anh em 
nữa, những người đang sống ở Rô-ma” (Rm1, 8-15). 
 
Thánh Phao-lô tông đồ đã ao ước mãnh liệt đi tới Rô-ma.  Tôi thấy thật thú vị cách ông nói chữa 
lại để sửa lỗi một câu nói.  Ông nói: “Thật vậy, tôi rất ước ao được gặp anh em, để chia sẻ với 
anh em phần nào ân huệ của Thánh Thần, nhờ đó anh em vững mạnh”.  Chuyển động thứ nhất: 
tôi ao ước thăm anh em bởi vì tôi có gì đó để chia sẻ với anh em.  Và sau đó được chữa lại  
“nghĩa là chúng ta cùng khích lệ nhau, bởi vì cả anh em lẫn tôi, chúng ta cùng chung một niềm 
tin”.  Tức là không phải chỉ một ý hướng là thăm viếng và mang đến điều gì đó, tôi sẽ đến thăm 
anh em để thâu lượm được kết quả từ đức tin của anh em, để đón nhận kết quả của Thần Khí hoạt 
động trong cộng đoàn Rô-ma.  
 
Tuyệt vời sự hỗ tương mà Vị tông đồ đã thiết lập, đang lúc hiển nhiên ông mang lại phần lợi 
nhiều hơn.  Nhưng ông ý thức rằng, khi mang đến, ông cũng nhận lãnh.  Một sự trao đổi sẽ được 
thiết lập; chính vì thế ông ao ước gặp họ.  Điều này ông ôm mãi trong lòng mãi cho đến khi kết 
thúc Thư Rô-ma cũng một giọng điệu như thế:  
 
“Trái lại, như có lời chép: những kẻ đã không được loan báo về Người, sẽ thấy, những kẻ đã 
không được nghe nói về Người, sẽ hiểu.  Chính vì lẽ đó mà đã bao lần tôi bị ngăn trở không thể 
đến với anh em.  Nhưng bây giờ tôi không còn môi trường hoạt động trong những vùng nầy nữa; 
đàng khác, từ nhiều năm nay, tôi vẫn ước ao đến thăm anh em, khi nào tôi sang Tây-Ban-Nha.  
Tôi hy vọng trên đường đi sẽ ghé thăm anh em, và được anh em tiễn đưa qua đó, sau khi được 
thỏa mãn phần nào vì đã gặp anh em.  Nhưng bây giờ tôi còn phải đi Giê-ru-sa-lem để phục vụ 
dân thánh ở đó, vì miền Ma-kê-đo-ni-a và miền A-khai-a đã có nhã ý đóng góp để giúp những 
người nghèo trong số dân thánh ở Giê-ru-sa-lem.  Họ đã có nhã ý làm như vậy, nhưng thật ra họ 
cũng có bổn phận đối với dân thánh ở đó.  Bởi vì các dân ngoại đã được chia sẻ các phúc lộc 
thiêng liêng của dân thánh ở Giê-ru-sa-lem, thì họ cũng có bổn phận dùng của cải vật chất mà 
giúp đỡ lại.  Vậy khi đã hoàn thành công việc ấy và đã chính thức chuyển giao kết quả cuộc lạc 
quyên, tôi sẽ ghé thăm anh em trên đường đi Tây-Ban-Nha.  Tôi biết rằng, khi đến thăm anh em, 
tôi sẽ đến với đầy đủ phúc lành của Đức Ki-tô” (Rm 15, 21-29).  Đó là cuộc thăm viếng có lợi, 
hơi một chút chính trị: chính để thiết lập sự liên đới giữa các Giáo Hội mà ông ao ước xúc tiến 
cuộc lạc quyên dành cho Giáo Hội Giê-ru-sa-lem; các tông đồ khác ở tại Giê-ru-sa-lem và để cho 
người ta để cho ông được hoạt động, ông cần đối xử tốt với Giáo Hội Giê-ru-sa-lem. 
 
Những bản văn nầy rất nhân loại: bày tỏ một ao ước, một nhu cầu gặp gỡ gây ngạc nhiên, một sự 
gắn bó gây ấn tượng, và đồng thời là một ao ước đem Tin Mừng đi xa hơn, và thâu lượm chứng 
tá của những cộng đoàn đã sống đức tin, mà ông cần học hỏi nơi họ. 
 
Tất cả làm cho chúng ta hiểu được trong tinh thần nào Phao-lô luôn luôn di động, hành trình, tìm 
kiếm: tìm kiếm tha nhân, tìm kiếm chốn khác, và nơi thâm sâu tìm kiếm Thiên Chúa.  Như đã 
viết trong Thư Do-thái: “Chúng ta không có thành đô vĩnh hằng ở chốn nầy, nhưng chúng ta 
đang tìm kiếm thành đô tương lai” (Dt 13, 14); chúng ta đang tiến bước về thành thánh trên trời 
và thành thánh đó thúc đẩy Phao-lô ra khỏi chính mình để lao mình về phía trước đi tìm tha nhân, 
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để chia sẻ với họ, để loan báo Tin Mừng nơi xa xăm nhất.  Cách hành động của ông nói lên sự 
tìm kiếm vốn có nơi ông, một sự chờ đợi thành đô thiên quốc, vương quốc Thiên Chúa. 
 
Phao-lô đã gặp Chúa Giê-su trên đường, ông đã không rời bỏ lộ trình bao giờ nữa.  Ông liên tục 
hành trình, di chuyển, đi về phía trước, đi tới, vạch kế hoạch, tiếp tục loan báo Tin Mừng đến 
mút cùng trái đất. 
 
Sau khi đã chiêm ngưỡng hoạt động của Phao-lô, ông thật sự là người tìm kiếm, truy lùng, thuật 
ngữ nói lên sự ao ước, chúng ta thử tự hỏi về chính mình, chúng ta cũng thế, những con người 
hành trình, luôn luôn lên đường và đi tới.  Người ta có thể di chuyển, tiến tới; người ta có thể di 
chuyển đang khi đón nhận, đón nhận thật sự, nếu người ta lắng nghe, nhìn ngắm…   Tôi ao ước 
dưới ánh sáng di chuyển không ngừng của Phao-lô và cách ông quét sạch thế giới thời đó, bạn có 
thể thưởng thức sự may mắn mà các bạn hít thở chiều kích của thế giới, ngay cả khi các bạn đã 
được giám mục sai đi làm một sứ vụ mà không phải di chuyển nhiều. 
 
Theo chân Phao-lô, rất có thể bạn thấy thú vị khi sống sâu sắc “một linh đạo hành trình”, một 
linh đạo nung nấu rõ rệt Phao-lô.  Sống “linh đạo hành trình” có thể bao hàm ba điều nầy : “luôn 
ao ước đi xa hơn, một não trạng vượt qua, một sự sẵn sàng đối mặt với những điều bất ngờ”.   
 
Ao ước đi xa hơn, đi về tha nhân, luôn luôn đó là sự vượt qua chính mình, không đóng kín chính 
mình, nhiều hay ít trong một vòng lẩn quẩn, nhưng mở rộng chân trời, vươn ra xa hơn: đi xa hơn 
trong đức tin, trong tương quan với Chúa Ki-tô, trong cận kề với tha nhân nam nữ trong thời đại 
của chúng ta, với những kẻ thân cận và những kẻ xa lạ. 
 
“ Đi xa hơn” không phải là vấn đề nơi chốn.  Có thể xảy ra những người ở gần cửa nhà chúng ta 
lại rất xa chúng ta, nhưng ít ra chúng ta cũng xa lạ với họ. Chúng ta sống trên hành tinh mà tin 
tức thế giới đều được biết đến, trong thời hiện tại, và người ta không bó buộc phải chú ý đến 
những gì xảy ra chung quanh mình.  Làm thế nào sống chuyển động về phía tha nhân, chuyển 
động nầy chống lại sự đóng kín?  Một cách vật lý, xảy ra vào một thời đại cuộc sống, lúc mà con 
người ít di chuyển trong nơi chốn và ngay cả trong tâm trí, bởi vì bệnh tật, não trạng, giam hãm 
chúng ta trong chính mình.  Tuy nhiên, ngay trong lúc đó, có thể thoát ra khỏi chính mình để đón 
nhận tha nhân, để đón nhận tin tức từ nơi khác, để đón nhận những gì xảy ra trong thế giới, trong 
Giáo Hội, và để đưa chúng vào kinh nguyện.  Có biết bao thực tế và con người mà chúng ta 
không biết đến, họ không biết Chúa Ki-tô và họ cần có người làm phát ngôn viên trước Đức 
Chúa ngay cả trước khi ngỏ Lời với họ.  
 
Não trạng của người đi qua : kẻ nào di chuyển thì không định vị; điều đó muốn nói họ không cư 
ngụ.  Não trạng của người đi qua không phải là não trạng của khách du lịch: người du lịch lướt 
qua trên thực tế, họ không chia sẻ, không trao đổi với thực tế đó.  Người đi qua, lắng nghe, nhìn 
xem rồi ra đi nơi khác, có thể họ cũng làm như vậy.  Đó là người đi qua, như Chúa Ki-tô đã làm, 
từ làng nầy sang làng khác, như Phao-lô đi qua, đi từ cộng đoàn nầy đến cộng đoàn khác. Chúa 
Ki-tô là một người đi qua đồng thời người hành trình.  Trong mục vụ của tôi, tôi chưa bao giờ 
làm cha sở, tôi luôn có những sứ vụ trong giáo phận, hoặc những sứ vụ quản trị địa phận như là 
đại diện giám mục và tổng đại điện, và tôi cảm thấy luôn luôn như là người có mục vụ thăm 
viếng, nghĩa là có trách nhiệm thăm viếng các cộng đoàn, xem họ thế nào, nâng đỡ những cộng 
đoàn yếu kém, cổ vũ sự thi đua giữa các cộng đoàn, thông tin cho cộng đoàn khác điều xảy ra nơi 
cộng đoàn kia và từ đó gợi ra những ý tưởng. Khi mừng năm mươi năm công tác mục vụ, tôi đã 
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nói và cuối bài giảng: “Cuối cùng tôi đã là người đi ngang qua, tôi đã đi từ cộng đoàn nầy đến 
cộng đoàn kia; tôi hy vọng mình cũng đã là người đi qua và, theo hình ảnh Chúa Kt-tô, là một 
mục tử”.  Một não trạng của người đi qua đối kháng lại với não trạng của người cư trú, đối kháng 
lại não trạng sở hữu chủ, người  ta bỏ qua…  
 
Khía cạnh cuối cùng của linh đạo hành trình: một sự sẵn sàng cho những gặp gỡ bất ưng. Con 
đường, được định nghĩa là nơi gặp gỡ; người ta gặp ở đó hàng ngàn con người, cũng nơi đó gặp 
được những  “người đường phố”, và như thế con đường trở nên, than ôi ! mái nhà.  Tuy nhiên có 
thể xảy ra trên đường những gì xảy ra nơi tàu điện ngầm của Paris: người ta giao diện với nhiều 
người mà người ta không gặp một ai cả.  Phải chăng người ta sẵn sàng dùng những phương tiện 
của một cuộc gặp gỡ, ngay cả ngắn ngủi, một chút trao đổi chứng minh cho người khác rằng họ 
được biết đến, điều nầy cho phép chúng ta lắng nghe điều họ muốn nói… ? 
 
Có thế ích lợi khi tự hỏi làm thế nào người ta giữ lại được những quan hệ, không phải để chiếm 
đoạt, nhưng để duy trì, và làm thế nào tạo nên những tương quan mới.  Vì mắt kém, tôi ít có khả 
năng di chuyển như trước đây và điều nầy hạn chế sự tự lập của tôi, hạn chế khả năng thăm viếng 
của tôi.  Tôi nhận ra sự cám dỗ trước tiên là bỏ rơi những tương quan chúng có phần nặng nề, 
nặng vì người ta có việc phải giải quyết cho những người đau khổ; luôn luôn là những lời chia 
buồn khi đi thăm viếng họ.  Thật thuận lợi hơn khi gặp gỡ những con người trung thực, họ làm 
chúng ta tham dự nhiều chuyện, làm vui chúng ta !  Thật thú vị khi tự hỏi mối tương quan nào 
người ta đã bỏ rơi hoặc mối tương quan nào người ta để cho tàn lụi.  Tất cả có ý nghĩa của nó.  
Người ta cũng tự hỏi tương quan nào mình đeo bám.  Câu hỏi nầy đặt cho bạn cũng đặt ra cho 
chính tôi vậy! 
 
Các Thánh vịnh đi theo suy tư chúng ta, đưa đẩy, biến đổi suy tư chúng ta thành kinh nguyện; đó 
là những Thánh vịnh lên đường, hành trình, hành hương.  Thánh vịnh 24: “Xin làm cho con biết 
đường lối của Người”, đó là điều con người xin với Đức Chúa; Thánh vịnh 26 lời cầu xin tương 
tự như vậy: “Xin hãy dẫn con đi trên đường an toàn”; Thánh vịnh 41 đi vào ao ước sâu thẳm: 
“Linh hồn con khao khát Chúa Trời, Thiên Chúa  hằng sống…”.  Bạn thử xem các Thánh vịnh 
nầy có thể giúp bạn cầu nguyện và biến đổi bài suy niệm thành chiêm niệm và kinh nguyện hay 
không. 
 
Lm Nguyễn Quang Vinh chuyển ngữ 
Phương Hòa Mùa Phục Sinh 2011 
 
Lm Dubreuil 
Lourdes 2010 
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LÊN ĐƯỜNG 
 

 
 

Khám phá nhân cách, nhân tính của Phao-lô đã mời gọi chúng ta  đảm trách nhân tính của mình, 
tiếp nhận, đón chào nó như một ân huệ được ban cho chúng ta, mà chúng ta phải cảm tạ Thiên 
Chúa và làm sinh ích cho tha nhân.  Chúng ta sẽ thấy điều gì xảy đến cho Phao-lô trên đường đi.  
Ghi chú « lên đường » sẽ cho chúng ta khám phá thêm một cấu tố của nhân cách của Phao-lô ; 
ông là con người hành trình, luôn chuyển động, tóm lại : một tông đồ đăng trình. 
 
Cuộc gặp gỡ của Phao-lô với Đức Chúa xảy ra trên đường đi từ Giê-ru-sa-lem về Đa-mát.  Có 
thể chỉ là đơn giản là chi tiết địa lý.  Đối với tôi dường như phải nhấn mạnh về tính biểu tượng, 
đưa chúng ta về biểu tượng của việc đi và đường đi mà Tin Mừng mang lại.  Thật vậy trong Kinh 
Thánh, Thiên Chúa luôn kêu gọi đổi chỗ ở : Thiên Chúa hiện ra với Áp-ra-ham tại đất Ur ở Can-
đê để xin ông rời khỏi xứ sở của ông, gia đình, người thân của ông và đi đến một xứ mà Người sẽ 
chỉ cho ông.  Tất cả khởi đầu bằng lệnh lên đường.  Trong Thư Do-thái (có lẽ không phải là 
Phao-lô viết, nhưng là một môn đệ của Phao-lô), giai thoại kêu gọi Áp-ra-ham thay đổi chỗ ở, xa 
quê hương, xa gia đình thân sinh, được lấy lại và nhấn mạnh như là hành vi đức tin : « bằng đức 
tin, đáp trả lại lời kêu gọi, Áp-ra-ham vâng lời và lên đường tới một xứ mà ông nhận làm gia 
sản, và ông ra đi mà không biết mình đi về đâu » (Dt 11, 8).  Như thế đó, bắt đầu lịch sử cứu độ. 
 
Lịch sử nầy được tiếp tục qua hành trình dài của dân Chúa băng qua sa mạc.  Thiên Chúa đã đưa 
dân ra khỏi đất nô lệ Ai-cập.  Lúc bấy giờ dân nầy trở nên du mục, đi lòng vòng trong sa mạc 40 
măm.  Chính lang thang như thế giữa những khó khăn đủ loại, đói, khát, bị kẻ thù đe dọa, mà dân 
lớn lên trong ý thức mình là Dân của Thiên Chúa. Chúa hiện ra với họ trên núi Xi-nai như mặc 
khải chỉ huy định mệnh của họ. Cũng chính dân đó, một khi vào Đất Hứa Ca-na-an, đã sa ngã 
muốn định cư ở đó, coi đất đó đã được ban cho họ, đã phải thuộc về họ và chỉ thuộc về họ mà 
thôi : đó chính là cám dỗ sở hữu đất đai, mà trong suốt chuỗi dài lịch sử, Thiên Chúa đã cố gắng 
chống trả lại bằng cách bắt Dân đi lưu đày, điều này nhắc cho họ không được lưu lại đó mà phải 
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luôn tiến xa hơn mãi.  Truyền thống di chuyển, lên đường, đăng trình, được gặp thấy khắp nơi 
trong Kinh Thánh. 
 
Mở Tân Ước ra, chúng ta nhận thấy Chúa Giê-su cũng đi trong truyền thống nầy. Trong Tin 
Mừng, đặc biệt nơi thánh Lu-ca, Chúa Giê-su xuất hiện như một ngôn sứ lên đường, luôn luôn 
chuyển động.  Điển hình, tại Ca-phác-na-um, vào một ngày nọ, sau khi đã thực hiện nhiều phép 
lạ, Chúa Giê-su rút lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi, để sống mạnh hơn sự thân mật với Cha ; 
bị dân chúng dồn ép, các môn đệ đi tìm Người để bắt lấy Người, để đưa Người về, bởi vì họ đang 
cần đến Người.  Câu trả lời của Chúa Giê-su : « Tôi cần phải đi nơi khác » (x. Lc 4, 43).  Chúa 
Giê-su không muốn để mình bị ràng buộc.  Người đến để rao giảng Tin Mừng khắp mọi nơi, làng 
này qua làng khác, và Người không muốn bị ngăn cản trên đường Người đi.  Hành trình lên Giê-
ru-sa-lem được thánh Luca mô tả ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đời Chúa Giê-su, là con đường 
dài lên đền thánh. 
 
Đường đi được đề cập đến trong nhiều dụ ngôn, nhất là trong dụ ngôn lớn, chính Chúa Giê-su 
nhập vai người Sa-ma-ri nhân hậu.  Có ai đó ở bên vệ đường, đã bị trấn lột, bị đánh bầm dập ; 
nằm ở đó, vất vưởng, không đủ làm cho tư tế và thầy Lê-vi dừng bước, lúc bấy giờ Người Sa-
ma-ri, một nhân vật ngoại bang trước mắt Dân Thiên Chúa, đã dừng lại để săn sóc ngưới bị 
thương và dẫn đưa ông tới nơi chữa trị. 
 
Lại một lần nữa sau khi sống lại Chúa Giê-su hiện ra cho các môn đệ, trên đường đi tới làng Em-
mau (vẫn theo thánh Lu-ca) : Người hiện ra, như một người vô danh, làm bạn đồng hành với hai 
môn đệ, họ coi như thua cuộc và quay lưng lại với Giê-ru-sa-lem để về quê quán mình.  Chính 
lúc đó Chúa Giê-su bắt gặp họ.  Người đàm đạo với họ. Người tự làm khách để họ mời Người 
cho đến khi tỏ mình ra cho họ, chính là Người, trước khi biến đi khỏi họ.  Trong sách Công Vụ, 
chúng ta thấy một hoạt cảnh giống y như vậy ; ở đây nhân vật không phải là Chúa Giê-su, nhưng 
là Phi-líp-phê, ông đuổi theo người Ê-ti-ô-pi, ông nầy đang nghiên cứu về Thiên Chúa và ông 
đang đọc sách I-sa-i-a, ông đang cần người giải thích để hiểu lời Sách thánh.  Và cũng như thế 
trên đường Đa-mát Chúa Giê-su chờ đón Phao-lô. 
 
Qua trích đoạn vừa đọc chúng ta thấy rằng chuyển động, thay đổi chỗ ở, đường đi, là những đề 
tài có tính biểu tượng rất mạnh mẽ.  Không phải ngẫu nhiên mà bên vệ đường Đức Chúa đã hiện 
ra cho Phao-lô.  Con đường là biểu tượng ngược lại của sự thụ động.  Con đường gợi lên sự 
chuyển động, di dời chỗ ở, sự tìm kiếm.  Con đường gợi nhớ sự truy tìm, tìm một nơi khác, ao 
ước đi xa hơn nữa.  Con đường cũng là nơi gặp gỡ và, một phần nào đó, là hạnh ngộ không chờ 
mong.  Người ta có thể đi tránh qua mà không ngừng lại như thầy tư tế và thầy Lê-vi đã làm 
trong câu chuyện người Sa-mari nhân hậu.  Con đường cũng có thể là điểm gặp gỡ thật sự với 
người mà mình có trách nhiệm, nơi đó người ta đi vào chuyện vãn với ai khác như trường hợp 
trên đường Em-mau.  Như vậy, con đường biểu tượng cho sự chuyển động, cho tìm kiếm, cho 
truy tìm, con đường như là nơi gặp gỡ, nơi nối kết tương quan không ngờ và bất chợt. 
 
Đời sống mới của Phao-lô, đời sống mới trong Thần Khí của Chúa Giê-su, đã khởi đầu trên 
đường cái, ngay cả sự nghiệp tông đồ của ông cũng bắt đầu trên đường đi.  Người ta có thể nhận 
thấy rằng, suốt cuộc đời của ông, Phao-lô đã theo chân Chúa Giê-su, như là môn đệ luôn lên 
đường.  Dĩ nhiên ông tạo nên những mối liên hệ với các cộng đoàn, nhưng không bao giờ ông ở 
lì tại những nơi đó.  Sứ vụ của ông là sứ vụ của một tông đồ thăm viếng, đi hết cộng đoàn nầy 
đến cộng đoàn khác để xúc tiến một việc gì đó (như lạc quyên cho Giáo Hội Giê-ru-sa-lem), hoặc 
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để hiểu biết tình hình những cộng đoàn mà ông đã thành lập, hoặc để tường thuật cho họ những 
điều huyền diệu của Thiên Chúa  mà ông đã đón nhận nơi khác và để tạo nên sự hiệp thông.  
Phao-lô đã sống thừa tác vụ của mình như một sự chuyển động không ngừng.  Mời các bạn bỏ 
chút thời gian nhìn bản đồ kinh thánh mô tả những chuyến hành trình của Phao-lô.  Thật ấn 
tượng, nhất là khi xét đến những phương tiện đi lại thời đó.  Ông đã ngang dọc hành trình các 
vùng Tiểu Á, Hy-lạp, và ông đã kết thúc cuộc hành trình của mình trong tư cách tù nhân tại Rô-
ma, đối với ông, Rô-ma là biểu tượng trung tâm Đế quốc, trung tâm thế giới văn minh, một thế 
giới tiếng tăm; đó là dấu chỉ nói rằng đức tin đã thắng mọi dân tộc.  Hãy nhìn vào bản đồ để thấy 
những di chuyển không ngơi nghỉ mà vị Tông Đồ đã thực hiện.  Để nhận ra cách hiện thực những 
di chuyển nầy và để bộc lộ ra tinh thần đó, tôi sẽ đọc một vài trích đoạn nói lên ao ước của Phao-
lô luôn muốn đi về nơi khác, về chốn khác , xa hơn. 
 
Bản văn thứ nhất trích từ Thư 1 Thê-xa-lô-ni-ca, có lẽ xa xưa nhất trong các Thư của Phao-lô : “ 
Phần chúng tôi, thưa anh em, phải xa cách anh em một thời gian ngắn, xa mặt chứ không cách 
lòng, chúng tôi càng cố gắng hơn để lại thấy mặt anh em, vì chúng tôi rất ước ao điều đó.  Bởi 
vậy chúng tôi đã muốn đến thăm anh em - chính tôi, Phao-lô, đã nhiều lần định đi - nhưng Xa-
tan đã cản trở chúng tôi.  Quả thế, ai là niềm hy vọng, là niềm vui của chúng tôi, ai là triều thiên 
làm cho chúng tôi hãnh diện trước nhan Đức Giê-su Chúa chúng ta, khi Người quang lâm, nếu 
không phải là anh em?  Phải, chính anh em là vinh quang và là niềm vui của chúng tôi” (1 Tx 2, 
17-20).  Trước đây, với những công thức lịch lãm. Phao-lô làm chứng mối bận tâm của mình đối 
với cộng đoàn Thê-xa-lô-ni-ca: “Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh 
em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã 
trở nên những người thân yêu của chúng tôi.  Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc 
vất vả của chúng tôi: đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người 
nào trong anh em, suốt thời gian chúng tôi loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em.  Anh 
em làm chứng và Thiên Chúa cũng chứng giám rằng với anh em là những tín hữu, chúng tôi đã 
cư xử một cách thánh thiện, công minh, không thể chê trách được.  Anh em biết: chúng tôi đã cư 
xử với mỗi người trong anh em như cha với con” (1Tx 2, 8-11).  Ao ước gặp gỡ người khác. 
 
Một trích đoạn khác: “Thưa anh em, tôi đã áp dụng các điều đó cho tôi và cho anh A-pô-lô, vì lợi 
ích của anh em, để anh em theo gương chúng tôi mà học cho biết “đừng có đi ra ngoài những gì 
đã viết”, kẻo sinh ra kiêu ngạo, theo người nầy mà chống người khác.  Thật vậy, nào có ai coi 
bạn hơn kẻ khác đâu?  Bạn có gì mà bạn đã không lãnh nhận?  Nếu đã lãnh nhận, tại sao lại 
vênh vang như thể đã không lãnh nhận?  Anh em đã no nê rồi, đã giàu có rồi !  Không có chúng 
tôi, anh em đã làm vua rồi!  Phải chi anh em làm vua, để chúng tôi cùng được làm vua với anh 
em!  “Thật vậy, tôi thiết nghĩ: Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm tông đồ hạng chót như những kẻ 
bị án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và cho loài người !  
Chúng tôi điên dại vì Đức Ki-tô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Ki-tô ; chúng tôi yếu 
đuối, còn anh em thì mạnh mẽ; anh em được kính trọng, còn chúng tôi thì bị khinh khi” (1Cr 4, 6-
10). 
 
“Tôi viết những lời đó không phải để làm anh em xấu hổ, nhưng là để sửa dạy anh em như những 
người con yêu quý của tôi.  Thật thế, cho dầu anh em có ngàn vạn giám thị trong Đức Ki-tô, anh 
em cũng không có nhiều cha đâu, bởi vì trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ Tin Mừng, chính tôi đã sinh 
ra anh em.  Vậy tôi khuyên anh em: hãy bắt chước tôi.  Vì lẽ đó, tôi đã phái người con yêu quý và 
trung tín của tôi trong Chúa, là anh Ti-mô-thê, đến với anh em.  Anh ấy sẽ nhắc cho anh em 
những quy tắc hướng dẫn đời sống trong Đức Ki-tô mà tôi đã đề ra, những quy tắc mà tôi vẫn 
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giảng dạy khắp nơi, trong mọi Hội Thánh.  Vì nghĩ rằng tôi sẽ không đến với anh em, có vài 
người đã sinh ra kiêu ngạo.  Nhưng nếu Chúa muốn, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ đến với anh em, 
và tôi sẽ được biết, không phải tài ăn nói của những kẻ kiêu ngạo đó mà là quyền năng của Thần 
Khí.  Thật vậy Nước Thiên Chúa không cốt ở tài ăn nói, nhưng ở quyền năng” (1Cr 4, 14-20).  
Phao-lô sẽ đi thăm và di chuyển chỗ ở để xác nhận sự thật về sự trở lại của các cộng đoàn nầy. 
 
“Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, 
hầu chinh phục thêm được nhiều người.  Với người Do-thái, tôi đã trở nên Do-thái, để chinh 
phục người Do-thái.  Với những ai sống theo Lề Luật, tôi đã trở nên người sống theo Lề Luật, dù 
không còn phải sống theo lề Luật nữa, để chinh phục những người sống theo Lề Luật.  Đối với 
những kẻ sống ngoài Lề Luật, dù tôi không sống ngoài luật của Thiên Chúa, nhưng sống trong 
luật Đức Ki-tô, để chinh phục những người sống ngoài Lề Luật!  Tôi đã trở nên yếu với những 
người yếu, để chinh phục những người yếu.  Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi 
cách cứu được một số người.  Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông 
chia phần phúc của Tin Mừng.  Anh em chẳng biết sao: trong cuộc chạy đua trên thao trường, 
tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải.  Anh em hãy chạy thế nào để chiếm 
cho được phần thưởng.  Phàm là tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để 
đoạt phần thưởng chóng hư; trái lại chúng ta nhắm phần thưởng không bao giờ hư nát.  Vậy tôi 
đây cũng chạy như thế, chứ không chạy mà không xác tín; tôi đấm như thế, chứ không phải đấm 
vào không khí.  Tôi bắt thân thể phải chịu cựu và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người 
khác, chính tôi lại bị loại” (1Cr 9,19-27).  Phao-lô diễn tả cho chúng ta biết làm thế nào ông bắt 
kịp những người khác đang khi tự làm cho mình nên giống tha nhân; tuy nhiên ông không bằng 
lòng với những kết quả tông đồ của ông.  Ông chuyên chăm áp dụng cho chính mình điều ông 
loan báo sợ rằng chính ông bị loại ra ngoài. 
 
Có những bản văn hay nói về nhu cầu di chuyển của Phao-lô, trong Thu Rô-ma, Thư mà ông viết 
cho cộng đoàn mà ông chưa biết đến, mà ông chưa thăm viếng, mà ông sẽ ghé thăm vào cuối đời, 
trong điều kiện tù đày.  Ông diễn tả lòng ao ước được đi vào trong tương quan với họ, đi thăm 
viếng họ: 
 
“Trước hết, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, tôi tạ ơn Thiên Chúa của tôi về tất cả anh em, vì trong khắp 
hoàn cầu, ai ai cũng đều nói đến lòng tin của anh em.  Thiên Chúa là Đấng tôi hết lòng thờ 
phượng khi loan báo Tin Mừng về con của Người, chính Người làm chứng cho tôi là tôi hằng 
nhắc nhở  đến anh em: mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng xin Người cho tôi có ngày nào được dịp tốt 
đến thăm anh em, nếu Người muốn. Thật vậy, tôi rất ước ao được gặp anh em, để chia sẻ với anh 
em phần nào ân huệ của Thánh Thần, nhờ đó anh em vững mạnh, nghĩa là chúng ta cùng khích 
lệ nhau, bởi vì cả anh em lẫn tôi, chúng ta cùng chung một niềm tin.  Thưa anh em, tôi không 
muốn để anh em chẳng hay biết là đã nhiều lần tôi có ý định đến thăm anh em, mong cũng thâu 
lượm được kết quả nào đó nơi anh em, như đã thâu lượm được nơi các dân ngoại khác, nhưng 
cho đến nay tôi cứ bị ngăn trở hoài.  Tôi mắc nợ người Hy-lạp cũng như người man di, người 
thông thái cũng như người dốt nát.  Bởi vậy, tôi nóng lòng loan báo Tin Mừng cho cả anh em 
nữa, những người đang sống ở Rô-ma” (Rm1, 8-15). 
 
Thánh Phao-lô tông đồ đã ao ước mãnh liệt đi tới Rô-ma.  Tôi thấy thật thú vị cách ông nói chữa 
lại để sửa lỗi một câu nói.  Ông nói: “Thật vậy, tôi rất ước ao được gặp anh em, để chia sẻ với 
anh em phần nào ân huệ của Thánh Thần, nhờ đó anh em vững mạnh”.  Chuyển động thứ nhất: 
tôi ao ước thăm anh em bởi vì tôi có gì đó để chia sẻ với anh em.  Và sau đó được chữa lại  
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“nghĩa là chúng ta cùng khích lệ nhau, bởi vì cả anh em lẫn tôi, chúng ta cùng chung một niềm 
tin”.  Tức là không phải chỉ một ý hướng là thăm viếng và mang đến điều gì đó, tôi sẽ đến thăm 
anh em để thâu lượm được kết quả từ đức tin của anh em, để đón nhận kết quả của Thần Khí hoạt 
động trong cộng đoàn Rô-ma.  
 
Tuyệt vời sự hỗ tương mà Vị tông đồ đã thiết lập, đang lúc hiển nhiên ông mang lại phần lợi 
nhiều hơn.  Nhưng ông ý thức rằng, khi mang đến, ông cũng nhận lãnh.  Một sự trao đổi sẽ được 
thiết lập; chính vì thế ông ao ước gặp họ.  Điều này ông ôm mãi trong lòng mãi cho đến khi kết 
thúc Thư Rô-ma cũng một giọng điệu như thế:  
 
“Trái lại, như có lời chép: những kẻ đã không được loan báo về Người, sẽ thấy, những kẻ đã 
không được nghe nói về Người, sẽ hiểu.  Chính vì lẽ đó mà đã bao lần tôi bị ngăn trở không thể 
đến với anh em.  Nhưng bây giờ tôi không còn môi trường hoạt động trong những vùng nầy nữa; 
đàng khác, từ nhiều năm nay, tôi vẫn ước ao đến thăm anh em, khi nào tôi sang Tây-Ban-Nha.  
Tôi hy vọng trên đường đi sẽ ghé thăm anh em, và được anh em tiễn đưa qua đó, sau khi được 
thỏa mãn phần nào vì đã gặp anh em.  Nhưng bây giờ tôi còn phải đi Giê-ru-sa-lem để phục vụ 
dân thánh ở đó, vì miền Ma-kê-đo-ni-a và miền A-khai-a đã có nhã ý đóng góp để giúp những 
người nghèo trong số dân thánh ở Giê-ru-sa-lem.  Họ đã có nhã ý làm như vậy, nhưng thật ra họ 
cũng có bổn phận đối với dân thánh ở đó.  Bởi vì các dân ngoại đã được chia sẻ các phúc lộc 
thiêng liêng của dân thánh ở Giê-ru-sa-lem, thì họ cũng có bổn phận dùng của cải vật chất mà 
giúp đỡ lại.  Vậy khi đã hoàn thành công việc ấy và đã chính thức chuyển giao kết quả cuộc lạc 
quyên, tôi sẽ ghé thăm anh em trên đường đi Tây-Ban-Nha.  Tôi biết rằng, khi đến thăm anh em, 
tôi sẽ đến với đầy đủ phúc lành của Đức Ki-tô” (Rm 15, 21-29).  Đó là cuộc thăm viếng có lợi, 
hơi một chút chính trị: chính để thiết lập sự liên đới giữa các Giáo Hội mà ông ao ước xúc tiến 
cuộc lạc quyên dành cho Giáo Hội Giê-ru-sa-lem; các tông đồ khác ở tại Giê-ru-sa-lem và để cho 
người ta để cho ông được hoạt động, ông cần đối xử tốt với Giáo Hội Giê-ru-sa-lem. 
 
Những bản văn nầy rất nhân loại: bày tỏ một ao ước, một nhu cầu gặp gỡ gây ngạc nhiên, một sự 
gắn bó gây ấn tượng, và đồng thời là một ao ước đem Tin Mừng đi xa hơn, và thâu lượm chứng 
tá của những cộng đoàn đã sống đức tin, mà ông cần học hỏi nơi họ. 
 
Tất cả làm cho chúng ta hiểu được trong tinh thần nào Phao-lô luôn luôn di động, hành trình, tìm 
kiếm: tìm kiếm tha nhân, tìm kiếm chốn khác, và nơi thâm sâu tìm kiếm Thiên Chúa.  Như đã 
viết trong Thư Do-thái: “Chúng ta không có thành đô vĩnh hằng ở chốn nầy, nhưng chúng ta 
đang tìm kiếm thành đô tương lai” (Dt 13, 14); chúng ta đang tiến bước về thành thánh trên trời 
và thành thánh đó thúc đẩy Phao-lô ra khỏi chính mình để lao mình về phía trước đi tìm tha nhân, 
để chia sẻ với họ, để loan báo Tin Mừng nơi xa xăm nhất.  Cách hành động của ông nói lên sự 
tìm kiếm vốn có nơi ông, một sự chờ đợi thành đô thiên quốc, vương quốc Thiên Chúa. 
 
Phao-lô đã gặp Chúa Giê-su trên đường, ông đã không rời bỏ lộ trình bao giờ nữa.  Ông liên tục 
hành trình, di chuyển, đi về phía trước, đi tới, vạch kế hoạch, tiếp tục loan báo Tin Mừng đến 
mút cùng trái đất. 
 
Sau khi đã chiêm ngưỡng hoạt động của Phao-lô, ông thật sự là người tìm kiếm, truy lùng, thuật 
ngữ nói lên sự ao ước, chúng ta thử tự hỏi về chính mình, chúng ta cũng thế, những con người 
hành trình, luôn luôn lên đường và đi tới.  Người ta có thể di chuyển, tiến tới; người ta có thể di 
chuyển đang khi đón nhận, đón nhận thật sự, nếu người ta lắng nghe, nhìn ngắm…   Tôi ao ước 
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dưới ánh sáng di chuyển không ngừng của Phao-lô và cách ông quét sạch thế giới thời đó, bạn 
có thể thưởng thức sự may mắn mà các bạn hít thở chiều kích của thế giới, ngay cả khi các bạn 
đã được giám mục sai đi làm một sứ vụ mà không phải di chuyển nhiều. 
 
Theo chân Phao-lô, rất có thể bạn thấy thú vị khi sống sâu sắc “một linh đạo hành trình”, một 
linh đạo nung nấu rõ rệt Phao-lô.  Sống “linh đạo hành trình” có thể bao hàm ba điều nầy : “luôn 
ao ước đi xa hơn, một não trạng vượt qua, một sự sẵn sàng đối mặt với những điều bất ngờ”.   
 
Ao ước đi xa hơn, đi về tha nhân, luôn luôn đó là sự vượt qua chính mình, không đóng kín chính 
mình, nhiều hay ít trong một vòng lẩn quẩn, nhưng mở rộng chân trời, vươn ra xa hơn: đi xa hơn 
trong đức tin, trong tương quan với Chúa Ki-tô, trong cận kề với tha nhân nam nữ trong thời đại 
của chúng ta, với những kẻ thân cận và những kẻ xa lạ. 
 
“ Đi xa hơn” không phải là vấn đề nơi chốn.  Có thể xảy ra những người ở gần cửa nhà chúng ta 
lại rất xa chúng ta, nhưng ít ra chúng ta cũng xa lạ với họ. Chúng ta sống trên hành tinh mà tin 
tức thế giới đều được biết đến, trong thời hiện tại, và người ta không bó buộc phải chú ý đến 
những gì xảy ra chung quanh mình.  Làm thế nào sống chuyển động về phía tha nhân, chuyển 
động nầy chống lại sự đóng kín?  Một cách vật lý, xảy ra vào một thời đại cuộc sống, lúc mà con 
người ít di chuyển trong nơi chốn và ngay cả trong tâm trí, bởi vì bệnh tật, não trạng, giam hãm 
chúng ta trong chính mình.  Tuy nhiên, ngay trong lúc đó, có thể thoát ra khỏi chính mình để đón 
nhận tha nhân, để đón nhận tin tức từ nơi khác, để đón nhận những gì xảy ra trong thế giới, trong 
Giáo Hội, và để đưa chúng vào kinh nguyện.  Có biết bao thực tế và con người mà chúng ta 
không biết đến, họ không biết Chúa Ki-tô và họ cần có người làm phát ngôn viên trước Đức 
Chúa ngay cả trước khi ngỏ Lời với họ.  
 
Não trạng của người đi qua : kẻ nào di chuyển thì không định vị; điều đó muốn nói họ không cư 
ngụ.  Não trạng của người đi qua không phải là não trạng của khách du lịch: người du lịch lướt 
qua trên thực tế, họ không chia sẻ, không trao đổi với thực tế đó.  Người đi qua, lắng nghe, nhìn 
xem rồi ra đi nơi khác, có thể họ cũng làm như vậy.  Đó là người đi qua, như Chúa Ki-tô đã làm, 
từ làng nầy sang làng khác, như Phao-lô đi qua, đi từ cộng đoàn nầy đến cộng đoàn khác. Chúa 
Ki-tô là một người đi qua đồng thời người hành trình.  Trong mục vụ của tôi, tôi chưa bao giờ 
làm cha sở, tôi luôn có những sứ vụ trong giáo phận, hoặc những sứ vụ quản trị địa phận như là 
đại diện giám mục và tổng đại điện, và tôi cảm thấy luôn luôn như là người có mục vụ thăm 
viếng, nghĩa là có trách nhiệm thăm viếng các cộng đoàn, xem họ thế nào, nâng đỡ những cộng 
đoàn yếu kém, cổ vũ sự thi đua giữa các cộng đoàn, thông tin cho cộng đoàn khác điều xảy ra nơi 
cộng đoàn kia và từ đó gợi ra những ý tưởng. Khi mừng năm mươi năm công tác mục vụ, tôi đã 
nói và cuối bài giảng: “Cuối cùng tôi đã là người đi ngang qua, tôi đã đi từ cộng đoàn nầy đến 
cộng đoàn kia; tôi hy vọng mình cũng đã là người đi qua và, theo hình ảnh Chúa Kt-tô, là một 
mục tử”.  Một não trạng của người đi qua đối kháng lại với não trạng của người cư trú, đối kháng 
lại não trạng sở hữu chủ, người  ta bỏ qua…  
 
Khía cạnh cuối cùng của linh đạo hành trình: một sự sẵn sàng cho những gặp gỡ bất ưng. Con 
đường, được định nghĩa là nơi gặp gỡ; người ta gặp ở đó hàng ngàn con người, cũng nơi đó gặp 
được những  “người đường phố”, và như thế con đường trở nên, than ôi ! mái nhà.  Tuy nhiên có 
thể xảy ra trên đường những gì xảy ra nơi tàu điện ngầm của Paris: người ta giao diện với nhiều 
người mà người ta không gặp một ai cả.  Phải chăng người ta sẵn sàng dùng những phương tiện 
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của một cuộc gặp gỡ, ngay cả ngắn ngủi, một chút trao đổi chứng minh cho người khác rằng họ 
được biết đến, điều nầy cho phép chúng ta lắng nghe điều họ muốn nói… ? 
 
Có thế ích lợi khi tự hỏi làm thế nào người ta giữ lại được những quan hệ, không phải để chiếm 
đoạt, nhưng để duy trì, và làm thế nào tạo nên những tương quan mới.  Vì mắt kém, tôi ít có khả 
năng di chuyển như trước đây và điều nầy hạn chế sự tự lập của tôi, hạn chế khả năng thăm viếng 
của tôi.  Tôi nhận ra sự cám dỗ trước tiên là bỏ rơi những tương quan chúng có phần nặng nề, 
nặng vì người ta có việc phải giải quyết cho những người đau khổ; luôn luôn là những lời chia 
buồn khi đi thăm viếng họ.  Thật thuận lợi hơn khi gặp gỡ những con người trung thực, họ làm 
chúng ta tham dự nhiều chuyện, làm vui chúng ta !  Thật thú vị khi tự hỏi mối tương quan nào 
người ta đã bỏ rơi hoặc mối tương quan nào người ta để cho tàn lụi.  Tất cả có ý nghĩa của nó.  
Người ta cũng tự hỏi tương quan nào mình đeo bám.  Câu hỏi nầy đặt cho bạn cũng đặt ra cho 
chính tôi vậy! 
 
Các Thánh vịnh đi theo suy tư chúng ta, đưa đẩy, biến đổi suy tư chúng ta thành kinh nguyện; đó 
là những Thánh vịnh lên đường, hành trình, hành hương.  Thánh vịnh 24: “Xin làm cho con biết 
đường lối của Người”, đó là điều con người xin với Đức Chúa; Thánh vịnh 26 lời cầu xin tương 
tự như vậy: “Xin hãy dẫn con đi trên đường an toàn”; Thánh vịnh 41 đi vào ao ước sâu thẳm: 
“Linh hồn con khao khát Chúa Trời, Thiên Chúa  hằng sống…”.  Bạn thử xem các Thánh vịnh 
nầy có thể giúp bạn cầu nguyện và biến đổi bài suy niệm thành chiêm niệm và kinh nguyện hay 
không. 
 
Lm Nguyễn Quang Vinh chuyển ngữ 
Phương Hòa Mùa Phục Sinh 2011 
 
Lm Dubreuil 
Lourdes 2010 

Bài số 3 
 

Ngã Quỵ 
 
 

Phao-lô dấn bước trên đường Đa-mát với một chương trình định sẵn trong đầu, tiếp tục công việc 
mà ông đã khởi sự tại Giê-ru-sa-lem: bắt bỏ tù các Ki-tô hữu, không phải vì những lý do tầm 
thường nhưng bởi vì những Ki-tô hữu đó có đức tin mới mẻ và nhìn nhận Thiên Chúa nơi Đức 
Ki-tô bị đóng đinh, xem ra nguy hiểm chết người đối với đức tin của người Do thái. Cuộc gặp gỡ 
xảy ra trên đường.  Thử đi vào kinh nghiệm thiêng liêng mà cuộc gặp gỡ nầy mô tả cho chúng ta 
để chiếm hữu lấy nó. 

 
“ Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời 
chiếu xuống bao phủ lấy ông.  Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: Sa-un, Sa-un, tại 
sao ngươi bắt bớ Ta?”  Ông nói: “Thưa Ngài, Ngài là ai?  Người đáp: “Ta là Giê-su mà ngươi 
đang bắt bớ.  Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi 
phải làm gì”.  Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ: họ nghe có tiếng nói, nhưng 
không trông thấy ai.” (Cv 9, 3-7). 
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Thử diễn tả lại bài tường thuật nầy cách tổng quát, với sự năng động, trong khi thấy những gì 
bài tường thuật nói với chúng ta về Thiên Chúa và về thái độ của con người đứng trước Thiên 
Chúa.  Phao-lô luôn luôn  đòi cho mình danh hiệu tông đồ của Chúa Giê-su, đồng tước hiệu với 
những người đã đồng hành với Chúa Giê-su trên các con đường Pa-lét-tinh.  Không phải hoàn 
toàn như vậy vì, vào một lúc nào đó, Phao-lô tới tham khảo ý kiến các tông đồ, nhóm Mười hai 
(những người được Chúa Giê-su quy tụ quanh Người, và là bạn đồng hành với Người), để minh 
xác Tin Mừng của ông.  Phao-lô tự coi mình là tông đồ, ông cũng đã thấy Đức Chúa.  Khi ông 
nói ông thấy Đức Chúa, ông quy chiếu về những gì đã xảy ra trên đường Đa-mát. 
 
Cuộc gặp gỡ giữa Sao-lê và Chúa Giê-su trên đường Đa-mát thật ra không so sánh được với 
những cuộc gặp gỡ mà Tin Mừng ghi lại, giữa một số người trong nhóm Mười hai và Chúa Giê-
su phục sinh.  Trong những lần hiện ra đó, các tông đồ thấy rõ một nhân vật nào đó mà họ không 
nhận ra ngay từ đầu.  Một cách gợi ý rằng đúng là con người đó nhưng có điều gì khác hơn.  Có 
sự gặp gỡ, có việc nhận ra cách tiệm tiến căn cứ trên tình bạn hữu; thường là một bữa cơm dùng 
chung với nhau.  Ở đây, là một cuộc gặp gỡ giống hơn với điều trong Kinh thánh gọi là thần 
hiển, nghĩa là sự hiển linh của Thiên Chúa.  Trong Cựu Ước Thiên Chúa tỏ mình ra cho một vài 
ngôn sứ: trước tiên cho Mô-sê trong bụi gai đang bừng cháy rồi trên núi Hô-rép trước sự chứng 
kiến của toàn dân; Người đã hiện ra với Ê-li-a trên đỉnh núi trong gió hiu hiu,  Tin Mừng làm 
chứng cho chúng ta một cuộc thần hiển khác: Hiển dung trên núi, vào lúc đưa các môn đệ lên núi 
với mình, Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan, là những môn đệ thân tín nhất, Chúa Giê-su đã biến hình 
trước mặt các ông, Người trở nên sáng láng; các môn đệ đã cảm thấy, trải nghiệm về con người 
cùng đồng hành với mình là hơn cả một con người, Người đến từ Thiên Chúa, Người là Thiên 
Chúa.  Những gì xảy ra trên núi khi Biến hình có lợi cho Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan, rất giống 
với những gì xảy ra trên đường Đa-mát giữa Chúa Giê-su và Sao-lô.  Hoạt cảnh gặp gỡ giữa 
Chúa Giê-su và Sao-lô đưa chúng ta về một văn bản khác trong Cựu Ước tường thuật bụi gai 
cháy sáng với ơn gọi của Mô-sê (Xh 3).  Từ đó mời các bạn suy niệm, trong chút nữa đây, cùng 
đọc lại bản văn nầy.  Bạn sẽ tìm lại được những yếu tố của cuộc gặp gỡ tại Đa-mát: ánh sáng, sự 
cách biệt giữa Mô-sê là một thụ tạo và Thiên Chúa của ông hiện ra cho ông, lời kêu gọi ngỏ với 
Mô-sê và sứ mệnh được trao phó cho ông.  Những yếu tố nầy cho chúng ta thấy một điều mới lạ, 
một di chúc mới, một giao ước mới.  Từ bản văn nầy chảy ra biến cố ánh sáng, một kinh nghiệm 
sa ngã và lắng nghe tiếng nói phát ra. 
 
Cuộc gặp gỡ xảy ra trong ánh sáng.  Phao-lô đang hành trình cùng với các bạn đi Đa-mát, thì bị 
bao bọc trong ánh sáng.  Cần phải thẩm định tất cả ý nghĩa của thuật ngữ nầy.  Dưới góc nhìn 
nhân loại, ánh sáng chính là sự sống.  Khi có ánh sáng thì sự sống xuất hiện đẹp hơn lúc trời 
mưa, lúc trời xẩm tối.  Ánh sáng là chiến thắng trên đêm tối.  Ánh sáng cho phép nhận ra nhau.  
Ánh sáng cũng là thi văn với trò chơi màu sắc.  Ánh sáng là tất cả những thứ đó.  Trong các lễ 
hội người ta sử dụng ánh sáng để bảo dưỡng khung cảnh của buổi lễ; điều nầy cũng thật đúng với 
ánh sáng của thánh Gio-an…  Nhưng ngày nay với tất cả những kỹ thuật hỏa pháo được sử dụng 
thì còn nhiều hơn thế nữa (nhìn vào Ti-vi pháo hoa Paris và tháp Eiffel rực sáng, rất thần tiên, 
tuyệt vời, ảo thuật).  Khi ánh sáng bùng phát bất ngờ, thì đó là ảo thuật. 
 
Đối với những tôn giáo sơ khai nhất, ánh sáng và tinh tú chiếu sáng trước tiên được coi như là 
“thần”.  Mặt trời là “thần”, bởi vì từ đó lan tỏa ra ánh sáng tràn ngập chúng ta.  Kinh thánh đã 
thừa hưởng truyền thống nầy, trừ việc coi ánh sáng là “Thiên Chúa”, chính đệ nhất tạo thành nầy 
là của Thiên Chúa: “Và Thiên Chúa  nói: ‘Hãy có ánh sáng! Và ánh sáng xuất hiện…  Đã có một 
buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất” (Kn 1, 3-5).  Ánh sáng gợi lên sự sống, nuôi 
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dưỡng sự sống, làm phong phú sự sống.  Như vậy không phải ngạc nhiên khi cho rằng tất cả 
đều là biểu hiện của Thiên Chúa, tất cả thần hiển mà tôi nói lướt qua lúc nãy, là những biến cố 
của ánh sáng: bụi gai rực cháy, áng mây sáng ngời bao quanh núi Xi-nai và sau đó đồng hành với 
Dân trong suốt hành trình sa mạc, Chúa Giê-su tỏa sáng chói lọi trong Hiển dung trở nên trắng 
xóa.  Bởi vì ánh sáng biểu hiện cho sự sống và niềm vui, bởi vì ánh sáng là chiến thắng trên bóng 
tối và uông mang, ánh sáng là dấu hiệu sự hiện diện của Thiên Chúa.  Ánh sáng cho phép thấy, 
nhưng cũng làm cho mù mắt, người ta không thể nhìn trực tiếp ánh sáng. 
 
Thật không lấy gì làm ngạc nhiên, trong truyền thống Kinh thánh, ơn cứu độ được  trình bày như 
là chiến thắng của ánh sáng trên bóng tối: “Ánh sáng ở trong thế gian và đêm tối đã không tiếp 
nhận ánh sáng” (x. Ga 1, 5).  Thánh Gio-an nhấn mạnh nhiều nhất đến ánh sáng và cuộc chiến 
thắng của ánh sáng chống lại bóng tối.  Tuy nhiên việc nhấn mạnh đến ánh sáng hiện diện trong 
suốt các trang Kinh thánh và trong suốt Tân Ước.  Thánh Phao-lô cũng nói đến ánh sáng, bởi vì 
sự đột nhập ánh sáng là yếu tố thứ nhất trong cuộc gặp gỡ giữa ngài và Chúa Giê-su.  Phao-lô 
đồng nhất ánh sáng với vinh quang Thiên Chúa.  Hạn từ vinh quang có thể gợi lên trong tâm trí 
chúng ta cách tệ hại một chút gì đó tự kiêu vạt vãnh!  Từ ngữ vinh quang  quy chiếu có tính cách 
thực hành của người Rô-ma về sự khải hoàn đối với những ai đã đem lại chiến thắng lẫy lừng: có 
khải hoàn, có sự biểu dương ngoạn mục, để đánh dấu chiến thắng nầy, thật sự có chè chén hoan 
lạc tràn ngập ánh sáng vào thời đại mà người ta có thể sắm được.  Chính hình ảnh vinh quang 
nầy, Phao-lô đã nhiều lần sử dụng để minh chứng làm thế nào Chúa Giê-su tham dự vào vinh 
quang của Thiên Chúa, làm thế nào Người là ánh sáng như Thiên Chúa là ánh sáng, và làm thế 
nào Người cho trở nên ánh sáng những ai chấp nhận làm môn đệ của Người, tiến bước theo 
Người. 
 
Trong chương thứ ba của Thư thứ 2 Co-rin-tô gợi lại chính vinh quang nầy của Thiên Chúa, ánh 
sáng từ Thiên Chúa và từ Chúa Giê-su, từ Con Thiên Chúa được tỏa sáng ra.  Thánh Phao-lô ngỏ 
lời với tín hữu Cô-rin-tô, cố gắng giải thích cho họ không phải ngài thiếu ngôn từ hoặc quên mất 
họ mà ngài không đến thăm họ, nhưng vì ngài đã không thể làm được:  
 
“Phải chăng chúng tôi lại bắt đầu tự giới thiệu mình?  Hoặc chẳng lẽ, như vài người, chúng tôi 
lại cần có thư giới thiệu chúng tôi với anh em, hoặc thư của anh em giới thiệu chúng tôi?  Thư 
giới thiệu chúng tôi là chính anh em.  Thư ấy viết trong tâm hồn chúng tôi, mọi người đều biết và 
đã đọc.  Rõ ràng anh em là bức thư của Đức Ki-tô được giao cho chúng tôi viết, không phải viết 
bằng mực đen, nhưng bằng Thần Khí  của Thiên Chúa hằng sống, không phải ghi trên những 
tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người. 
 
Nhờ Đức Ki-tô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa như vậy.  Không phải vì tự chúng tôi, 
chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn 
Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ Giao Ước Mới, không phải Giao Ước 
căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí.  Vì chữ viết thì giết chết, còn Thần Khí mới ban 
sống.  Nếu việc phục vụ Lề Luật - thứ Lề Luật chỉ đưa đến sự chết và được khắc ghi từng chữ 
trên những bia đá - mà được vinh quang đến nỗi dân ít-ra-en không thể nhìn mặt  ông Mô-sê 
được, vì mặt ông chói lọi vinh quang – dù đó chỉ là vinh quang chóng qua - thì việc phục vụ 
Thần Khí lại không được vinh quang hơn sao?  Vì việc phục vụ án chết mà còn được vinh quang 
như thế, thì việc phục vụ đức công chính lại chẳng vinh quang lắm sao?  So với vinh quang tuyệt 
vời này, thì vinh quang xưa kia chẳng vinh quang gì. 
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Thật vậy, nếu cái chóng qua mà còn được vinh quang, thì cái còn mãi lại chẳng vinh quang 
hơn sao?  Vì có một niềm hy vọng như thế mà chúng ta thật vững dạ an lòng. Chúng ta không 
làm như ông Mô-sê lấy màn che để dân Ít-ra-en khỏi thấy, khi nào cái chóng qua kia chấm dứt.  
Nhưng trí họ đã ra mê muội.  Thật vậy, cho đến ngày nay, khi họ đọc Cựu Ước, tấm màn ấy vẫn 
còn, chưa được vén lên, vì chỉ trong Đức Ki-tô, tấm màn ấy mới được vứt bỏ.  Phải cho đến nay, 
mỗi khi họ đọc sách ông Mô-sê, tấm màn ấy vẫn che phủ lòng họ.  Nhưng khi người ta quay lại 
với Chúa, thì tấm màn mới được cất đi.  Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở 
đó có tự do.  Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa 
như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày 
càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí.” (2Cr 3, 1-18). 
 
Trích đoạn nầy quy chiếu việc ông Mô-sê, khi xuống núi với bia Luật, gương mặt ông tỏa sáng, 
bởi vì ông đã gặp Thiên Chúa – ánh sáng – và người ta không thể nhìn thẳng mặt ông được.  Và 
Phao-lô nói: nếu thật sự đối với ân huệ của Luật, Luật không bao giờ đủ để cứu độ con người vì 
Luật chỉ cho con người con đường phải theo tuy nhiên Luật không cho con người những phương 
tiện để theo đuổi con đường đó, hơn thế nữa ân sủng mà Chúa Giê-su ban là Thần Khí của Người  
cho phép chúng ta đi vào trong vinh quang của Thiên Chúa, tham dự vào ánh sáng của Người, 
được thấy rõ ràng, được soi sáng nơi sâu thẳm tâm hồn chúng ta, được biến đổi theo hình ảnh của 
Người như thể phản chiếu ánh sáng của Người nơi thế gian.  Người ta có thể nghĩ rằng, khi Phao-
lô viết những điều đó và những gì tiếp theo ở chương 4 (bạn có thể đọc tiếp tục), Phao-lô nghĩ 
đến cuộc mạo hiểm được trải nghiệm trên đường Đa-mát lúc đó ông được bao trùm bởi ánh sáng 
của Thiên Chúa, lúc đó ông được dìm vào mầu nhiệm của Thiên Chúa để có thể làm chứng về 
Người. 
 
Hiệu năng tức khắc của ánh sáng nầy thật kỳ lạ: bị chói lòa vì ánh sáng và đồng thời được tràn 
ngập bởi ánh sáng, Phao-lô ngã quỵ xuống đất.  Ngã quỵ đó là gì ?  Cú ngã đó đưa về tất cả 
những gì đã nói và đã được lặp lại trong Cựu Ước: Người ta không thể nhìn thấy Thiên Chúa mà 
không mất mạng bởi vì, đối diện với Thiên Chúa, con người không là gì cả, chỉ đơn thuần là một 
thụ tạo.  Tiếng nói xuất phát từ bụi gai bốc lửa nói với Mô-sê: “Coi chừng, đừng lại gần”.  Sự 
kiện ánh sáng tạo nên trước tiên cú ngã quỵ, biểu hiện sự cách biệt cố hữu giữa Thiên Chúa và 
con người.  Thật vậy, trong Chúa Giê-su, con người được kêu gọi tham dự vào sự sống của Thiên 
Chúa nhưng con người vẫn còn là con người, là thụ tạo, và nếu sự cách biệt nầy cho phép có mối 
liên hệ, làm cho mối tương quan có giá trị bởi vì, cho dù cách biệt, Thiên Chúa đến nối kết với 
con người và, trong Con của Người kết hiệp với thân phận con người.  Cú ngã quỵ gợi lại sự 
cách biệt cố hữu, vị thế của loài thọ tạo.  Đối diện với Thiên Chúa, Đấng là “Tất Cả”, con người 
chỉ là “không đáng gì”, điều nầy không ngăn cản Thiên Chúa đến nối kết với chúng ta và tham 
gia cuộc sống của chúng ta. 

 
Có điều quan trọng là các Ki-tô hữu đang tái khám phá: sự khám phá ra mầu nhiệm Nhập thể, 
nhân tính của Chúa Giê-su có thể dẫn dắt tới sự thân mật, được công chính hóa một cách nào đó, 
nhưng điều đó có thể dẫn tới cung cách hành xử đối với Thiên Chúa, đối diện với Thiên Chúa, 
giáp mặt với Chúa Giê-su trong sự thanh thản: luôn có cách để thu xếp với Người; chính vì như 
thế người ta mất đi cái nhìn về sự thánh thiện của Thiên Chúa, một Thiên Chúa ba lần thánh.  
Nếu đứng trước Thiên Chúa ba lần thánh người ta kính bái, không phải Thiên Chúa muốn con 
người ra hèn mạt trước tôn nhan Người, nhưng điều Người muốn là con người đứng vào vị trí 
đúng đắn của mình, như một tạo vật đối diện với Đấng Tạo Hóa của mình.  Kinh nghiệm ngã 
ngựa sau khi tỏa sáng tái lập con người vào vị trí của mình, không để hạ thấp con người nhưng 
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để chứng tỏ tất cả giá trị của Giao Ước, tất cả trọng lực tình yêu của Giao Ước, mà Giáo Ước 
đó đã dẫn Thiên Chúa vượt qua  sự cách biệt để bắt kịp con người nơi tầm vóc của nó. 
 
Có ánh sáng, có ngã quỵ.  Và có tiếng nói.  Tiếng nói, nói nhiều điều, chúng ta sẽ trở lại chuyện 
nầy.  Nếu sự kiện có tiếng nói là quan trọng, thì điều quan trọng nhất là Chúa chúng ta là Thiên 
Chúa biết nói năng, Người nói bởi vì Người đi vào đối thoại với chúng ta, bởi vì Người muốn 
biến chúng ta thành đối tác.  Hành động nói chuyện với chúng ta, sự kiện Thiên Chúa nói với 
chúng ta, có thể được xem là căn bản hơn điều Thiên Chúa nói ra.  Khi người ta đi vào đối thoại 
với một ai khác, chính là tìm kiếm họ, người ta muốn đi vào tình thân mật.  Điều nầy có nghĩa  
đức tin của chúng ta, tin vào một Thiên Chúa đối thoại.  Tiếng nói kéo ánh sáng ra khỏi sự vô 
danh của nó. Ánh sáng lám chói lòa, chiếu sáng, hấp dẫn, thật kỳ lạ; tuy nhiên ánh sáng thì vô 
danh.  Tiếng nói chứng minh rằng người ta không chỉ đứng trước một biến cố, một sự năng động, 
nhưng trước một ai khác.  Để nói được, phải là một ai đó.  Thiên Chúa là một ngôi vị, một ai đó 
đang nói, một ai đó tìm nói chuyện với chúng ta, đang chờ đợi chúng ta đáp trả.  Đàng khác lời 
đầu tiên mà tiếng nói phát ra là một câu nghi vấn: “Tại sao ngươi bắt bớ Ta?”, sau đó Phao-lô 
đáp lại: “Nhưng Ngài là ai?”  Phao-lô được nhào nặn bằng Cựu Ước như hiện trạng lúc đó, sự 
kiện có ánh sáng và tiếng nói, cả hai – ánh sáng bao bọc, nắm bắt, thúc đẩy chúng ta vượt qua, 
thoát khỏi chính mình, và tiếng nói biểu hiện một sự tìm kiếm sự thân cận – ông đã nhận ra trước 
hết đó chính là Thiên Chúa, đang hiện diện và chính vì thế ông đặt câu hỏi: “Ngài là ai?”  Ông 
nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi sự kết nối giữa ánh sáng và tiếng nói. 
 
Điều gây ngạc nhiên nhất không phải là những gì Thiên Chúa nói, nhưng chính là sự kiện Người 
nói và Người chờ đợi, Người tìm kiếm câu trả lời của chúng ta, Người coi chúng ta như là đối tác 
đàm thoại và như thế Người nhìn nhận chúng ta như dân mà Người ký kết giao ước, với họ 
Người có thể đối thoại. Chúng ta biết lắng nghe lời Người chưa?  Chúng ta sẽ thấy làm thế nào 
‘lời nói’ cùng một lúc nói lên căn tính của Người và cấu tạo nên nơi những ai đón nhận lời một 
lời kêu gọi cho một ơn gọi.  Tuy nhiên lời trước hết là một dấu chỉ, một dấu chỉ có lợi, dấu chỉ 
bằng hữu.  Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa nói chuyện với chúng ta.  Nếu Giáo Hội ngày nay 
nhấn mạnh nhiều đến Lời Thiên Chúa, chính là để làm cho chúng ta khám phá ra rằng Thiên 
Chúa tìm kiếm chúng ta, và Người muốn chúng ta đáp trả lời Người. 
 
Có nhiều Thư của thánh Phao-lô để đọc.  Thư Do thái mà tôi trích dẫn có lẽ là của một môn đệ 
Phao-lô hơn là của chính ông.  (Đối với dân chúng thời đó khi viết có tham chiếu một vị tôn sư, 
những gì người ta viết được gán cho vị tôn sư đó mà không gây ra vấn đề gì.  Ở đây không xét 
quyền tác giả như ngày nay).  Trong Thư Do thái chúng ta tìm thấy, liên quan đến Lời, một thuật 
ngữ khá mạnh mẽ:  
 
“Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ 
phân cách tâm với linh, cốt với tủy; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.  
Vì không có loài thụ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và 
phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.” (Dt 4, 12-13).  Chúng ta đứng trước Lời 
Thiên Chúa và Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta. 
 
Biến cố ánh sáng, kinh nghiệm ngã quỵ của Phao-lô đưa ông về lại hiện trạng thọ tạo, mặc dầu 
ông đã thấy ánh sáng, và rồi lắng nghe tiếng nói thẩm vấn ông và kêu gọi ông đi vào đối thoại, đó 
là những điều có thể giúp chúng ta xác minh tính chân thực của kinh nghiệm thiêng liêng nơi 
chúng ta. Chúng ta cần tìm lại những yếu tố mà chúng ta vừa khám phá ra nhờ câu chuyện đường 
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Đa-mát.  Bạn không nghe tiếng, bạn không được chiếu sáng tuy nhiên bạn có thể tự hỏi xem 
mình đã có những kinh nghiệm mạnh mẽ chưa, chúng đã cho bạn cảm giác rằng Thiên Chúa ngỏ 
lời với bạn mặc dầu bạn chỉ là thọ tạo tầm thường, thọ tạo phải khâm phục trước Người và nhận 
ra tình trạng của mình trong chân lý.  Ai có thể tạo nên những khoảnh khắc như vậy?  Ba yếu tố 
của biến cố ánh sáng nầy cung ứng cho chúng ta những cấu tố tạo nên tương quan với Chúa Kit-
tô. 
 
Đi vào mối liên hệ với Chúa Ki-tô trước tiên là để cho chính mình bị xâm chiếm bởi thứ ánh sáng 
đó, bơi lội và đón lấy ánh sáng đó.  Tới được đó trong thinh lặng, trong những nơi gợi hứng và 
Thiên Chúa biết rằng Lộ Đức  là một trong những nơi lý tưởng đó.  Có phải chúng ta làm trải 
nghiệm nầy để phóng chiếu chính mình ra ngoài và đồng thời, được soi sáng và được bình an; 
chính những điều đó cho phép mối tương quan cần được tìm kiếm.  Cân nhắc như vậy, cần phải 
thích nơi nầy hơn nơi khác, cố tạo nên dễ dàng sự gặp gỡ với Đức Chúa và kinh nguyện.  Không 
phải là vô ích mà, trong những nhóm tín hữu Ki-tô mà tôi đồng hành, thói quen được tạo nên vào 
cuối cuộc họp mặt, khi sắp sửa đi vào kinh nguyện, đốt lên một ngọn nến; ở đó trước ngọn nến 
nầy, như trước nến phục sinh, người ta thinh lặng để cho ánh sáng đó, trong trường hợp yếu đuối, 
ghi khắc vào tâm hồn chúng ta và đón nhận ánh sáng đó như một sức mạnh để chống lại bóng 
đêm đen tối đang vây bủa chúng ta và có khi  xâm chiếm chúng ta.  Đó là một cử chỉ, một nghi 
thức, tuy nhiên những cử chỉ nầy và những nghi thức thì cũng cần thiết để tạo nên tình trạng tinh 
thần. 

 
Kinh nghiệm ngã quỵ, nghĩa là để đứng trước Thiên Chúa như một tạo vật trước Đấng Tạo Hóa, 
cần phải đi vào trong kinh nguyện của chúng ta.  Chính vì lẽ đó mà phụng vụ thánh thể bắt đầu 
bằng nghi thức thông hối.  Cũng chính vì như vậy cần phải có những cử chỉ, một cách nào đó, 
chúng biểu tượng, như trong biến cố Đa-mát, là sự ngã quỵ: sự phủ phục của các linh mục trước 
khi được phong chức thánh (linh mục, phó tế hoặc giám mục), chính như thế, sự cúi mình hoặc 
bái gối, sấp mình quỳ gối, có ý nghĩa đó.  Đó là những nghi thức, những thói quen, những phản 
xạ.  Chúng có ý nghĩa gì?  Làm thế nào, khi người ta làm những cử chỉ đó, chúng phải thật sự 
diễn cảm sâu sắc nơi chính chúng ta và đồng thời gợi lên nơi chúng ta điều gì đó, bởi vì thân xác 
chúng ta cũng tham dự vào kinh nguyện của chúng ta?  Chúng ta cầu nguyện bằng trọn vẹn con 
người chúng ta; cầu nguyện không chỉ là việc của tâm trí, là việc của toàn bộ con người, của ngũ 
quan, của thân xác. Tuy nhiên làm thế nào chúng ta biết đem vào đó ý nghĩa cho những thái độ 
mà chúng ta làm một cách tự phát và làm cho chúng diễn cảm được cái thâm sâu nơi chúng ta, 
chúng định vị chúng ta trước Đấng Tạo Hóa được? 
 
Và rồi có tiếng nói, hẳn đó là lời mời gọi mạnh mẽ chạy đến với Lời Thiên Chúa, chạy đến Lời 
không phải như chạy đến một bản văn phải phân tích, nhưng là một tiếng nói được lắng nghe, 
được ngỏ cho chúng ta hôm nay, thẩm vấn chúng ta, chờ đợi câu trả lời của chúng ta, chất vấn 
chúng ta về những thái độ, về những cung cách hoặc những dấn thân hôm nay.  Một linh mục, 
mà tôi đồng hành trong lãnh vực thiêng liêng, đã nói với tôi: “Khi con đọc một đoạn Tin Mừng, 
thay vì đọc ở ngôi thứ ba, con đọc ở ngôi thứ hai, hoặc ngôi thứ nhất: ‘Ngày ấy, Chúa Giê-su 
nói, tôi đi vào thành Giê-ri-khô…”  Điều đó giúp con thật nhiều, không phải chỉ đơn giản nghe 
những từ nêu lên ý tưởng, nhưng còn tìm ra một ai đó.  Tóm lại, tại sao không? 

 
Một số Thánh vịnh hỗ trợ bạn trong cầu nguyện: Tỷ như Thánh vịnh 27 (26): “Ánh sáng và Ơn 
Cứu độ của tôi, chính là Đức Chúa”; Thánh vịnh 36 (35): “Nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con 
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nhìn thấy ánh sáng”; hoặc Thánh vịnh 131 (130): “Như trẻ thơ”; có thể đặt một mối liên hệ 
giữa tinh thần thơ ấu và ngã quỵ 
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THÂN MÌNH M�U NHI�M CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ 
 
 

 

Thánh Tông đồ Phao-lô được bao bọc trong ánh sáng bởi trời cao, và đồng thời bị quật ngã 
xuống đất, như nhấn mạnh đến địa vị thụ tạo và “bụi đất”.  Từ ánh sáng đó xuất phát tiếng nói, 
tiếng nói mặc khải : Đấng tự bộc lộ chính mình trong ánh sáng là một Thiên Chúa biết nói năng, 
tìm cách đối thoại với nhân loại, Người làm cho con người trở nên đối tác đàm thoại và Người 
nhìn nhận con người, cổ vũ họ, làm cho họ lớn lên.  Tiếng nói nầy phát biểu những gì?  Bản văn 
tuy vắn gọn, nhưng qua một vài câu trao đổi, yếu tính của mầu nhiệm Ki-tô được mặc khải ra: “ 
Ông ngã xuống và nghe có tiếng nói với ông: Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?’  Ông nói: 
‘Thưa Ngài, Ngài là ai?’  Người đáp: ‘Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ.  Nhưng ngươi hãy 
đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì’.  Những người cùng đi 
với ông dừng lại, sững sờ: họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy gì” (Cv 9, 4-7). 

Đối với tôi mấy dòng nầy chứa đựng cùng lúc một sự mặc khải và một bài sai.  Ba mặc khải nhập 
một: mặc khải về căn tính của Đấng phát biểu, mặc khải về mối liên hệ giữa Người và các môn 
đệ, và Giáo Hội của Người nữa, mặc khải về sự gợi lại gương mặt của Đấng bị đóng đanh. 

Đáp lại câu hỏi mà tiếng nói đặt ra: “, Tại sao ngươi bắt bớ Ta?”, Phao-lô không trả lời trực tiếp, 
ông không cắt nghĩa lý do nào ông bắt bớ Giáo Hội.  Câu hỏi của ông là : “Thưa Ngài, Ngài là 
ai?”  Tự bản năng, với ánh sáng, với phối cảnh kèm theo, ông đã hiểu ra chính Thiên Chúa đã 
ngỏ lời với ông.  Và lời đáp trả là : “Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ”.  Trong câu vắn gọn 
nầy chứa đựng ba mặc khải nhập một vừa được nêu lên ở trên. 

Câu nói nầy mặc khải cho chúng ta trước tiên căn cước của tiếng nói.  Tiếng nói chấm dứt sự vô 
danh của ánh sáng, tức thì nhận lấy danh hiệu “Ta là Giê-su”.  Câu hỏi mà tông đồ tương lai đặt 
ra, tức là Sao-lê, là “Thưa Ngài, Ngài là ai?”, câu trả lời là cách làm cho hiểu rằng Đức Chúa 
chính là Đức Giê-su, và Đức Giê-su là Đức Chúa.  Cần phải lượng giá điều diễn tả cho Sao-lê khi 
nghe lời tuyên bố nầy ; trước mắt Phao-lô, Chúa Giê-su chắc hẳn là kẻ lừa bịp, một kẻ phạm 
thượng : Ngài tự  giới thiệu mình là đấng được Thiên Chúa sai đến, nếu không phải là Thiên 
Chúa.  Ngài tự cho mình là kẻ nói lời nhân danh Thiên Chúa, tuy nhiên Thiên Chúa đã không can 
thiệp để cứu Ngài khỏi chết : Thiên Chúa đã để cho Ngài mặc kệ số phận, Thiên Chúa để cho 
ngài đi đến mút cùng con đường của mình, cho đến chết, chết ô nhục.  Trước mắt Sao-lê, người 
pha-ri-sêu, điều nầy muốn nói rõ ràng rằng Đức Giê-su hoàn toàn không như Ngài tự phong cho 
mình, Ngài chỉ là kẻ phạm thượng, một kẻ lạm dụng tự phong cho mình là Thiên Chúa và Thiên 
Chúa từ chối bằng cách không can thiệp để cứu sống Ngài.  Bỗng dưng có tiếng nói với Phao-lô: 
“Ta là Giê-su”, Ta mà ngươi cảm nhận như là Đức Chúa: “Thưa Ngài, Ngài là ai?” -  “Ta là 
Giê-su”.  Tất cả những gì Phao-lô đã nghĩ đến, bỗng dưng sụp đổ tan tành.  Lúc đó ông thấy nơi 
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Đức Giê-su một người tiếm quyền, một kẻ phạm thượng, một ai đó, không phải, đổi thành 
người được Thiên Chúa sai đến, hơn thế nữa đó là Thiên Chúa, như thế tất buộc phải nhận rằng 
Ngài thật sự là Đấng như Ngài đã tự giới thiệu mình, tức là Đức Chúa, là Con Thiên Chúa, là 
Thiên Chúa trong ngôi vị đến chia sẻ thân phận nhân loại. 

Chính sự nhận biết Chúa Giê-su là Đức Chúa cấu tạo nên yếu tính của mặc khải Ki-tô giáo.  Về 
sau nầy, trong Thư thứ nhất Cô-rin-tô, thánh tông đồ Phao-lô đã lập công thức nầy:  “Không ai 
có thể kêu tên ‘Giê-su là Đức Chúa’ mà không do bởi Thánh Thần” (1Cr 12, 3).  Trên đường Đa-
mát, Thiên Chúa được mặc khải cho Phao-lô nhờ sức mạnh của Thánh Thần, qua tiếng nói mặc 
khải Chúa Giê-su là Đức Chúa, Đấng được xức dầu, một danh xưng mà người Do thái chỉ dành 
cho Thiên Chúa và chỉ dành cho Người mà thôi và điều nầy sẽ làm cho Phao-lô, trong tất cả các 
Thư của mình luôn gọi Đức Giê-su bằng: “Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta.” 

Lời tuyên xưng đức tin, do Thánh Thần thúc đẩy, sửa đổi toàn bộ hình ảnh mà Phao-lô hình dung 
về Thiên Chúa và thật tình mà nói người ta hình dung cho mình Thiên Chúa cách tự phát ; càng 
tệ hơn nữa khi nhấn mạnh về Chúa Ki-tô bị đóng đinh.  Thiên Chúa và con người không liên hệ 
gì với nhau, Thiên Chúa thì vượt xa con người đến vô tận; Thiên Chúa không thể thỏa hiệp với 
con người, điều nầy sẽ gãy đổ.  Cần phải có một suy tư để hiểu, theo thuật ngữ của thánh thi 
trong Thư Phi-líp-phê: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà 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, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.  Người lại còn hạ mình, vâng lời cho 
đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.  Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người” 
(x. Pl 2, 6-8).  Cách mạng biết bao trong tư tưởng người ta nghĩ về Thiên Chúa, về một Thiên 
Chúa toàn năng, về một Thiên Chúa vươn cao trên thế gian, về một Thiên Chúa không thể thỏa 
hiệp với nhân loại và không thể đồng nhất với họ.  Ngày hôm nay có những con người nghiêm 
túc với độc thần giáo, những người Do thái, những người Hồi giáo, họ không thể nào hiểu được 
mầu nhiệm Nhập Thể, đối với họ đó là điều không tưởng.  Vả lại, bất ngờ, trên con đường Đa-
mát, Phao-lô tuyệt đối không được chuẩn bị trước để đón nhận mặc khải về một Thiên Chúa làm 
người, đón nhận đầy đủ hình ảnh của lời khẳng định: “Ta là Đức Chúa, Ta là Giê-su”. 

Phao-lô thường trở về với lời khẳng định căn bản nầy, lời đó sửa đổi toàn bộ tương quan của 
con người đối với Thiên Chúa, sửa đổi tận căn hình ảnh bộc phát con người có về Thiên Chúa.  
Ví dụ, đang khi biết rằng những gì ông suy nghĩ về Đức Giê-su trước đó, này đây lời mời gọi mà 
Phao-lô ngỏ với các tín hữu thành Cô-lô-xê, sau nhiều lần suy nghĩ kỹ lưỡng mặc khải nhận 
được trên đường Đa-mát: “Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên 
xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng.  Người đã giải 
thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; trong Thánh Tử, 
ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi.  Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng 
tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo, vì trong Người muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới 
đất, hữu hình với vô hình.  Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, 
tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ Người và cho Người.  Người có trước muôn loài muôn 
vật, tất cả đều tồn tại trong người.  Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh 
; Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự 
Người đứng hàng đầu.  Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi 
Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình.  Nhờ máu 
Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật 
trên trời” (Cl 1, 12-20). 

Rất tuyệt vời 1 bài thánh thi ca tụng Chúa Giê-su, ca tụng Đức Chúa vua vũ trụ, nhờ Người tất cả 
đã được tạo dựng.  Người ta hiểu ra điều Phao-lô đã phải suy niệm, phản tỉnh, sâu sắc, trải 
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nghiệm về mặc khải xảy ra trên đường Đa-mát đạt đến đỉnh điểm nầy.  Triển khai điều nầy chỉ 
là sự vươn cao, hoan hỉ về điều đã xuất hiện cho Phao-lô cách hiển nhiên trên đường Đa-mát. 

Đó là mặc khải thứ nhất mà Phao-lô nhận được ngày hôm đó: Đức Giê-su là Đức Chúa.  “Ta là 
Giê-su”.  Bạn coi tôi là Đức Chúa và bạn có lý.  Và tiếng nói thêm: “Ta là Giê-su mà ngươi đang 
bắt bớ”.  Một mặc khải khác được ban cho chúng ta có liên hệ đến Đức Giê-su và những ai đi 
theo Người, các môn đệ của Người, và Hội Thánh của Người.  Hiểu đúng ngôn từ, Phao-lô 
không bắt bớ Đức Giê-su: ông không biết Người theo xác thịt, thuật ngữ mà Phao-lô thường 
dùng.  Tuy nhiên ông bắt bớ môn đệ của Đức Giê-su, và điều Đức Giê-su, Đức Ki-tô và Đức 
Chúa, làm cho ông hiểu chính Người hằng sống, và đặc biệt sống trong thân thể mầu nhiệm là 
Hội Thánh.  Người đồng nhất mình với Hội Thánh, không phải vì Hội Thánh là hình ảnh hoàn 
hảo của Người, không hoàn toàn như vậy, nhưng Hội Thánh, theo cách nói của Công Đồng, là bí 
tích sự hiện diện, sự hoạt động, sự cứu độ của Người, nhờ đó Người biểu hiện hoạt động của 
Người trên thế gian nầy.  Chúa Giê-su là phần liên kết với Hội Thánh, Người không thể tách rời 
khỏi Hội Thánh, ngay cả khi thỉnh thoảng, chúng ta là người Ki-tô hữu bị cám dỗ, nói rằng: “Đức 
Ki-tô, đồng ý, Hội Thánh, không”.  Chúa Giê-su và Hội Thánh đi đôi với nhau.  Và khi người ta 
bắt bớ Hội Thánh, người ta bắt bớ Chúa Giê-su.  Đó chính là điều mà tiếng nói khẳng định cho 
Sau-lê, ông khám phá ra rằng Hội Thánh không phải chỉ thuần túy là cơ cấu tổ chức mà các Ki-tô 
hữu dựng nên để tương trợ lẫn nhau trong đức tin.  Không, hoàn toàn không, Hội Thánh chính là 
Chúa Kit-tô đã mang lấy thân xác, chính là “thân thể Chúa Ki-tô”. 

Bí tích về mầu nhiệm của Người!  Đối với Phao-lô không phải vô ích khi chấp nhận Giáo Hội mà 
ông khinh dể, dân chúng mà ông đuổi bắt nơi đây, tất cả là bí tích của Đấng mà ông vừa khám 
phá ra là Đức Chúa. Ông sẽ nhận ra Giáo Hội dưới gương mặt của Kha-na-ni-a, một danh tánh 
đột ngột xuất hiện, một thành viên của cộng đoàn mà người ta sẽ không nghe nói đến bao giờ nữa 
nhưng nhờ đó Phao-lô đã khám phá ra sứ mệnh của mình. 

Mặc khải trên đường Đa-mát, không chỉ là bộc lộ căn tính của Chúa Giê-su mà thôi, nhưng còn 
bộc lộ ra rằng Chúa Giê-su làm nên thân thể với những kẻ thuộc về Người, liên kết với họ cách 
bất khả chia lìa.  Phao-lô trở lại việc nầy, ngay cả khi ông luôn có những vấn đề với Giáo Hội, 
với những bậc có trách nhiệm trong Giáo Hội  và với cộng đoàn nầy hay cộng đoàn khác.  Phao-
lô chắc chắn và tin rằng Giáo Hội thật sự là Thân  Thể của Chúa Kit-tô, ông nói như thế trong 
Thư 1 Cô-rin-tô, chương 11; Ông cũng nói như thế cách minh bạch hơn trong Thư Ê-phê-xô: 

“1 Vậy, tôi là người đang bị tù vì Chúa (luôn luôn quy chiếu Chúa Giê-su Ki-tô), tôi khuyên nhủ 
anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. 2 Anh em hãy ăn ở 
thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. 3 Anh em hãy 
thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. 4 

Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm 
hy vọng. 5 Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. 6 Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi 
người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. 
7 Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Đức Ki-tô ban cho. 8 Vì thế, 
có lời Kinh Thánh nói: Người đã lên cao, dẫn theo một đám tù; Người đã ban ân huệ cho loài 
người. 
9 Người đã lên nghĩa là gì, nếu không phải là Người đã xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt 
đất?10 Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được 
viên mãn. 11 Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác 
làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. 12 Nhờ đó, dân thánh 
được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô, 13 cho đến khi tất cả 
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chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình 
trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô. 
14 Như vậy, chúng ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ, bị sóng đánh trôi giạt theo mọi chiều gió 
đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giảo quyệt khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho kẻ 
khác lầm đường. 15 Nhưng, sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi 
phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu. 16 Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp 
với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể 
hoạt động theo chức năng của mình. Như thế Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng 
trong tình bác ái” (Ep 4, 1-16). 

Giáo Hội, trong mắt của Phao-lô, là thân thể Chúa Ki-tô. Thân thể có đầu là Chúa Ki-tô, thân thể 
nầy lớn lên do bởi Chúa Ki-tô, nhờ Thần Khí của Người, Giáo Hội phân phát những hồng ân và 
những trách nhiệm theo như thân thể hoạt động và hoàn thành sứ mệnh của thân thể Chúa Ki-tô, 
làm chứng nhân của Chúa Ki-tô, cho đến khi toàn thể thế giới đạt đến tình trạng viên mãn và 
biểu lộ Chúa Ki-tô trong sự viên mãn của Người, Chúa Ki-tô nầy mà Giáo Hội hôm nay là bí 
tích, Giáo Hội loan báo và chuẩn bị Chúa Ki-tô.  Thời điểm viên mãn sẽ chấm dứt công trình 
sáng tạo trong toàn vẹn tái tạo dựng.  Mặc khải thứ nhất: Đức Giê-su là Đức Chúa.  Mặc khải thứ 
hai: Các môn đệ, Giáo Hội của Người, đều là thân thể của Người, thân thể mà Người tự hiến, và 
không ngừng tự hiến, không ngừng làm phát triển và linh hoạt nhờ Thần Khí của Người. 

Cũng còn có mặc khải thứ ba: Thiên Chúa tự mặc khải mình dưới gương mặt của kẻ chịu đóng 
đinh.  Tuy không phải minh nhiên, nhưng bằng hình chạm nổi.  Khi tiếng nói: “Ta là Giê-su mà 
ngươi đang bắt bớ”, thật sự có những cuộc bắt bớ và những thiệt hại mà Giáo Hội hứng chịu, 
những sự dữ nầy trực tiếp được nhắm đến.  Tuy nhiên chính Người tự giới thiệu mình như kẻ bị 
bách hại, bị loại trừ, bị loài người ruồng bỏ, bị nhân loại đối xử như hạng cùng đinh trong hàng 
kẻ dữ, bị liệt vào hạng trộm cướp, bị đóng đinh như tên gian phi theo nhục hình dành cho hạng 
trộm cướp.  Đối với thánh Phao-lô, Chúa Ki-tô, Đấng Ki-tô được đặt làm Đức Chúa nhờ sự Sống 
lại, chính là Đấng bị đóng đinh.  Chứng nhân câu nói đặc biệt nầy đọc được cuối Thư Galata, 
Phao-lô mạnh mẽ khẳng định: “14 Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức 
Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với 
tôi, và tôi đối với thế gian” (Gl 6, 14).  Phao-lô đứng về phía Chúa Ki-tô và ông chấp nhận theo 
Người trên đường con thập giá, đó là con đường mà Giáo Hội phải vay mượn để bước đi trên nẻo 
đường trần gian nầy. 

Trong Thư 1 Cô-rin-tô, Phao-lô đối chọi cách chặt chẽ sự khôn ngoan của thế gian với sự điên 
dại của Thiên Chúa.  Điều nầy liên hệ đến Chúa Ki-tô đệ nhất thủ lãnh, tuy nhiên điều đó cũng 
liên hệ với chúng ta nữa, thánh Phao-lô không quên nhấn mạnh điều nầy:  

“17 Quả vậy, Đức Ki-tô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, 
và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Ki-tô khỏi trở nên vô hiệu.  
18 Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, 
nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. 19 Vì 
có lời chép rằng: Ta sẽ huỷ diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái 
của người thông thái. 20 Người khôn ngoan đâu? Người học thức đâu? Người lý sự của thời này 
đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao?  Thật vậy, 
thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ 
sự khôn ngoan của Người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu 
những người tin. 22 Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp 
tìm kiếm lẽ khôn ngoan, 23 thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà 
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người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. 24 Nhưng đối 
với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, 
sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. 25 Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn 
ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. 
26 Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem: khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu 
có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. 27 

Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn 
ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng 
mạnh; 28 những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn 
để huỷ diệt những gì hiện có, 29 hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người” 
(1Cr 1, 17-29). 

Trong câu nói: “Ta là Giê-su mà ngươi bắt bớ”, có đến ba mặc khải: mặc khải về căn tính của 
Chúa Giê-su, Người thật là Đức Chúa như Người đã nói về mình; mặc khải về mối liên hệ bất 
khả chia lìa nối kết giữa Người với Giáo Hội, với các môn đệ : khi người ta bắt bớ Giáo Hội, thì 
cũng chính Chúa Giê-su mà người ta bắt bớ ; liên tưởng đến sự bắt bớ mà Phao-lô tham gia, tất 
cả cho hiểu rằng chính khi chịu sự bắt bớ cho đến sự nhục nhã trên thập giá, Chúa Giê-su mặc 
khải gương mặt thật của Thiên Chúa, là Thiên Chúa tình yêu và Người đã ban sự sống cho thế 
gian. 

Rồi sau đó lời kêu gọi sai đi: “ Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho 
ngươi biết ngươi phải làm gì” (Cv 9, 6).  Trong hai mạch văn khác nói về biến cố trên đường Đa-
mát (Cv 22 và 26), tiếng nói, nói nhiều điều hơn nữa, một cách trực tiếp, có liên quan đến sứ vụ 
của Phao-lô.  Ở đây chỉ nói đến điều ông phải chỗi dậy và đừng gục ngã, phải đứng lên, vào vị trí 
của mình, và còn thêm: “Người ta sẽ chỉ cho ngươi điều ngươi phải làm”.  Sự thật kẻ sẽ nói cho 
Phao-lô điều ông phải làm là Kha-na-ni-a, một Ki-tô hữu bình thường sẽ đích thân đi gặp Phao-lô 
dù đã thoái thác.  Sứ vụ được trao ban vừa trực tiếp do bởi tiếng nói phát ra trong nơi sâu thẳm và 
chính xác bởi Giáo Hội, bởi một nhân vật nào đó của Giáo Hội.  Điều nầy chung cho tất cả mọi 
ơn gọi, một tổng hợp gồm lời mời gọi nội tâm và lời mời gọi minh nhiên được lập thành công 
thức do người có trách nhiệm trong Giáo Hội, hơn thế nữa được công thức hóa bởi các Ki-tô hữu.  
Theo cách đó người ta được mời gọi.  Sự mặc khải không bao giờ không kèm theo lời kêu gọi: 
Thiên Chúa tự mặc khải mình, không phải để thỏa mãn tính tò mò của chúng ta, nhưng để thẩm 
vấn, để kêu gọi chúng ta; để mời gọi chúng ta bước đi theo Chúa Ki-tô và loan báo Tin Mừng. 

Tóm gọn trong đó là những điều có liên hệ với chúng ta với đệ nhất thủ lãnh bởi vì đó là yếu tố 
căn bản của đức tin ?  Điều nầy phải dẫn chúng ta đến, ví dụ, tự hỏi mình rằng, đối với chúng ta, 
Chúa Giê-su Na-da-rét, Chúa Giê-su của các sách Tin Mừng có thật là Thiên Chúa, là Đức Chúa, 
Đấng mà chúng ta tôn vinh như là Đấng Tạo Hóa, như là nguồn sống của chúng ta, Đấng mà 
trong tay Người chúng ta hoàn toàn phó thác trong tin tưởng mà người ta chỉ có thể dành cho 
Thiên Chúa không.  Có phải đối với chúng ta Đức Giê-su thật sự là Thiên Chúa, Đấng làm cho 
chúng ta sống, Đấng điều khiển cuộc đời chúng ta, Đấng thông ban cho chúng ta sự năng động 
của Người, tức là Thần Khí của Người không?  Có phải Đức Giê-su, đối với chúng ta thật sự là 
Con Thiên Chúa?  Có phải chúng ta biểu lộ sự gắn bó của chúng ta đến độ chúng ta đặt mình 
trong tay Người như người ta chỉ đặt mình trong tay Thiên Chúa? 

 

Chúng ta cũng có thể tự hỏi xem chúng ta có sống đầy đủ cho Giáo Hội như là thân thể  của 
Chúa Ki-tô mà chúng ta là thành viên sống động không, tự hỏi xem Giáo Hội có thật sự, không 
những là bằng hữu của các môn đệ Chúa Giê-su, họ trợ giúp nhau trong đức tin, nhưng còn là 
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thân thể tự hiến cùng với những thiện nam tín nữ, mà thân thể không ngừng tháp nhập họ hiệp 
thông với thân thể để họ làm nên thân thể, với thân thể và với nhau không.  Đối với chúng ta 
Giáo Hội có tầm vóc quan trọng nầy không? 

 

Và thập giá, chúng ta đón nhận thế nào?  Trong nhiều thế kỷ thập giá đã được dùng làm nền tảng 
cho chủ thuyết thống khổ khó tin, nghịch hẳn lại với mặc khải chân thật :  thập giá là hiến tế 
khủng khiếp nhờ đó Thiên Chúa chấp nhận để được nguôi cơn nóng giận chính đáng chống lại 
nhân loại ; cần phải có Con Thiên Chúa chịu chết để Thiên Chúa nguôi cơn thịnh nộ và tha thứ.  
Hình ảnh nào thế về Thiên Chúa !  Người ta không muốn nên giống thứ Thiên Chúa đó !  Những 
lễ hiến tế, là những gì làm nên sự dữ (tin rằng càng đau khổ thì càng tốt hơn), như thể Thiên 
Chúa muốn sự đau khổ vì đau khổ, như thể Thiên Chúa muốn chà đạp chúng ta!  Hoàn toàn 
không phải như thế!  Cái chết của Chúa Ki-tô, theo các sách Tin Mừng, chính là sự sống của 
Người được dâng hiến vì tình yêu: “1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, 
giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở 
thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13, 1).  “Đến cùng”, nghĩa là tự hiến hoàn toàn, 
không giữ lại gì cả, tự hiến.  Trình thuật về cuộc Thương Khó trong Tin Mừng Lu-ca minh nhiên 
làm rõ điều nầy với hai lời của Chúa Giê-su, diễn tả sự tận hiến của Chúa Giê-su.  Một lời ngỏ 
cho nhân loại: “34 Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: ‘Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không 
biết việc họ làm’” (Lc 23, 34).  Khi tuyệt vọng thuyết phục nhân loại bằng ngôn từ, kể cả chứng 
tá của Người, Chúa Giê-su làm dấu chỉ tha thứ: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc 
họ làm”.  Rồi : “Đức Giê-su kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói 
xong, Người tắt thở” (Lc 23, 46). Sự tự hiến, sự tha thứ : cả hai hình thức tự hiến bản thân mình, 
đối với nhân loại và đối với Thiên Chúa.  Đó chính là thập giá, dấu chỉ tình yêu. 
 
Khi chuẩn bị Rửa Tội, thật hứng thú làm cho các bậc phụ huynh trẻ suy nghĩ về ý nghĩa của thập 
giá mà linh mục ghi trên trán của trẻ em và họ được mời ghi dấu thập giá cho con trẻ ; đối với 
bậc phụ huynh, chắc hẳn thánh giá gợi lên sự chúc lành, tuy nhiên thánh giá dù sao chăng nữa 
cũng là dấu chỉ một khổ hình, tiên báo một tương lai không phải màu hồng.  Phải làm cho phụ 
huynh hiểu thập giá là dấu chỉ tuyệt vời về tình yêu bị thúc đẩy đến cùng, thay đổi tất cả.  Làm 
thế nào chúng ta chấp nhận yêu thương, yêu thương đến cùng? 
 
Đức Giê-su là ai? Người là Thiên Chúa.  Giáo Hội là ai vậy?  Là thân thể của Chúa Ki-tô.  Nơi 
nào cho thấy tình yêu của Thiên Chúa ?  Trên thập giá của Chúa Giê-su.  Từ đó, chúng ta được 
kêu gọi, chúng ta được sai đi để loan báo Tin Mừng và tỏ cho thấy rằng thập giá có hình dáng 
của một kết thúc bêu diếu nhục mạ lại là khởi đầu của một thế giới mới, rằng điều xuất hiện 
tưởng như không thể vượt qua, lại khai sáng một con đường, điều xuất hiện như một định mệnh 
cam chịu lại là lời khẳng định sự tự do. 
 
Hai Thánh vịnh có thể giúp nghiền gẫm những điều đó; Thánh vịnh 45 (44): “Thiên Chúa ngươi 
đã thánh hiến ngươi” ; Thánh vịnh 99 (98): “Ngài là Thánh”. 
 
Một bản văn khác có tựa đề: “Thánh thi về tình yêu Thiên Chúa”.  Phao-lô vừa mới nói với tín 
hữu Rô-ma về vinh quang sắp tới và về lịch sử hiện tại như một công việc lâu dài của sự sinh nở.  
Cần phải sống trong đức cậy trông.  Và bỗng chốc một thánh thi trào lên từ tâm hồn ngài:  
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“31 Vậy còn phải nói gì thêm nữa? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được 
chúng ta? 32Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy 
chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng 
ta? 33 Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên 
công chính? 34 Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, 
và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? 
 
35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, 
đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? 36 Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng 
con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. 
37 Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. 
38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, 
hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, 39 trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài 
thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi 
Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta” (Rm 8, 31-39). 
 
Lm Nguyễn Quang Vinh chuyển ngữ 
Phục Sinh 20011 
Phương Hòa Kontum  
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Lourdes 2010 
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ĐƯỢC SAI ĐI 
 

Chúng ta đã suy niệm cuộc đối thoại được kết nối trên đường Đa-mát giữa tiếng nói phát ra từ 
ánh sáng, và Sao-lô.  Tiếng nói đó, ngỏ với Phao-lô, là một lời mời gọi nối kết đối thoại với 
Đấng chất vấn ông, mời ông đi vào ngày càng thâm sâu hơn nữa trong giao ước với Người.  
Trong một ít lời trao đổi, yếu tính của mầu nhiệm được mặc khải, khai mở về một lời kêu gọi và 
một sự sai đi.  Trình thuật kể lại cho chúng ta rằng những bạn đồng hành của Sao-lô trên đường 
tiến về Đa-mát, những người hộ tống ông, đã chứng kiến những sự kiện xảy ra: họ nghe tiếng nói 
mà không hiểu ý nghĩa, tuy nhiên họ không thấy gì cả. Thẳng thắn mà nói người ta không thể 
khẳng định Phao-lô đã thấy Đức Chúa, trừ việc ông thật sự gặp Người.  Trình thuật kể tiếp: 
Phao-lô ở dưới đất, bị quật ngã, mắt bị chói lòa vì ánh sáng, “8 Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, 
mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát. 9 Suốt ba ngày, ông 
không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống” (Cv 9, 8-9).  Kinh nghiệm nhất thời không nhìn 
thấy chắc hẳn đã giúp Phao-lô đào sâu thêm cái nhìn nội tâm nơi ông; một kẻ chắc ăn về chính 
mình, một kẻ tự cảm thấy được đào tạo để lãnh đạo hơn là để tùng phục, kinh nghiệm nầy giúp 
ông học biết để mình được hướng dẫn. 
 
Những từ đầu tiên của biến cố chúng ta vừa đọc là một thể loại sai đi mà tiếng nói ngỏ với Sao-lô 
trước khi báo cho ông biết người  ta sẽ nói cho ông trong thành về điều ông phải làm: “Hãy chỗi 
dậy…”.  Thuật ngữ: “Đứng dậy”, “Chỗi dậy” rất hay gặp trong Tân Ước khi Chúa Giê-su thường 
hiện ra như kẻ vực con người dậy, cho phép họ đứng thẳng trên đôi chân của mình, vươn lên, tự 
khẳng định mình, tìm lại phẩm giá của mình.  Đó là một trong những thuật ngữ, mà Tân Ước 
thường dùng để chỉ sự Phục sinh: “Người chỗi dậy từ trong kẻ chết”.  Công thức nầy chỉ cho 
chúng ta thấy rằng Phao-lô sẽ tiếp tục sống tương tự như Sống lại vậy.  Ông được sống lại, được 
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cổ vũ, được tái tạo và được tạo dựng mới: “Hãy chỗi dậy”.  Tuy nhiên khi ông đứng dậy, chính 
là để nhận ra rằng ông không thấy gì nữa cả.  Người ta có thể hình dung sự bấn loạn của ông 
trong ghi nhận nầy. Có một sự tương phản đáng ngạc nhiên, một quãng cách rất xa, giữa Sao-lô 
mà chúng ta đã gặp trong phần đầu của bài trình thuật (hoạt bát, đảm đang, sáng kiến, tự cho 
mình có sứ vụ, chắc ăn về kế hoạch, chắc ăn về mình và về xác tín của mình, lên đường đi Đa-
mát với mục đích chuẩn xác) và kẻ đi vào thành Đa-mát, có bạn đồng hành đi theo áp tải bởi vì 
ông không thể tự đi vào đó một mình được.  Đó là kinh nghiệm đau thương phải vượt qua, một 
thách đố có tầm vóc lớn. 
 
Chắc hẳn các bạn còn nhớ vị trí dành cho những người mù và những chữa lành người mù trong 
các sách Tin Mừng.  Tiêu biểu nhất là phép lạ chữa lành người mù từ thuở mới sinh, sự khai triển 
và đường đi nước bước đã dẫn dắt anh mù, như Tin Mừng Gioan tường thuật ở chương 9: Chúa 
Giê-su chữa lành người mù, điều đó xảy ra cách đây không lâu; nhưng, sau đó Chúa Giê-su đã 
biến đi khỏi mắt họ, người mù nầy trăn trở, buộc mình suy nghĩ điều đã xảy đến cho mình, tự bảo 
vệ mình, bảo vệ Chúa Giê-su, và tự hỏi: “Đức Giê-su là ai vậy?”.  Chắc chắn là một ngôn sứ bởi 
vì Người đã chữa cho anh lành mắt.  Anh mù đã đi đến chỗ nhìn nhận Người là Con Người và đã 
phục lạy Người.  Chúa Giê-su lợi dụng việc chữa lành người mù từ thuở mới sinh để lay động 
lương tâm của nhóm pha-ri-sêu về sự mù quáng đã giam hãm họ không nhìn nhận Ánh Sáng mà 
Người giới thiệu vì những ý tưởng sai lầm của họ về Thiên Chúa, về chính họ nữa. 
 
Qua kinh nghiệm đó, qua nhiều phép lạ chữa lành người mù mà Tin Mừng trình thuật lại, người 
ta nhận ra tầm vóc biểu tượng của việc mù lòa và của việc tìm lại sự sáng.  Mù lòa là nhốt mình 
trong bóng tối.  Tìm lại sự sáng nghĩa là trở về lại cuộc sống.  Người ta nhận ra điều nầy trong 
trình thuật gặp gỡ trên đường Đa-mát: một sự mù lòa tức khắc xảy ra cho Phao-lô dẫn đưa ông, 
đem ông đến chỗ để mình được hướng dẫn, để cho người khác dẫn dắt mình.  Đó là những bạn 
đồng hành cầm tay ông và giúp ông đi đến Đa-mát và đi vào trong thành, đang lúc đó, dĩ nhiên 
ông đã mường tượng ra cảnh đi vào thành nầy một cách khác.  “Nắm lấy tay ông, những bạn 
đồng hành đưa ông vào Đa-mát”.  Đối với một tính khí mạnh mẽ như Sao-lô, rất thiên về áp đặt, 
thích hướng dẫn, thích chỉ huy, nay lại để cho mình bị cầm tay dắt đi, diễn tả một sự trở lại rất cả 
thể.  Một sự trở lại có tính quyết định sẽ đưa ông, một kẻ tự tin vào chính mình và vào những 
công đức của mình, đi đến chỗ đặt lại vấn đề toàn bộ cuộc sống, tương lai của mình, sứ vụ tông 
đồ của mình, đem tất cả đặt trong bàn tay của Đức Chúa.  Giai đoạn mù lòa sẽ giúp Phao-lô đi 
vào trong điều mà Tân Ước và Truyền Thống Ki-tô giáo gọi là tự nguyện vâng lời đức tin.  Sự 
vâng phục nầy, sẽ ngay bây giờ chỉ huy đời sống của ông.  Theo gương Thầy chí thánh, Đấng đã 
“vâng lời cho đến chết trên thập giá”, Phao-lô sẽ tự nguyện vâng lời, vâng lời theo tiếng gọi của 
Thần Khí, vâng lời theo tiếng gọi của những con người và, như thế, Phao-lô khởi đầu tái tạo lại 
hình ảnh của Chúa Ki-tô Đầy Tớ. 
 
Hành động của Kha-na-ni-a và cuộc gặp gỡ giữa Phao-lô và Kha-na-ni-a đi trong chiều hướng 
đó.  Tiếng nói đã có thể (điều được tường thuật lại trong hai trình thuật khác trong sách Công Vụ 
Tông Đồ), một cách trực tiếp, chỉ cho Phao-lô biết sứ vụ của ông.  Đó không phải là điều Đức 
Chúa đã làm.  Người nói: “Chỗi dậy, đi vào thành và người ta sẽ nói cho anh biết anh phải làm 
gì”.  Phao-lô biết rất rõ điều gì ông phải làm, đây là điều nói với ông: “Người ta sẽ nói cho anh, 
anh phải làm gì”.  Đi vào trong sự vâng phục đức tin, đi vào trong sự vâng phục nầy đã đánh dấu 
đời sống Chúa Ki-tô mà lương thực của Người là làm theo ý của Cha.  Từ đó Phao-lô sẽ dấn thân 
trong con đường hoán cải.  Ngay lập tức ông sẽ đón nhận sứ vụ của mình từ môi miệng của Kha-
na-ni-a. Phao-lô chấp nhận rằng Kha-na-ni-a sẽ nói với ông là ông được kêu gọi để trở nên tông 
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đồ, rằng Kha-na-nia đặt tay trên ông, rằng nhờ Kha-na-nia-a mà ông được phục hồi thị lực.  
Chính Kha-na-ni-a sẽ cho phép ông đặt chân vào Đa-mát, không phải để chiến đấu chống lại các 
Ki-tô hữu, nhưng để sáp nhập chính mình vào cộng đoàn các môn đệ của Chúa Giê-su; xa hơn 
một chút, chúng ta gặp một người bảo trợ khác mà Phao-lô cần đến để ông được đón nhận tại 
Giê-ru-sa-lem, đó là Ba-na-ba được nhắc đến: “27 Ông Ba-na-ba liền đứng ra bảo lãnh đưa ông 
Sao-lô đến gặp các Tông Đồ, và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được thấy Chúa 
hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân 
danh Đức Giê-su tại Đa-mát thế nào” (Cv 9, 27). 
 
Phao-lô cần được giới thiệu.  Phao-lô cần được bảo lãnh. Phao-lô cần được giúp đỡ, được nâng 
đỡ.  Đối với con người nầy chắc ăn về chính mình, đó thật là sự hoán cải sâu thẳm, một sự trở lại 
sẽ không bao giờ hoàn toàn bởi vì Phao-lô vẫn còn là một con người, một huynh đệ trong nhân 
tính: nhất là đối với các tông đồ khác, người ta hiểu ngay ông không thích ở dưới sự che chở của 
họ, ngay cả khi ông nhìn nhận họ là những người giữ kho tàng Tin Mừng và là chứng nhân về 
đời sống và sự chết của Chúa Giê-su.  Ngay từ đầu Thư Ga-la-ta, Phao-lô không nói đến sự trung 
gian của Kha-na-ni-a; khi ông tường thuật làm thế nào ông đã gặp Chúa Giê-su và nhận sứ vụ từ 
nơi Người, đây ông nói:  
 
“13 Anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do-thái: tôi đã quá hăng say 
bắt bớ, và những muốn tiêu diệt Hội Thánh của Thiên Chúa. 14 Trong việc giữ đạo Do-thái, tôi đã 
vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi: hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền 
thống của cha ông.15 Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và 
đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. 16 Người đã đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi, để 
tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do 
tự nhiên, 17 cũng chẳng lên Giê-ru-sa-lem để gặp các vị đã là Tông Đồ trước tôi, nhưng tức khắc 
tôi đã sang xứ Ả-rập, rồi lại trở về Đa-mát. 18 Ba năm sau tôi mới lên Giê-ru-sa-lem diện kiến 
ông Kê-pha, và ở lại với ông mười lăm ngày. 19 Tôi đã không gặp một vị Tông Đồ nào khác ngoài 
ông Gia-cô-bê, người anh em của Chúa. 20 Viết cho anh em những điều này, tôi cam đoan trước 
mặt Thiên Chúa là tôi không nói dối. 21 Sau đó tôi đến miền Xy-ri và miền Ki-li-ki-a. 22 Nhưng lúc 
ấy các Hội Thánh Đức Ki-tô tại miền Giu-đê không biết mặt tôi. 23 Họ chỉ nghe nói rằng: “Người 
trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông những muốn tiêu diệt", 24 

và vì tôi họ tôn vinh Thiên Chúa. (Chương 2) 1 Rồi sau mười bốn năm, tôi lại lên Giê-ru-sa-lem ( 
một lần ba năm sau biến cố Đa-mát, lần thứ hai sau mười bốn năm; Phao-lô không lạm dụng 
hành hương Ad Limina) một lần nữa cùng với ông Ba-na-ba; tôi cũng đem theo anh Ti-tô đi với 
tôi. 2 Tôi lên đó vì được Thiên Chúa mặc khải (Phao-lô xem ra bị thúc bách), và đã trình bày cho 
người ta Tin Mừng tôi rao giảng cho dân ngoại,-cách riêng cho các vị có thế giá- (Phao-lô thêm, 
điều đó rất quan trọng) vì sợ rằng tôi ngược xuôi, và đã ngược xuôi vô ích” (Gl, 1, 13 - 2, 2). 
 
Mặc dầu sự chắc chắn về mình, mặc dầu sự xác quyết mà Phao-lô có được là đang ở trong đường 
ngay chính của sự thật Tin Mừng, ông cần tự kiểm tra mình.  Ông cần tham khảo các vị tông đồ 
khác, ông cần chia sẻ cho họ những gì ông làm “vì sợ rằng tôi ngược xuôi, và đã ngược xuôi vô 
ích”.  Trích đoạn có ý nghĩa chứng minh rằng sự hoán cải của Phao-lô theo vâng lời đức tin, việc 
ông chấp nhận thánh ý Đức Chúa có ý nghĩa đối với ông qua trung gian nhân loại, việc ông chấp 
nhận để cho mình được dẫn dắt, tất cả không phải là việc làm của một ngày. 
 
Ngạc nhiên hơn nữa khi đọc Thư Phi-líp-phê vào thời bị cầm tù, phó mặc cho chính mình, không 
còn khả năng hoạt động, không còn làm được gì nữa cả.  Người ta hiểu ngay con đường đã đi qua 
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và sự thanh thản và phó thác mà Phao-lô đã đạt đến: “12 Thưa anh em, tôi muốn anh em biết là 
những gì xảy đến cho tôi thật ra đã giúp cho Tin Mừng được tiến triển, 13 đến nỗi tại dinh vua 
quan cũng như ở mọi nơi khác, người ta đều hiểu rõ là chính vì Đức Ki-tô mà tôi mang xiềng 
xích. 14 Vì thấy tôi bị xiềng xích, phần đông các anh em có lòng tin cậy vào Chúa đã tỏ ra bạo 
dạn hơn để rao giảng lời Thiên Chúa mà không chút sợ hãi. 15 Đã hẳn, có những kẻ rao giảng về 
Đức Ki-tô vì lòng ganh tị và tranh chấp, song những người khác lại làm công việc đó vì ý ngay 
lành. 16 Những người này làm vì bác ái, bởi họ biết rằng tôi được chỉ định để lo bênh vực Tin 
Mừng. 17 Còn những người kia thì loan báo Đức Ki-tô vì tính ưa tranh giành, họ không có lòng 
ngay, tưởng làm như thế là gây thêm khổ cho tôi, trong lúc tôi bị xiềng xích. 18 Nhưng không sao 
đâu! Dù thế nào đi nữa với ý lành hay ý xấu, cuối cùng Đức Ki-tô được rao giảng là tôi mừng. 
Và tôi sẽ còn mừng nữa, 19 bởi vì tôi biết rằng điều ấy sẽ giúp cho tôi đạt được ơn cứu độ, nhờ lời 
cầu nguyện của anh em, và nhờ Thần Khí của Đức Giê-su Ki-tô phù trợ. 20 Đó là điều tôi đợi chờ 
và hy vọng. Sẽ không có gì làm cho tôi phải hổ thẹn, trái lại tôi hoàn toàn vững tin. Bây giờ cũng 
như mọi lúc, Đức Ki-tô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi 
chết: 21 vì đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi. 22 Nếu sống ở đời này mà công 
việc của tôi được sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn đàng nào. 23 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: 24 

nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn, vì anh em. 25 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. 
26 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, 12-126) 
 
Những điều nầy cho chúng ta đo lường được con đường đã đi qua.  Phao-lô luôn luôn xác tín 
rằng mình có quyền bính và sức mạnh để loan báo Tin Mừng, và theo đó Phao-lô thủ một vai trò 
không thay thế được. Tuy nhiên, trong tù đày, điều đó đối với ông là dịp rao giảng Tin Mừng để 
chứng tỏ rằng ông không ở một mình; điều quan trọng đối với Phao-lô đó là Tin Mừng phải được 
rao giảng.  Phao-lô chấp thuận trong sự thanh thản, trong tin tưởng và cậy trông, không còn ở vị 
trí lãnh đạo nữa, ngay cả, trong sự lựa chọn được đặt ra cho ông: “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: 24 nhưng ở lại đời này 
thì cần thiết hơn, vì anh em”, dù sao phải lựa chọn ở lại, nhưng ở lại trong tư cách một đầy tớ của 
Tin Mừng.  
 
Có thể phải nói nhiều về kinh nghiệm mù lòa để từ đó suy ra tất cả những gì tôi suy luận về sự 
cần thiết khi Phao-lô chịu để mình bị dẫn dắt, về khó khăn khi phải chấp nhận được người khác 
hướng dẫn và cầm tay dắt đi, về sự khó khăn khi thỉnh cầu lời cố vấn, khi chấp nhận những trung 
gian nhân loại. Tất cả không ngăn cấm ông vượt qua, không ngăn cản ông đồng ý, không ngăn 
cản ông đón nhận.  Và không phải là chuyện nhỏ mà trong Thư Phi-líp-phê, Phao-lô cảm nhận sự 
cần thiết xác định cho người nhận thư và cho chính mình: “1 Nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-
tô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được 
hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, 2 thì xin anh 
em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng 
mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. 3 Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, 
nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. 4 Mỗi người đừng tìm lợi ích cho 
riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. 5 Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những 
tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su. 
6 Đức Giê-su Ki-tô 
vốn dĩ là Thiên Chúa 
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mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì 
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, 
7 nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang 
mặc lấy thân nô lệ, 
trở nên giống phàm nhân 
sống như người trần thế. 
8 Người lại còn hạ mình, 
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, 
chết trên cây thập tự. 
9 Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người 
và tặng ban danh hiệu 
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu (Pl 2, 1-9).  
Đấy chính là vấn đề vâng lời trong đức tin. 
 
Bạn có thể đọc qua chương 1 Thư Ga-la-ta và phần đầu Thư Phi-líp-phê, tất cả minh chứng về 
một hành trình tìm kiếm, về một cuộc hoán cải tiệm tiến nhưng hiện thực và quyết định: chính 
khi sống điều đó Phao-lô để cho mình được tái tạo nhiều hơn theo hình ảnh của Đấng mà ông 
muốn phục vụ, Đức Giê-su Ki-tô. 
 
Dưới ánh sáng kinh nghiệm sống của Phao-lô chúng ta có thể tự hỏi làm thế nào chúng ta cố 
gắng đi vào trong sự vâng phục đức tin và trong tinh thần của người tôi tớ.  Các bạn được gọi, 
không phải các bạn trở nên trợ tá cho “sếp” riêng của các bạn; nhưng một khi được gọi, người ta 
có thể luôn luôn lo cho chính mình và ra khỏi tinh thần nầy của người đầy tớ và khỏi sự vâng lời 
đức tin. Công thức nầy dành riêng cho bạn và quen thuộc với bạn, là công thức hiến dâng bản 
thân mình; công thức hoàn toàn bắt gặp điều tôi đã diễn tả bằng hạn từ tinh thần của người tôi tớ 
và vâng phục đức tin.  Làm thế nào, ngày qua ngày bạn sống sự hiến thân đó của chính mình như 
một thái độ nền tảng, điều đó hoàn toàn không phải là sự chạy trốn, nhưng đặt mình trong bàn tay 
của Đức Chúa, qua sự đón nhận những trung gian nhờ đó chúng ta được hướng dẫn?  Các bạn có 
thể tự hỏi làm thế nào bạn biết trình thuật lại điều bạn làm cho người khác, cho những người có 
bổn phận đào tạo bạn, cho giám mục, các vị kêu gọi bạn?  Trình thuật lại cũng là một cách tự 
hiến, không giữ lại cho mình điều người ta đã làm.  Chính trong cùng một chuyển động mà người 
ta tạ ơn Thiên Chúa về những gì Người đã làm cho chúng ta và vì chúng ta, và người ta tường 
thuật lại cho người khác về những gì người ta làm.  Làm thế nào bạn tường thuật lại?  Làm thế 
nào bạn chấp nhận kiểm tra lại mình?  Làm thế nào bạn chấp nhận một ai đó đồng hành với bạn?  
Điều nầy, có thể, tuy không nhất thiết, là một linh mục.  Để cho mình được hướng dẫn chính là 
chấp nhận để cho Chúa Giê-su đồng hành, qua nhiều gương mặt, qua nhiều con người cụ thể gặp 
được trên đường đi.  Có phải chúng ta chấp nhận, có phải các bạn chấp nhận để thật sự có người 
đồng hành? Có phải, khi có dịp, bạn cũng chấp nhận đồng hành với những người khác, giữ vai 
trò của Kha-na-ni-a hay của Ba-na-ba vào một lúc nào đó bên cạnh những người cần sự giúp đỡ 
bởi vì họ không thấy gì nữa cả, bởi vì họ tìm đường đi, bởi vì họ cần định hướng?  Tất cả mọi 
người đều cần được hướng dẫn. 
 
Như thường lệ, xin đề nghị với các bạn hai Thánh vịnh có thể giúp các bạn đạt đến suy niệm 
trong cầu nguyện.  Thánh vịnh 4 mời gọi chúng ta “Hãy ở lại trong niềm cậy trông”.  Khi dùng 
từ ngữ vâng phục, tôi ngụ ý dùng từ ngữ tin cậy.  Thánh vịnh 16 (15): “Số phận con ở trong tay 
Ngài”, tựa đề của Thánh vịnh.  Thánh vịnh 143 (142): “Ước gì hơi thở Ngài hướng dẫn con”.  
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Chớ gì suy tư về sự mù lòa nhất thời của Phao-lô giúp bạn để cho mình được đồng hành và 
chấp nhận đồng hành với người khác. 
 
Lm Nguyễn QuangVinh, chuyển ngữ 
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Phao-lô (vẫn còn là Sao-lô) đi tới Đa-mát, không phù hợp với dự định ban đầu, không phù hợp 
với chương trình theo như ông vạch sẵn và hình dung ra, nhưng ông bị lôi kéo, được hướng dẫn 
bởi đoàn tùy tùng, ông không thấy gì nữa cả, không biết phải đi đâu, không biết mình đang ở 
đâu.  Tại Đa-mát, “9 Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống” (Cv 9, 9).  
Có cuộc gặp gỡ giữa Phao-lô với Kha-na-ni-a. “18 Lập tức ông lại thấy được. Ông đứng dậy và 
chịu phép rửa.  Rồi ông ăn và khỏe lại” (Cv 9, 18-19).  Nếu Phao-lô cứ ở như vậy không ăn uống 
gì, không phải là người ta cắt phần ăn của ông nhưng ông bắt đầu ăn chay, theo như truyền thống 
pha-ri-sêu đã định; đối với họ, ăn chay thường là cách phô trương bị Chúa Giê-su chỉ trích, là 
cách tự chuẩn bị để đón điều bất ngờ xảy đến. 
 
Ý niệm thời gian, “Trong suốt ba ngày”, không phải là vô lối đang khi nó ám chỉ đến điều chúng 
ta đọc trong Kinh Tin Kính: “Ngày thứ ba Người lại phục sinh từ trong kẻ chết”.  Trong lịch sử 
của đời Phao-lô, ngày nầy ở Đa-mát, trong đêm tối mà ông rơi vào và trong chay tịnh mà ông tự 
đặt cho mình, thì tương tự như ngày Thứ Bảy Tuần Thánh mà Chúa Giê-su trải qua: như một 
“thời chết chóc”, lúc mà Chúa Giê-su không ở tại thế gian nầy và lúc đó Người chưa đi vào trong 
thế giới của Thiên Chúa.  Kinh Tin Kính nói với chúng ta: “Người chịu đóng đinh vào thập giá, 
Người chịu khổ hình và mai táng.  Xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống 
lại”.  Ba ngày đó, trải qua tại Đa-mát trong những điều kiện mà tôi vừa nhắc lại, chắc chắn có 
điều gì đó liên hệ với sự xuống ngục tổ tông mà Kinh Tin Kính tuyên xưng, như vậy thật tình mà 
nói người ta không khẳng định được điều gì cả.  Người ta thấy ở đây dấu chỉ mà Chúa Giê-su đi 
gặp gỡ kẻ chết nơi họ đang ở, theo như niềm tin xa xưa của đạo Do thái, những kẻ chờ đợi 
“không biết đợi gì”, họ ở trong một tình trạng nhiều ít ví như tình trạng của ấu trùng, để lôi cuốn 
họ đi vào biến chuyển Phục Sinh của Đức Chúa.  Người khác nhìn thấy ở đó ý của Chúa Giê-su 
muốn chia sẻ cho đến cùng sự bỏ rơi và cảm giác của con người đã đánh mất sự sống và họ 
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không biết họ đang ở đâu.  Chúa Giê-su tự liên đới với những con người đó.  Phao-lô, một cách 
nào đó, đang muốn chay tịnh trong ba ngày trong đêm tối mà ông bị dìm vào, ông đã kinh qua 
hình thức hủy diệt. 
 
Thật thú vị khi tìm hiểu kỹ lưỡng thực hành chay tịnh và ý nghĩa của chay tịnh.  Chay tịnh là một 
thực hành chung trong các tôn giáo lớn theo độc thần giáo: Do thái giáo, Ki-tô giáo, Hồi giáo, và 
theo hệ thống bố thí và cầu nguyện.  Thực hành chay tịnh rất được khai triển trong Tin Mừng 
Mát-thêu.  Vào thời trước người ta thường ăn chay hãm mình, thời đại của chúng ta nhấn mạnh 
nhiều đến mối liên hệ hơn giữa chay tịnh và chia sẻ, tức người ta giảm bớt chi tiêu để chia sẻ, 
làm như vậy là chính đáng và chân thật.  Tuy nhiên điều nầy không làm cho chúng ta quên đi 
khía cạnh tu đức khổ hạnh: người ta giảm bớt ăn uống; tại sao làm thế?  Để trắc nghiệm sự tự do, 
để điều chỉnh xem mình có nô lệ quá đáng những gì nâng đỡ chúng ta sống, hoặc không vượt qua 
được chúng.   Đó là cách khẳng định sự tự chủ: người ta có khả năng cự lại ham muốn và chế 
ngự chúng.  Thực tập tự do và đồng thời nhận ra điều đã nhiều lần được khẳng định trong Tin 
Mừng nhất là trong Tin Mừng Mát-thêu, cần phải đặt mình trong tay Đức Chúa: “Hãy ngắm xem 
hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; 29 
thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc 
đẹp bằng một bông hoa ấy. Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì 
đây? ….. Ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (x. Mt 6, 28-34).  Đây 
không phải là lời mời gọi sống vô tư quá trớn, đây muốn nói : đừng quá tự tin vào mình và quá 
tin vào những phương tiện sống, nhưng hãy đặt mình trong sự săn sóc của bàn tay Đức Chúa.  
Trong chay tịnh có sự phó thác và đặt mình trong tay Thiên Chúa.  Ý nghĩa đó gặp được nơi các 
pha-ri-sêu, nơi Gioan Tẩy Giả và các môn đệ của ông họ, vào thời Chúa Giê-su, họ đã thực hành 
cách rộng rãi.  Đàng khác nhóm pha-ri-sêu, chúng ta biết qua Tin Mừng, thắc mắc các môn đệ 
của Chúa Giê-su sao không ăn chay.  Chúa Giê-su đã phải cắt nghĩa cho họ rằng chưa đến lúc 
phải ăn chay: chú rể còn ở với họ, đây là lúc dự tiệc cưới, một khi chú rể đi khỏi, thời ăn chay sẽ 
đến. Chúa Giê-su bào chữa việc ăn chay không phải là để phô trương, rằng người ta không trình 
diễn ăn chay, rằng người ta chỉ cần thực hành việc từ bỏ trong âm thầm để Cha, Đấng duy nhất 
làm chứng và có thể kết hợp ý chí và ý muốn của chúng ta hoàn toàn trong tay của Người. 
 
Xem ra không quá đáng để cho rằng ba ngày ở trong đêm đen và trong thực hành chay tịnh diễn 
tả, trong đời Phao-lô, một loại kinh nghiệm về sự chết; ông mất đi sự  sáng suốt, ông mất đi tất cả 
những gì ông nương tựa, thức ăn duy trì sức sống … Ông ở đó, không sự nâng đỡ, bị lột sạch tất 
cả, trần trụi, một mình, đứng trước Thiên Chúa.  Ba ngày như một loại diễn kịch câm về sự chết.  
Chính vì vậy ba ngày hướng về sự “sống lại” mà Kha-na-ni-a sẽ mang đến, một Ki-tô hữu nào đó 
của Giáo Hội Đa-mát.  Đối với Phao-lô ba ngày trong đêm đen và trong chay tịnh là những ngày 
canh thức.  Ông canh chừng, điều đó muốn nói là ông không làm chủ được nữa, ông không điều 
khiển được nữa, nhưng ông ngồi đó chờ đợi.  Trong Tân Ước chay tịnh, và rộng rãi hơn được gọi 
là tiết độ, luôn đi đôi với cảnh giác.  Cần phải tiết độ, không cần phải mang nặng cồng kềnh, 
không cần phải trĩu nặng để đứng trong tư thế tỉnh thức, trong tư thế canh gác, để chờ đợi điều 
mới mẻ luôn có thể xảy ra nhờ Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta.  Đó là hoàn cảnh mà Phao-
lô được đặt vào và trong đó ông đặt mình trong sự chờ đợi điều đã được hứa với ông: “Người ta 
sẽ nói cho anh…”  Ai sẽ nói cho ông, và điều gì sẽ nói cho ông, ông cũng chưa biết nữa. 

 
Đề tài tiết độ, cảnh giác, chay tịnh thường trở lại trong các Thư của Phao-lô,  rất có thể vì quá 
khứ pha-ri-sêu của ông, cũng có thể ông khám phá ra ý nghĩa mới dưới ánh sáng của Tin Mừng 
và của sứ điệp của Chúa Ki-tô.  Một văn bản trích từ thư 1Thê-xa-lô-ni-ca nói rõ điều nầy.  Cộng 
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đoàn Thê-xa-lô-ni-ca là cộng đoàn đầu tiên được Phao-lô thiết lập, các tín hữu phấn khởi tin 
theo Tin Mừng, tuy nhiên họ đinh ninh rằng Chúa Giê-su sẽ trở lại tức thời và họ không cảm thấy 
hứng thú về cuộc sống thường nhật vì Chúa Giê-su sắp trở lại.  Họ đầy phấn khởi, vui thích.  
Phao-lô cố ghìm lại sự phấn khích nầy, và đưa họ về với thực tế và cuối cùng đưa họ về với đức 
tin.  Phao-lô viết cho họ:  
 
“1 Thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai viết cho anh em (Có thể 
người ta không nói gì đến chuyện đó, kể cả người viết và người đọc). 2 Vì chính anh em đã biết 
rõ: ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. 3 Khi người ta nói: ”Bình an biết bao, yên ổn 
biết bao!”, thì lúc ấy tai hoạ sẽ thình lình ập xuống, tựa cơn đau chuyển bụng đến với người đàn 
bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được. 
 
4 Thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. 5 Vì tất 
cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không 
thuộc về bóng tối. 6 Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và 
sống tiết độ. 7 Ai ngủ, thì ngủ ban đêm ; ai say sưa, thì say sưa ban đêm. 8 Nhưng chúng ta, 
chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ 
chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ. 9 Vì Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn 
thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, 10 Đấng đã chết 
vì chúng ta, để dầu thức hay ngủ, chúng ta cũng sống với Người. 11 Vì thế, anh em hãy an ủi nhau 
và xây dựng cho nhau, như anh em vẫn làm” (1Tx.5, 1-11). 
 
Phao-lô viết cho dân Thê-xa-lô-ni-ca: “Anh em đừng dự đoán, đừng nói với nhau: ‘Đức Chúa sắp 
ngự đến’.  Đừng suy đoán kết luận nhưng hãy chờ đợi và ngừng mọi sinh hoạt, không! Hãy sinh 
hoạt…  nhưng hãy sống trong tỉnh thức.  Để sống tỉnh thức, hãy sống tiết độ, đừng thêm gánh 
nặng cho nhau, hãy tập luyện thân thể và tinh thần để khỏi bị chộp bất ngờ, hãy thật sự sống 
trong tình trạng tỉnh thức, trong chờ đợi”.  Nếu Phao-lô nói như thế cho tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca 
có lẽ chính vì ông đã sống tại Đa-mát cái kinh nghiệm chờ đợi đó trong đêm đen. 
 
Đối với tông đồ Phao-lô chay tịnh, tiết độ mà chúng ta vừa nghe nói, chúng liên hệ đến sự chiến 
đấu, chiến đấu trong đức tin, chiến đấu chống lại những gì là xác thịt, xác thịt không chỉ nói đến 
khía cạnh thể xác của con người chúng ta mà thôi, nhưng là những bản năng mà chúng ta không 
làm chủ được, những khát vọng dày vò chúng ta; những bản năng nầy, những ao ước hạ nhân 
tính chúng ta.  Được ghi dấu trong văn hóa tôn giáo nơi mà sức mạnh của sự thiện và sự dữ đối 
đầu nhau, Phao-lô thấy ở đó sức mạnh của sự dữ và ông mời gọi chống lại chúng.  Không ngơi 
nghỉ ông chiến đấu chống lại những sự dữ nầy từ nội tâm của chính mình và từ cuộc sống của 
mình nữa.  Phao-lô chống lại sự dữ bên ngoài, nơi mà sức mạnh biểu hiện ra bằng các mối nguy 
hiểm.  Thánh Phao-lô viết, trong thư Rô-ma, điều ngài cảm nghiệm từ bên trong nơi chính mình, 
một sự sôi sục không ngừng mà ngài không hiểu biết được và càng ít chế ngự được chúng, cho 
đến lúc ngài đặt tất cả trong bàn tay của Thiên Chúa để giải nút vấn đề:  
 
“

14 Vẫn biết rằng Lề Luật là bởi Thần Khí, nhưng tôi thì lại mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho 
tội lỗi. 15 Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều 
tôi ghét, thì tôi lại cứ làm. 16 Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì tức là tôi đồng ý với Lề Luật 
và nhận rằng Lề Luật là tốt. 17 Vậy thật ra không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội 
vẫn ở trong tôi. 18 Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, 
muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. 19 Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, 
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nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. 20 Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không 
còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. 
21 Bởi đó tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. 22 
Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa; 23 nhưng trong các chi thể của tôi, 
tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật 
của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi. 
24 Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? 25 Tạ ơn Thiên 
Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! 
Như vậy, nếu theo lý trí, thì tôi làm nô lệ luật của Thiên Chúa; nhưng theo xác thịt, thì tôi làm nô 
lệ luật của tội” (Rm 7, 14-25). 
Phao-lô tự bộc bạch mình như một con người bị xách nhiễu, ông không biết mình đang đứng ở vị 
thế nào.  Người ta nhận ra những gián đoạn trong đời sống của Phao-lô: ông thực hành những 
điều ông không hứng thú làm nơi thâm sâu tâm hồn và mặc dầu ông làm tất cả những việc đó, và 
có những việc ông muốn làm ông lại không làm.  Trong nội tâm của Phao-lô, có một cuộc chiến 
xảy ra giữa tinh thần và xác thịt, cuộc chiến nầy gợi lên qua những hạn từ rất chinh chiến; có 
phần huyền thoại, tuy nhiên đồng thời có phần gợi ý  ; ông nói cho những người nhận thư (dưới 
tựa đề: “Những cuộc chiến đấu của đức tin”):  
“10 Sau cùng, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. ’11 Hãy 
mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước 
của ma quỷ. 12 Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực 
thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời 
cao. 13 Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế, anh em 
có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. 
14 Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính,  15chân đi 
giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an; ’16hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó 
anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. 17 Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và 
cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa” (Ep6, 10-17).  Đó là sự võ trang vững 
chắc để xông vào chiến trận đức tin.  Một trong những yếu tố cụ thể cho phép tham dự cuộc 
chiến nầy, đó chính là chay tịnh, một sự đặt mình trong bàn tay của Đức Chúa; sự nâng đỡ cậy 
dựa vào Đức Chúa, sự nhắm mắt tin cậy vào Đức Chúa để Người cứu thoát chúng ta khỏi những 
tình huống bế tắc mà chúng ta không có thuốc chữa. 
Phao-lô thỉnh thoảng tự buộc mình chay tịnh trong chiến đấu.  Phao-lô gợi lên cuộc chiến đấu 
của các lực sĩ và nói cần phải rèn luyện như các lực sĩ để chiếm được phần thưởng, để sau khi đã 
phục vụ cách anh hùng những người khác ông không mất phần thưởng của mình (x. 1Cr 9, 24-
27).  Để được như vậy cần phải ăn chay: ông đã thực hành chay tịnh.  Cần phải thêm rằng đời 
sống và việc hoạt động tông đồ của Phao-lô đã được thử thách đầy đủ để không cần phải thêm 
kiêng khem gì nữa cả. 
Phao-lô nêu lên những thử thách mà ông đã chịu nhiều lần.  Người ta tự hỏi làm sao ông có thể 
sống sót ngang qua tất cả những gì ông đã sống.  Trong cuộc chiến chống lại đối phương làm suy 
yếu giá trị công việc của ông và họ nói chống lại ông, ông quyết định đưa lên hàng đầu các danh 
hiệu của ông, và các danh hiệu đó là tất cả các cuộc chiến đấu, tất cả những thử thách mà ông đã 
chịu:  
 
“Tôi xin nói lại: đừng ai tưởng là tôi điên. Mà có ai tưởng như thế, thì cứ nhận tôi là điên, để tôi 
cũng được tự hào đôi chút. 17 Điều tôi đang nói, tôi không nói theo tinh thần của Chúa, nhưng 
nói như một người điên, bởi tin chắc rằng mình có lý để tự hào. 18 Vì có lắm kẻ tự hào theo tính 
xác thịt, thì tôi đây, tôi cũng tự hào. 19 Vốn là người khôn, anh em lại sẵn lòng chịu đựng kẻ điên! 
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20 Phải rồi, anh em đành chịu người ta áp chế, cấu xé, tước đoạt, đối xử ngạo ngược và tát vào 
mặt! 21 Tôi nói thế, thật là nhục nhã, như thể chúng tôi đã tỏ ra nhu nhược. . . 
22 Họ là người Híp-ri ư? Tôi cũng vậy! Họ là người Ít-ra-en ư? Tôi cũng vậy! Họ là dòng giống 
Áp-ra-ham ư? Tôi cũng vậy! 23 Họ là người phục vụ Đức Ki-tô ư? Tôi nói như người điên: tôi 
còn hơn họ nữa! Hơn nhiều vì công khó, hơn nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì chịu đòn, bao lần suýt 
chết. 24 Năm lần tôi bị người Do-thái đánh bốn mươi roi bớt một; 25 ba lần bị đánh đòn; một lần 
bị ném đá; ba lần bị đắm tàu; một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi! 26 Tôi còn hơn họ, vì 
phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, 
nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài 
biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. 27 Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường 
phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng. 28 Không kể các điều 
khác, còn có nỗi ray rứt hằng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các Hội Thánh! 29 Có ai 
yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng 
sôi lên? 
30 Nếu phải tự hào, thì tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi. 31 Thiên Chúa, Đấng đáng chúc 
tụng muôn đời, là Cha của Chúa Giê-su, biết rằng tôi không nói dối” (2Cr 11,16-31). 
Ở đây chỉ mô tả những thử thách mà Phao-lô chịu vào cuối đời, chúng làm cho ông chao đảo, 
làm ông ngã quỵ, Phao-lô nhận xét như vậy, các thử thách nầy quật ngã ông đồng thời chúng góp 
phần xây dựng ông; chúng làm ông đau khổ, nhưng ông đã chống cự lại.  Chính vì vậy, xa hơn 
nữa, Phao-lô nói ông vui thú ngay cả trong những yếu đuối, trong nhục mạ, trong chống đối và 
trong bách hại, “10 Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt 
bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.  11 Tôi điên rồi! Chính anh em 
đã khiến tôi hoá ra như thế. Đáng lẽ anh em phải khen tôi, vì mặc dầu tôi chẳng là gì, tôi đâu có 
thua kém các Tông Đồ siêu đẳng kia” (2Cr 12, 10-11). 
Phao-lô nhấn mạnh rằng, ngay cả những điều thử thách ông, làm ông đau khổ, đồng thời chúng 
cũng kiến tạo ông.  “8 Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng 
không tuyệt vọng; 9 bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. 10 

Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su, để sự sống của Đức Giê-
su cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi” (2Cr 4, 8-10). 
Có những điều làm Phao-lô đau khổ, thử thách ông, có những thiếu thốn mà ông tự đặt ra cho 
chính mình để chế ngự những gì kéo ông đi xuống, tuy nhiên trong những thứ đó ông cảm thấy 
ông đang trở nên một con người mới.  Một thuật ngữ rất đẹp ám chỉ đến những vấn đề sức khỏe 
của ông:  
 
“16 Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan 
đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. 17 Thật vậy, một chút gian truân tạm 
thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời. 18 Vì thế, 
chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả 
vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. 
 
Chương 5 1 Quả thật, chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, 
bị phá huỷ đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên 
trời, không do tay người thế làm ra. 2 Do đó, chúng ta rên siết là vì những ước mong được thấy 
ngôi nhà thiên quốc của chúng ta phủ lên chiếc lều kia, 3 miễn là chúng ta có mặc áo, chứ không 
phải trần trụi. 4 Thật thế, bao lâu còn ở trong chiếc lều này, chúng ta rên siết, khổ tâm vì không 
muốn cởi bỏ cái này, nhưng lại muốn trùm thêm lên mình cái kia, để cho cái phải chết tiêu tan 
trong sự sống. 5 Đấng đã tạo thành chúng ta vì mục đích ấy chính là Thiên Chúa, Người đã ban 
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Thần Khí cho chúng ta làm bảo chứng.6 Vậy chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng: 
ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, 7 vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải 
nhờ được thấy Chúa. . . 8 Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ 
thân xác để được ở bên Chúa. 9 Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng 
tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người” (2Cr 4,16 – 5,9) 
Sức khỏe bị tổn hại làm Phao-lô cảm thấy cùng một lúc, con người thể xác của ông bị hạ đẳng và 
một con người mới phát sinh nơi ông; điều nầy được loan báo như là chỗ ở vĩnh hằng, chân trời 
mà chúng ta được hứa hẹn, tạo vật mới đó mà chúng ta trở nên, khi tỏ hiện ra rằng chúng ta ở 
trong Chúa Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, tạo vật mới đó đang  nẩy mầm ngay cả trong đau 
khổ, trong thiếu thốn, và có lẽ vì những đau khổ đó, vì những thiếu thốn đó nữa.  Đang nẩy mầm, 
và đó là niềm hy vọng không phải như chiến thắng của chúng ta, nhưng là quà tặng lạ lùng được 
trao cho chúng ta. 
 
Phao-lô đi đến chỗ bộc lộ những kinh nghiệm khó khăn nầy, tuy nhiên người ta cảm thấy ông tìm 
từ ngữ để diễn tả: dĩ nhiên không dễ để nói ở trình độ sâu xa như thế.  Theo chân Phao-lô chúng 
ta có thể tự hỏi làm thế nào chúng ta có kinh nghiệm về một cái chết, về bị bỏ rơi, về cô quạnh, 
chúng có thể hướng về một đời sống khác, và  chúng đã để nhô lên một đời sống khác.  Phải 
chăng có những thử thách rớt xuống trên chúng ta, chúng thể hiện nơi chúng ta hiệu quả nầy 
không ?  Một chút hóm hỉnh để nói với những ai động lòng trắc ẩn về sự xuống cấp thị lực của 
tôi: “Điều đó buộc tôi nhìn lại nội tâm của mình!”  Nói thì dễ hơn là chấp nhận tuy nhiên tôi hơi 
tin!  Có phải có những thử thách giúp cho chúng ta hướng về những chân trời mới?  Xin kể lại 
chuyện xảy ra giữa ba má tôi và tôi, khi tôi báo cho họ, vào thập niên 1980, tôi có xuất huyết nơi 
mắt, … Cha tôi lúc đó đã mù và ông nói với tôi: “nầy chúng ta cầu nguyện cho con”.  Ngu xuẩn 
làm sao, tôi trả lời: “ Không phải để ba thất vọng nhưng từ khi con còn là chú bé, con đã không 
ngừng cầu nguyện để ba khỏi trở nên mù lòa và điều đó đã không ngăn cản ba bị mù!”  Ba tôi trả 
lời: “Phải đấy con, đúng như vậy, con đã cầu nguyện nhiều để ba không bị mù, và ba đã bị mù.  
Tuy nhiên có lẽ, nhờ vào lời cầu nguyện của con, ba đã không bị đè bẹp bởi sự mù lòa, bởi sự 
kiện mù lòa”.  Thật là một câu trả lời tuyệt vời.  Không phải là điều tôi cầu xin.  Mà là  điều gì đó 
ba tôi đã đón nhận như một quà tặng; ông trở nên mù, nhưng điều đó không nghiền nát ông.  Có 
phải chúng ta biết vượt qua những thử thách trong tinh thần như thế không? 

 
Trong tương quan với chay tịnh, có chăng những dấu vết như thế trong đời sống chúng ta?  Có 
chay tịnh trong ăn uống, điều nầy mất đi sự nghiêm khắc của nó; có khi nó trở nên hình thức bên 
ngoài, nhất là khi từ chối ăn cá thay cho thịt.  Tuy nhiên có nhiều hình thái chay tịnh khác.  Có 
thứ chay tịnh về sử dụng của cải trần thế mà không để mình bị lệ thuộc quá đáng, sử dụng của cải 
trần gian vừa phải để không trở nên nô lệ sự vật.  Chúng ta biết như thế không?  Và trong lãnh 
vực tình cảm, tính dục, chúng ta có chống lại những ham muốn, chống lại những bản năng để đặt 
mình hoàn toàn trong tình trạng ân huệ, hiến thân cho Thiên Chúa và cho tha nhân không?  
Những cam kết mà chúng ta đã làm: dấn thân sống đơn sơ, vâng phục, khiết tịnh, tất cả là những 
hình thái chay tịnh.  Chúng ta có sống tốt những điều đó không?  Chúng ta có cho chúng một ý 
nghĩa không?  Nếu chúng ta chấp nhận thiếu thốn, chính là để chúng ta chờ đợi một điều gì khác 
đang tới. Có phải chúng ta sống những điều đó mà không coi đó là những sự bó buộc kéo lê 
không? 
Các Thánh vịnh ?  Thánh vịnh 22 (21) được hoan nghênh: “Nhân sao Chúa bỏ rơi con?”  Chính 
đó là điều mà Phao-lô phải tự nhủ khi ngỏ lời với Thiên Chúa của ông, với Thiên Chúa mà ông 
tin tưởng như một người Do thái xác tín, trong suốt ba ngày kinh qua trong đem đen và trong 
chay tịnh, với sự cởi mở hướng về niềm cậy trông kết thúc Thánh vịnh nầy.   Hoặc Thánh vịnh 
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116 (114): “Con yếu đuối, xin Người cứu con”; hoặc Thánh vịnh 88 (87) “Trong đêm thâu con 
kêu cầu”. 
 
Lm Nguyễn Quang Vinh chuyển ngữ 
Lm Dubreuil  
Lourdes 2010 
Bài 7 

 

Cầu nguyện 
 

 

 

Ba ngày ròng rã Phao-lô chịu sống trong tăm tối, dìm mình trong mù lòa, là kinh nghiệm cay 
đắng, một thử thách, với chay tịnh mà ông muốn thực hành để chuẩn bị cho mình một việc sắp 
tới.  Thời gian nầy, bên ngoài xem ra như chết lặng, lại đã mang đến sự sống; một cách nhiệm 
mầu, sự sống mới đang nẩy mầm.  Chúng ta biết được việc nầy qua điều Đức Chúa nói với Kha-
na-nia-a trong thị kiến, con người nầy được sai đến trước Phao-lô để mặc khải cho ông sứ vụ của 
ông và, một cách nào đó, đem lại cho ông sự sống nhơn danh Đức Chúa.  Kha-na-ni-a đã phải 
sống sự hoán cải để chấp nhận làm việc nầy, ông dấn thân với sự sợ hãi, run rẫy và bị ép buộc.  
Hãy đọc lời Đức Chúa nói với Kha-na-ni-a: “10 Bấy giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Kha-na-
ni-a. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông: ”Kha-na-ni-a!” Ông thưa: ”Dạ, lạy Chúa, con 
đây.” 11 Chúa bảo ông: ”Đứng lên, đi tới phố gọi là Phố Thẳng, đến nhà Giu-đa tìm một người 
tên là Sao-lô quê ở Tác-xô: người ấy đang cầu nguyện 12 và thấy một người tên là Kha-na-ni-a đi 
vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được” (Cv 9, 10-12). 
 
Chúng ta được biết cùng với Kha-na-ni-a từ miệng Đức Chúa, rằng người mù nầy, lả đi, đuối sức 
vì tự mình ăn chay, không ở trong thế bị động: “Ông đang cầu nguyện”; điều nầy có ý nghĩa 
hoàn toàn khác với tình trạng có phần “yếu đi” mà ông rơi vào và nhấn mạnh đến khía cạnh “chờ 
đợi” của thời chuyển tiếp nầy.  Thị kiến chuẩn nhận rằng, trong thời gian cầu nguyện nầy” Phao-
lô đã có thị kiến và ông nghe nói đến một người tên là Kha-na-ni-a sẽ đến thăm ông, đặt tay trên 
ông và làm cho ông sáng mắt.  Người ấy, cho đến lúc đó, không được nói tên, mà tiếng nói trên 
đường chỉ nói vắn gọn: “Người ta sẽ nói cho anh điều anh phải làm”, xuất hiện và được loan 
báo.  Đó là dấu chỉ của sự khai mào được Phao-lô đón tiếp nồng nhiệt trong tình trạng cầu 
nguyện,  Điểm ghi chú nhỏ nầy mời gọi chúng ta tìm hiểu kỹ hơn sự cầu nguyện của tông đồ 
Phao-lô và tìm hiểu làm sao sự cầu nguyện nầy phục hoạt, gợi hứng cho sự cầu nguyện của 
chúng ta.  Nêu lên cầu nguyện làm chúng ta ở lại trong truyền thống Do thái (mà người Hồi giáo 
và cả chúng ta nữa tham gia vào)  kết hợp chay tịnh, cầu nguyện và bố thí, nhấn mạnh rằng chay 
tịnh chuẩn bị dọn chỗ cho Đức Chúa; chay tịnh cũng cho phép quay nhìn về tha nhân và chia sẻ 
cho họ quà tặng, là những gì mình đã kiêng khem. 

 
Phao-lô xuất hiện như con người cầu nguyện.  Trong các Thư của Phao-lô, rải rác chỗ nầy chỗ 
kia các lời cầu nguyện.  Phao-lô bước đi trên con đường ngay thẳng của Kinh Thánh, của Cựu 
Ước và Tân Ước: trong Kinh Thánh có nhiều lời cầu nguyện; Sách các Thánh vịnh hoàn toàn là 
sách cầu nguyện, nơi mà lịch sử của Dân và lịch sử cá nhân, được doãn lại dưới dạng thức cầu 
nguyện.  Trong sách các Thánh vịnh, Lời Chúa được mặc khải cho chúng ta biết rằng Đức Chúa 
ngỏ lời với chúng ta, cổ vũ chúng ta lời đáp trả, đó là lời cầu nguyện, mà chính tựa đề của sách 
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gợi lên.  Các Thánh vịnh không ngừng dưỡng nuôi đời sống cầu nguyện nơi các môn đệ của 
Chúa Giê-su.  Trong hai sách Tin Mừng Lu-ca và Mát-thêu nói về thời thơ ấu và việc giáng sinh 
của Chúa Giê-su, thật ngạc nhiên khi nhận xét rằng cầu nguyện rất hiện diện nơi những con 
người chờ đợi điều mới lạ, mong đợi ơn giải phóng: đó là bài ca “Magnificat” của Đức Maria, 
bài ca “Benedictus” của Da-ca-ri-a, bài ca “Nunc dimitis” của Si-mê-ôn; những ca khúc nầy hoàn 
toàn được lấy từ các Thánh vịnh.  Những nhân vật xướng lên các bài ca đó tự nhận lấy cho mình 
lời kinh trong các Thánh vịnh và lấy đó làm của riêng mình, theo hoàn cảnh sống của họ và theo 
những biến cố mà họ gặp phải.  Tin Mừng dưới dạng kinh nguyện.  Trong việc tông đồ mà Phao-
lô dấn thân theo sau tiếng gọi đã nhận được trên đường Đa-mát, thật không lấy gì làm ngạc nhiên 
khi kinh nguyện hiện diện ngay từ ban đầu. 

 
Nội dung của lời cầu nguyện đó thế nào, đã không được viết lại.  Người ta có thể suy đoán ra mà 
không phản lại sự thật, rằng lời cầu nguyện đó hoàn toàn là lời cầu nguyện của lòng ao ước, lời 
cầu nguyện của chờ đợi, lời cầu nguyện của niềm cậy trông, được ăn rễ trong những điều cao 
trọng mà Đức Chúa đã không bao giờ ngừng hoàn tất vì lợi ích cho dân của Người.  Người ta có 
thể suy nghĩ và hiểu như vậy.  Đối lại người ta tìm thấy nhiều lời kinh nguyện của Phao-lô khi 
rảo qua các Thư của ông.  Phao-lô viết thư cho những cộng đoàn mà ông đã thiết lập, ông biết họ 
và không biết họ, tuy nhiên ông ao ước muốn biết họ, như người Rô-ma chẳng hạn; thật ngạc 
nhiên khi nhận thấy rằng các thư của Phao-lô luôn luôn bắt đầu bằng một lời cầu nguyện Phao-lô 
chúc tụng Đức Chúa  về những gì Người đã làm phúc cho những người mà ông viết thư; Người 
ta gặp thấy như thế trong nhập đề của các Thư 1Cô-rin-tô, 2Cô-rin-tô, Thư Ê-phê-xô, Thư Cô-lô-
xê …  
 
Hãy lắng nghe một số lời kinh của Phao-lô qua đó biết được tâm tư của ông; biết bao nhiêu là lời 
mời gọi cố gắng đi trước mọi cuộc đối thoại như chúng ta có thể có bằng một lời kinh nguyện 
thầm lặng, hoàn toàn nội tâm, và nó giúp chúng ta sống những đối thoại nầy: “4 Tôi hằng cảm tạ 
Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Ki-tô Giê-su. 5 Quả 
vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì 
được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. 6 Thật thế, lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn 
sâu vững chắc vào lòng trí anh em, 7 khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong 
đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. 8 Chính Người sẽ 
làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong 
Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. 9 Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu 
gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta” (1Cr 1, 4-9).  
Lời tạ ơn nầy đi đôi với niềm cậy trông: Phao-lô dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về những gì Người 
làm cho cộng đoàn nầy và ông kết luận rằng Đức Chúa sẽ tiếp tục đồng hành với cộng đoàn nầy 
trong chờ đợi Ngày của Người, ngày của thị kiến, của gặp gỡ đầy đủ và toàn vẹn. 
Người ta cũng tìm thấy những điều như vậy trong Thư 2 Cô-rin-tô; Phao-lô nhận lấy trách nhiệm 
cách mạnh mẽ đối với những người nhận thư của ông, họ cáo tội ông quanh co, không biết điều 
mình muốn, không trung thực với điều ông đã hứa: “3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức 
Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn 
sàng nâng đỡ ủi an. 4 Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để 
sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan 
khốn khó. 5 Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Ki-tô, thì nhờ Người, 
chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. 6 Chúng tôi có phải chịu gian nan, thì đó là để anh em 
được an ủi và được cứu độ. Chúng tôi có được an ủi, thì cũng là để anh em được an ủi, khiến anh 
em có sức kiên trì chịu đựng cùng những nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu. 7 Chúng tôi 
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lấy làm an tâm về anh em, vì biết rằng anh em thông phần thống khổ với chúng tôi thế nào, thì 
cũng sẽ được thông phần an ủi như vậy” ( 2Cr 1, 3-7).  Hãy chú ý đến sự lặp đi lặp lại từ ngữ 
“an ủi”, một từ ngữ nói lên sự âu yếm của Đức Chúa.  Chúa chúng ta là một Thiên Chúa an  ủi, 
nghĩa là cho phép thoát khỏi ưu sầu, mang lại niềm vui và bình an.  Người tông đồ sống việc tông 
đồ của mình như là một thừa tác vụ an ủi, một thừa tác vụ dẫn đến rao giảng và lặp lại cho nhân 
loại mà ông gặp gỡ, rằng Thiên Chúa thì ở gần bên họ, trong Đức Giê-su, nhờ Thánh Thần để 
không ngừng an ủi nhân loại, để kéo họ ra khỏi ưu phiền và đưa họ vào niềm hân hoan. 
 
Trong Thư Ê-phê-xô, một lời cầu nguyện dẫn nhập y như thế dâng lên cho Thiên Chúa vì những 
hồng ân Người đã thực hiện cho các tín hữu nầy luôn luôn với ý ca tụng, tạ ơn Thiên Chúa :  

“3 Chúc tụng Thiên Chúa 
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 

Trong Đức Ki-tô, 
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc 

cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. 
4 Trong Đức Ki-tô, 

Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, 
để trước thánh nhan Người, 

ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, 
nhờ tình thương của Người. 

5 Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, 
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử 

nhờ Đức Giê-su Ki-tô, 
6 để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, 

ân sủng Người ban tặng cho ta 
trong Thánh Tử yêu dấu. 

7 Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra 
chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi 
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. 
8 Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta 

cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. 
9 Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: 

thiên ý này là kế hoạch yêu thương 
Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô. 

10 Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn 
là quy tụ muôn loài trong trời đất 

dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô. 
Cũng trong Đức Ki-tô, 

11 Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự 
theo quyết định và ý muốn của Người, 

đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng 
theo kế hoạch của Người, 

12 để chúng tôi là những người đầu tiên 
đặt hy vọng vào Đức Ki-tô, 

chúng tôi ngợi khen vinh quang Người. 
13 Trong Đức Ki-tô, cả anh em nữa 
anh em đã được nghe lời chân lý 
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là Tin Mừng cứu độ anh em; 

vẫn trong Đức Ki-tô, 
một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, 

Đấng Thiên Chúa đã hứa. 
14 Thánh Thần 

là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, 
chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, 

để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. 
Đức Ki-tô được siêu tôn 

15 Bởi vậy, cả tôi nữa, từ khi được nghe nói về lòng tin của anh em vào Chúa Giê-su, và về lòng 
mến của anh em đối với toàn thể dân thánh, 16 tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì anh em, khi 
nhắc tới anh em trong những lời cầu nguyện của tôi. 17 Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên 
Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải 
cho anh em nhận biết Người. 18 Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy 
vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh 
em được chia sẻ cùng dân thánh, 19 đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng 
ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, 20 mà Người đã biểu dương 
nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời. 21 

Như vậy, Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có 
được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. 22 Thiên Chúa đã đặt 
tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; 23 mà Hội Thánh là thân 
thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn” ( Êp 1, 3-23). 
Người ta cũng tìm thấy trong các Thư, những lời cầu nguyện trồi lên giữa những bài diễn văn của 
Phao-lô.  Ông nói với những người nhận thư rằng ông phải nói với họ và, đột nhiên, bài suy 
niệm, bài diễn văn, những suy tư của ông bùng phát lên lời cầu nguyện, chúng bị gián đoạn bởi 
những lời cầu nguyện, làm như thế cho các người nhận Thư hiểu rằng không phải với tư cách cá 
nhân của ông mà ông lên tiếng, nhưng là nhơn danh một Đấng Khác, và hướng về Đấng Khác đó 
mà ông mời gọi họ quay về.  
 
Thử tìm hiểu xem lời cầu nguyện của Phao-lô, lời cầu nguyện mà ông khuyên bảo.  Đối với 
Phao-lô lời cầu nguyện mà các tín hữu, các môn đệ của Chúa Giê-su phải diễn tả, là sự tham dự 
vào kinh nguyện của chính Chúa Giê-su.  Tin Mừng Luca thường cho thấy Chúa Giê-su đi riêng 
ra một nơi để cầu nguyện và nói đến Kinh Lạy Cha (Lc 11,2-4), một lời cầu nguyện tạ ơn khác 
mà Chúa Giê-su thưa với Cha “Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những 
điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (x. Lc 10, 21).  Đối với thánh Phao-lô, 
cầu nguyện là đi vào trong kinh nguyện của Chúa Ki-tô.  Chính vì vậy cái nôi của cầu nguyện 
tuyệt hảo đối với chúng ta là Phép Thánh Thể, là Thánh Lễ Tạ ơn của Chúa Ki-tô dâng chính 
mình cho Thiên Chúa, dâng trọn vẹn cuộc sống của Người trong hành vi yêu thương cho chính 
mình và cho toàn thể nhân loại.  Chính là đi vào trong chuyển động của Lễ Tạ Ơn mà chúng ta 
cầu nguyện tốt hơn bởi vì chúng ta tham dự vào sự dâng hiến của Chúa Ki-tô được Người đồng 
thuận và trong đó một mình Người có thể đưa chúng ta đi vào.  Cầu nguyện luôn luôn là tham dự 
vào kinh nguyện của Chúa Ki-tô. 
 
Có thể thêm rằng kinh nguyện là những lời chúng ta thốt ra, những thái độ mà chúng ta hành xử, 
những lời cầu xin mà chúng ta dâng lên.  Tuy nhiên cầu nguyện thật sự của người Ki-tô hữu 
được thực hiện dưới tác động của Chúa Thánh Thần.  Trong Thánh Thần  và nhờ Thánh Thần mà 
chúng ta cầu nguyện.  Chính Thánh Thần làm cho chúng ta liên hệ với Đức Chúa, và điều nầy, có 
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thể nói, đặt chúng ta vào tần số của Người, cho phép chúng ta thông hiệp với Người.  Phao-lô 
khẳng định mạnh mẽ, trong Thư Rô-ma, chương 8, ông gợi lên vinh quang sắp tới, sự kiện mà 
chúng ta chưa có, chúng ta đang tiến về và rằng vinh quang sắp đến, Triều đại Thiên Chúa là sự 
sinh nở dài hơi, điều nầy giả thiết có nhiều thử thách, đau khổ, khó khăn, ngay cả khi điều nầy có 
mục đích mở vào niềm vui của một đời sống mới.  Chính vì thế Phao-lô mời gọi đi vào niềm cậy 
trông: “26 Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết 
cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những 
tiếng rên siết khôn tả. 27 Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì 
Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa” ( Rm 8, 26-27).  “3 Vì 
thế, tôi nói cho anh em biết: chẳng có ai ở trong Thần Khí Thiên Chúa mà lại nói: ‘Giê-su là đồ 
khốn kiếp!’; cũng không ai có thể nói rằng: ‘Đức Giê-su là Chúa’, nếu người ấy không ở trong 
Thần Khí” (1Cr 12, 3).  Chỉ Thần Khí mà thôi mới cho phép chúng ta thưa chuyện với Thiên 
Chúa cách phù hợp, theo cách thức của Chúa Giê-su.  Chúng ta có hiểu rằng trong kinh nguyện 
chúng ta đón nhận Thần Khí không?  Có phải chúng ta không quá hấp tấp tìm ra từ ngữ để lấp 
đầy thinh lặng không?  Thay vì chờ đợi một cách nào đó được gợi hứng cầu nguyện không? 
 
Cầu nguyện theo Phao-lô, trước hết và tiên vàn là hành động tạ ơn, đó là một trong các đặc tính.  
Khi người ta quay về với Đức Chúa chính là để trước tiên tạ ơn  Chúa, điều nầy giả thiết người ta 
có ý thức về ân huệ mà Người đã ban cho chúng ta và cho thế giới.  Ước gì tất cả kinh nguyện 
của chúng ta bắt đầu bằng việc tạ ơn, cũng như lời thú tội của chúng ta bắt đầu bằng lời ca tụng 
Thiên Chúa bởi vì Người cho phép chúng ta làm điều tốt, điều lành.  Vả lại khởi đi từ đó chúng 
ta có thể đo chiều kích giới hạn của mình.  Các Thánh vịnh phần lớn là lời kinh ngợi khen, điều 
nầy không ngăn cản diễn tả cảm xúc khác nhau và đa dạng làm rung động người đọc; có những 
tiếng kêu nổi loạn, tiếng kêu lo âu, những trách mắng, những điều khôn tả, có tất cả, vì chỉ để tự 
diễn tả mình trong sự thật trước mặt Đức Chúa nhưng vẫn ở trong văn mạch tạ ơn và trong niềm 
xác tín rằng, ngay cả có nhiều điều không được như chúng đáng phải là, như chúng ta cầu chúc, 
Đức Chúa đã không bỏ rơi cho chúng ta đến thế: Người đã biểu lộ ra cho chúng ta  qua những 
dấu chỉ mà chúng ta phải biết nhận ra. 
 
Chúng ta biết rằng trong kinh Thánh và trong Tin Mừng, ngay cả khi Thiên Chúa thỉnh thoảng 
xuất hiện trong những hành động ngoạn mục, Người rất thường thực hiện trong thầm kín.  Dấu 
chỉ không thể vượt qua là sự sinh hạ Con vào đêm Giáng Sinh.  Người ta không thể hình dung ra 
rằng Thiên Chúa đi vào thế giới bằng khung cửa hẹp, đến nỗi mà không còn chỗ cho Người trong 
nơi nhân loại cư trú và Người đã tìm được chỗ trú ngụ trong chuồng súc vật và ở đó chỉ có những 
mục đồng…!  Một sự đi vào làm nên biến cố mà tuyệt đối không ai trông thấy.  Khi đọc lại trình 
thuật giáng sinh trong Tin Mừng Luca, người ta tự nhủ có hai biến cố.  Một biến cố mà báo chí 
thời đó (không biết báo gì) chắc chắn đã nói đến: đó là sự kiểm tra dân số được hoàng đế Xê-da-
rê ban hành; mọi người bó buộc về lại nơi sinh quán của mình để khai sổ.  Đó là một biến cố 
chính trị lớn!  Sinh nhật của một đứa trẻ, một việc rất nhỏ, tuy nhiên trong biến cố nầy chứa đựng 
tương lai.  Điều nầy vẫn còn là luật vàng.  (Chính Giáo Hội chúng ta, sau khi quá gieo trồng sự 
chôn vùi nầy, tự xuất hiện, lên tiếng, tỏ mình ra, tuy nhiên tôi không cầu chúc sự quá phô trương, 
bởi vì khi tỏ mình ra cách quá phô trương, điều đó không được trung thực với cách làm của 
Thiên Chúa đã tự giới thiệu mình cho nhân loại).  Cần phải quan sát kỹ hơn để đọc được được 
những dấu chỉ tiên đoán tương lai, biết rằng chúng tuy nhỏ, hầu như vô nghĩa; chúng lại nói về 
tương lai, chính những dấu chỉ đó cho phép chúng ta tạ ơn và cầu xin Thiên Chúa tiếp tục ban ơn 
ngày càng phong phú, cho đến thời chỉ còn là ân sủng. 
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Tham dự vào kinh nguyện của Chúa Ki-tô, kinh nguyện trong Thánh Thần, kinh nguyện của 
hành động tạ ơn.  Kinh nguyện phải phản ánh kinh nghiệm của chúng ta, của hiện sinh cuộc 
sống: nếu chúng ta nói với Thiên Chúa, chúng ta cần phải nói với Người điều chúng ta tâm niệm, 
bằng con tim cởi mở.  Khi chúng ta quen thân ai, chúng ta thuật lại cho họ mọi điều xảy đến, sự 
lành hoặc sự dữ, những điều gây phiền nhiễu cho chúng ta.  Tại sao lại không làm như thế đối 
với Thiên Chúa?  Các bạn sẽ nói: “Thiên Chúa biết cả rồi !”  Tuy nhiên Thiên Chúa muốn con 
người nói với Người những điều đó và người ta đi cùng với Thiên Chúa vào trong thái độ tâm sự 
nối kết tâm sự; không có gì xấu khi tường thuật cho Thiên Chúa tất cả những gì làm chúng ta băn 
khoăn, điều thỉnh thoảng được gọi là chia trí lo ra.  Có thể là những chia trí lo ra nếu, bổng chốc 
người ta đi vào viễn vông hoặc là tiên liệu một thời khóa biểu…   Đó có thể chỉ là những sự việc 
trở lại trong tâm trí chúng ta bởi vì chúng làm nên thành phần cuộc sống chúng ta, chúng làm 
chúng ta lo lắng, chúng có phần quan trọng đối với chúng ta; tại sao không nói sự đó cho Thiên 
Chúa để Người giúp chúng ta thấy rõ hơn điều gì quan trọng trong đó và để Người giúp chúng ta 
thực hiện điều phải làm, điều phải nói, để làm chúng ta tiến bộ cùng với tha nhân trong sự hiểu 
biết tốt hơn về Chúa Giê-su và về Tin Mừng. 
 
Có một thời người ta nói xấu về việc cầu xin: cho rằng đó là kinh nguyện ngây ngô, vô nghĩa; 
không cần phải đốt nến trên bàn thờ khi cầu nguyện với Thiên Chúa để cầu nguyện cho đứa con 
thi đậu tú tài…  Đó là cầu nguyện hoài nghi.  Có lẽ đó là lời cầu nguyện đơn sơ?  Chúng ta đánh 
mất sự đơn sơ của việc cầu nguyện: thưa với Thiên Chúa điều gì xảy ra trên đầu chúng ta và điều 
gì đang làm chúng ta nặng lòng; nếu chúng ta không xin gì hết với Thiên Chúa điều gì sẽ dẫn 
chúng ta nói lời cám ơn với Người ?  Đi đôi với nhau: nếu không xin gì với Thiên Chúa, nếu 
không xin Thiên Chúa gia ân giáng phúc, thì việc gì chúng ta tạ ơn Người?  Như vậy cần phải có 
sự đơn sơ trong cầu nguyện. 
 
Còn hai điều nữa liên quan đến kinh nguyện theo thánh Phao-lô.  Kinh nguyện theo thánh Phao-
lô mang tính cá nhân, Phao-lô xưng “Tôi”.  Trong các Thư Phao-lô nói đến kinh nghiệm cá nhân.  
Phao-lô muốn, như ông nói, người ta bắt chước ông (x. Pl 3, 17) bởi vì Phao-lô sống, sống điều 
đó như một ân huệ, và ông muốn chia sẻ ân huệ nầy để giúp người khác nhận ra ân huệ của Thiên 
Chúa cũng đã ban cho họ.  Lời cầu nguyện là điều cá nhân, tuy nhiên lời cầu nguyện luôn luôn có 
chiều kích giáo hội.  Người ta cầu nguyện với những người khác, chứ không phải chỉ bên cạnh 
người khác: người ta cầu nguyện trong cộng đoàn, cho cộng đoàn, cho Giáo Hội, trong Giáo Hội.  
Lộ Đức là điểm nhắm, là một lời chứng hùng hồn: dân chúng đến đó với nhiều thao thức khác 
nhau, họ cầu xin theo theo kiểu của họ, cho việc nầy, cho việc kia; đồng thời họ cùng nhau và họ 
cầu nguyện chung với nhau theo ý của Giáo Hội hoàn vũ.  Kinh nguyện của Chúa Giê-su để lại 
thật có ý nghĩa, kinh nguyện đó bắt đầu bằng “Lạy Cha chúng con”.  Nói lên khía cạnh cá nhân 
mà tôi vừa nhắc tới, kinh nguyện đó có thể bắt đầu bằng: “Lạy Cha của con”, nhưng không! mà 
là “Lạy Cha chúng con”; tôi chỉ có thể thưa với Thiên Chúa trong chân lý khi làm nên một thân 
thể với những ai khác như anh em của tôi.  Tôi chỉ có thể thưa với Thiên Chúa ở số nhiều, với 
những ai khác, và nhơn danh những người khác, bằng hiệp nhất với những ai cầu nguyện, và 
cùng hiệp nhất với những ai không biết cầu nguyện, hiệp nhất với những ai chỉ ca thán nổi loạn, 
phải có trách nhiệm làm cho tiếng kêu của họ trở nên đúng đắn những lời cầu xin và kinh 
nguyện.  Đó là kinh nguyện hoàn vũ nhắm tới, lúc mà một trang thông tin, có thể kéo sự chú ý 
của người khác đến những biến cố vừa mới xảy ra. 
 
Đó là một vài khía cạnh của kinh nguyện có thể thúc đẩy chúng ta chuẩn xác lại kinh nguyện của 
chúng ta.  Kinh nguyện của chúng ta có đáp ứng được những tiêu chí nầy không?  Kinh nguyện 
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đó có vang vọng kinh nguyện của Phao-lô không?  Kinh nguyện mà nhờ đó chúng ta đã đi vào 
trong kinh nghiện của đời sống vĩnh hằng, của đời sống với Thiên Chúa quy tụ về Thiên Chúa, 
chính đời sống nầy không làm cho chúng ta quên đi tất cả những gì còn lại, nhưng tất cả những 
gì còn lại được nhìn nhận trong Thiên Chúa cùng với chúng ta. 
 
Điều quan trọng phải tự nhủ rằng: lời cầu nguyện không phải chỉ là những từ ngữ mà thôi, nhưng 
là thái độ của một con người trọn vẹn.  Dân Pháp không biết phải làm gì với thân xác khi cầu 
nguyện, ngay cả những đặc sủng đã đánh thức chúng ta về khía cạnh đó.  Với tất cả những gì 
chúng ta là, với thân xác, với ngũ quan, chúng ta cầu nguyện…  Ai sẽ giúp tôi cầu nguyện?  Nơi 
chốn nào gợi hứng, ai sẽ giúp tôi hiện diện với Thiên Chúa?   Không nhất thiết là nơi ở của tôi 
hay bàn viết của tôi, nơi mà tôi có khuynh hướng chỉ định cho Thiên Chúa cư trú.  Hãy xem coi, 
đó là sự tiến hành, điều nầy làm thành tố của kinh nguyện: di chuyển để gặp gỡ.  Đó là sự tiến 
hành mà tôi thực hiện khi tôi thay đổi chỗ ở để đi tìm Người trong nơi là cung thánh của Người. 
 
Cũng còn có vấn đề cử chỉ thái độ nữa: người ta có thể cầu nguyện trong tư thế quỳ, đứng, ngồi, 
có thái độ tương hợp với tình trạng tâm trí; không có chuyện tâm trí một bên và bên kia là thân 
xác; thân xác diễn tả tình trạng tinh hồn.  Có những sự trợ giúp:  một thánh tượng, một hình ảnh, 
một thánh ca, một bản văn, một đoạn sách thiêng liêng, không kể đến phải luôn luôn trở về lời 
bởi vì cầu nguyện bó buộc có câu trả lời. Khi người ta nói: “Người ta nói gì với ai?”, người ta 
phải nói: “Có ai đó nói với tôi đang chờ tôi trả lời?”  Người ta phải làm gì để lắng nghe Đức 
Chúa và để có hứng thú trả lời cho Người.  Tôi cho rằng kinh nguyện sẽ ít nặng nề nếu chúng ta 
biết thay đổi hình thức, không phải chỉ để giải trí khi thay đổi tư thế, nhưng bởi vì thói quen, tập 
quán là một cám dỗ và sự lặp đi lặp lại không nhất thiết được khuyến khích.  Điều nầy đáng được 
suy nghĩ về những may mắn khi người ta cầu nguyện nghiêm túc dưới tác động của Thánh Thần 
và cố gắng đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa. 

 
Từng nhóm, tại Nantes với một Giê-su hữu tôi linh hoạt một cuộc huấn luyện đồng hành thiêng 
liêng; họ đề nghị chúng tôi tái nghiền (re-mouture) điều mà người ta gọi theo truyền thống I-Nhã, 
kinh nguyện giao ước.  Việc nầy tóm lại trong ba từ: “Cám ơn”, cám ơn là hành động tạ ơn; “Xin 
lỗi”, xin lỗi vì đã không dùng hết ân huệ đã ban cho chúng ta; “Xin vui lòng” giúp một tay để 
tiến tới. “Cám ơn” “Xin lỗi” “Xin vui lòng”, đó là lược đồ dành cho kinh nguyện ban chiều, phải 
biết rằng điều nầy có thể giúp ích cho bạn được đấy. 
 
 

Lm Nguyễn Quang Vinh  chuyển ngữ 
 

 
Lm Dubreuil 

Lourdes 2010 

Bài số 8 
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CON NGƯỜI MỚI 

 
 

Chúng ta thấy Phao-lô sống ba ngày này trong trạng thái như chết, trong tăm tối, trong sự lạc 
lõng, tự đặt mình dưới chế độ kiêng khem và, dầu vậy mặc lòng, ông kiên trì cầu nguyện để bén 
nhạy trong chờ đợi, như trong thị kiến mà ông đã được báo trước cũng như điều đã được báo cho 
ông trên đường, sắp được thực hiện.  Chúng ta sẽ ngắm nhìn cuộc gặp gỡ nầy mà tôi đặt tên: 
“Gặp gỡ Kha-na-ni-a, cuộc gặp gỡ đem lại sự sống”. 
 
Trong ba ngày tại Đa-mát, Phao-lô đã tham dự một cách nào đó vào cái chết và sự mai táng của 
Chúa Ki-tô; bây giờ ông được kéo đi vào sự sống lại, nhờ vào con người nầy, ông Kha-na-ni-a, 
mà Đức Chúa gửi đến cho ông.  
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“

10 Bấy giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Kha-na-ni-a. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông: 
”Kha-na-ni-a!” Ông thưa: ”Dạ, lạy Chúa, con đây.” 11 Chúa bảo ông: ”Đứng lên, đi tới phố gọi 
là Phố Thẳng, đến nhà Giu-đa tìm một người tên là Sao-lô quê ở Tác-xô: người ấy đang cầu 
nguyện 12 và thấy một người tên là Kha-na-ni-a đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại 
thấy được.” 13 Ông Kha-na-ni-a thưa: ”Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả 
những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại Giê-ru-sa-lem. 14 Còn ở đây, người ấy 
được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa.” 15 Nhưng Chúa phán 
với ông: ”Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại, 
các vua chúa và con cái Ít-ra-en. 16 Thật vậy, chính Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau 
khổ người ấy phải chịu vì danh Ta.” 17 Ông Kha-na-ni-a liền đi; ông vào nhà, đặt tay trên ông 
Sao-lô và nói: ”Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây, Người là Đức Giê-su, Đấng đã hiện ra với 
anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy Thánh 
Thần.” 18 Lập tức có những cái gì như vảy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô, và ông lại thấy được. 
Ông đứng dậy và chịu phép rửa. 19 Rồi ông ăn và khoẻ lại”. 
 
Trước khi trở lại câu chuyện về Phao-lô và những gì Phao-lô sống trong tình tiết của lịch sử, hãy 
dừng lại nơi Kha-na-ni-a.  Duy nhất chỉ một lần tên của Kha-na-ni-a xuất hiện  trong sách Công 
Vụ Tông Đồ và trong Tân Ước; điều đó nói rằng ông không phải là một nhân vật tiếng tăm trong 
thế giới Ki-tô giáo.  Ông thuộc cộng đoàn Đa-mát, mà không biết ai đã thành lập; rất có thể là 
những người Do-thái bị đuổi khỏi Giê-ru-sa-lem trú ngụ ở đó, và lẫn lộn giữ họ có người Ki-tô 
giáo.  Nếu Sao-lô, trên đường đi và  sau đó, đã được gọi làm cuộc hành trình, thì Kha-na-ni-a 
cũng đã làm một cuộc hành trình, theo cách của ông trong thời gian kỷ lục!   Như thế ông là Kit-
tô hữu nồng cốt.  Bổng chốc Đức Chúa hiện ra với ông trong thị kiến và kêu gọi ông.  Kha-na-ni-
a tỏ ra sẵn sàng khi thưa: “Này con đây”; ông lắng nghe Đức Chúa lệnh cho ông đi đến một phố 
ở Đa-mát, gọi là “đường Thẳng”, nơi nhà một người tên là Giu-đa (ông nầy không liên hệ gì tới 
Giu-đa mà các Tin Mừng nói tới) để tìm gặp Sao-lô người Tạc-xô đang ở đó; thị kiến có ý nói 
rằng Sao-lô khi đang ở trong tăm tối, từ nơi thẳm sâu xuyên qua một lỗ nhỏ ông đã nhìn thấy một 
người nào đó đến thăm ông như điều đã báo cho ông trên đường qua tiếng nói mà ông đã nghe. 
 
Chúng ta có thể hình dung cú sốc đối với Kha-na-ni-a khi ông chắc hẳn đã nghe nói về Sao-lô, về 
cung cách hành xử của Sao-lô đối với các Ki-tô hữu ở Giê-ru-sa-lem, và ông biết rõ lý do tại sao 
Sao-lô đến Đa-mát: ông đến để săn đuổi các Ki-tô hữu và xiềng họ lại đưa về Giê-ru-sa-lem.  Tất 
cả những chuyện đó Đức Chúa xin Kha-na-ni-a quên đi, và đi tìm con người nầy và đến gặp ông 
ta; không dễ dàng chút nào khi được mời gọi đặt mình trước miệng chó sói; Phao-lô đến truy 
lùng các Ki-tô hữu, xiềng xích họ lại và đem đi.  Đức Chúa trong một thị kiến nói với Kha-na-ni-
a: “Hãy đi tìm con người nầy!”  Kha-na-ni-a cảm thấy cần được giải thích: “Lạy Chúa, con đã 
nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những gì người ấy đã làm tại Giê-ru-sa-lem, con biết ý 
định của ông ta làm tại Đa-mát”.  Và một cách minh thị, Đức Chúa mặc khải cho ông kế hoạch 
liên quan đến Sao-lô: “Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các 
dân ngoại, các vua chúa và con cái Ít-ra-en”.  Đức Chúa nói với Kha-na-ni-a: “Ta biết ngươi sợ 
hãi tuy nhiên hãy biết rằng con người nầy, chính ta đã chọn lựa để làm khí cụ đặc chủng loan báo 
tin Mừng của Ta cho dân Ít-ra-en, cho các vua chúa và cho các dân ngoại giáo”.  Đức Chúa dành 
để cho Phao-lô tự mình khám phá, những đau khổ mà ông phải chịu đựng trong sứ mệnh ông đã 
lãnh nhận. 
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Kha-na-ni-a được đề nghị thay đổi cái nhìn cách toàn triệt về Sao-lô và coi ông như một người 
anh em, một kẻ đã hành xử đối lập kịch liệt cho đến lúc bấy giờ.  Cuộc trở lại nầy chất vấn chúng 
ta  và chất vấn Giáo Hội.  Chúng ta có thể ca ngợi sự sẵn sàng của Kha-na-ni-a, người đã cho biết 
về Sao-lô cách tường tận và việc đó không làm cho ông hứng thú đi gặp Sao-lô, ông vâng lệnh và 
lên đường tìm gặp Sao-lô nổi tiếng, ông xưng hô ngay từ đầu: “Anh Sao-lô ơi, Đức Chúa sai tôi 
tới với anh”.  Xưng danh “anh em” !  Ông đã biết đây là đối thủ kịch liệt, người mà ông coi như 
mối nguy hiểm nhất đối với các Ki-tô hữu, đang trở thành người anh em của ông và ông đã chào 
hỏi như thế ngay từ đầu khi nối kết sứ mệnh của ông với những gì xảy ra trên đường và rõ ràng 
ông biết như vậy. 
 
Điều quan trọng là biết dừng lại chiêm ngắm nhân vật Kha-na-ni-a ngay cả không có nhiều vấn 
đề về ông.  Ông nhắc chúng ta là môn đệ, là Ki-tô hữu, là Giáo Hội, chúng ta có khuynh hướng 
bảo vệ mình khỏi tha nhân, nhất là khỏi những ai mà chúng ta biết họ không yêu thích chúng ta, 
tốt hơn là không nên tiếp xúc.  Đó là một đặc tính của Giáo Hội chúng ta hôm nay, hơn thế nữa 
thu mình lại hơn là tiếp xúc.  Cơn cám dỗ của Kha-na-ni-a và sự ngập ngừng của ông, như đã 
biết và điều lý thú là mặc dù ý thức như vậy, ông không để cho chủ nghĩa nhiệt tình lôi kéo làm 
cho xong chuyện, nhưng là lắng nghe lời kêu gọi của Đức Chúa và không trù trừ đáp lại Danh 
Người khi cơ hội đến. 
 
Kha-na-ni-a đặt tay trên Sao-lô, cử chỉ mang ý nghĩa lời kêu gọi của Thần Khí: người ta đặt tay 
để ban Thần Khí, và ông nói: “Anh Sao-lô ơi, chính Đức Chúa sai tôi đến để anh lại thấy được 
và để anh được đầy Thánh Thần”.  Thật vậy Phao-lô lại nhìn thấy và Thánh Thần ở với ông, sự 
hiện diện của Thánh Thần trong đời sống của ông được biểu thị qua phép rửa mà ông lãnh nhận 
tức thời, như những kẻ được rửa tội đã hỏi các tông đồ, vào buổi chiều ngày lễ Ngũ Tuần: 
“Chúng tôi phải làm gì ?” (Cv 2, 37). 
 
Phao-lô ở trong tình trạng suy sụp hoàn toàn, trong sự hủy hoại, cô đơn hoàn toàn, trong tình 
trạng như chết đi vậy.  Bổng chốc thấy ông sáng mắt, nghĩa là đứng vững trên đôi chân, sức khỏe 
được phục hồi, và đầy tràn Thánh Thần.  Thật thú vị  khi nhìn thấy hai việc nầy đi chung với 
nhau.  Đó là con người hoàn toàn được phục sức: trong thân xác tìm lại được đôi mắt sáng, dùng 
thức ăn phục hồi sức khỏe, trong tâm hồn Thần Khí được ban xuống.  Ơn cứu độ không phải là 
cái gì đó 
như khí ê-te bốc hơi, nhưng là điều gì đó xâm chiếm toàn thể con người.  Phao-lô bị Thần khí bắt 
lấy, người ta nhận ra Phao-lô đã thật sự sống kinh nghiệm nầy như một sự tái-sáng-tạo.  Ông tự 
cảm thụ mình là một con người mới, tự cảm nhận mình được tái-tạo, được tái-sinh trong một 
thân xác, một tinh thần, một tâm hồn. 
 
Trong Thư 2 Cô-rin-tô Phao-lô viết những lời nầy: “Nếu ai ở trong Chúa Ki-tô, người đó là tạo 
vật mới” (2 Cr 5, 17).  Nếu đã nói như vậy bởi vì chính Phao-lô đã trải nghiệm điều đó trên 
đường Đa-mát, kinh nghiệm được tái-tạo dựng, được làm mới lại nhờ Thần Khí của Đức Chúa, 
và ông thật sự trở nên một tạo vật mới, được đi vào trong một thế giới mới, trong một sáng tạo 
mới nơi đó Đức Giê-su sống lại đã đi trước chúng ta. 
 
Người ta hiểu ra rằng Phao-lô đã đánh giá thấp tất cả những gì có trước đây, tất cả những gì ông 
làm trước lúc gặp gỡ Chúa Ki-tô, khi nói rằng tất cả là hư vô, là cặn bã là rác rưởi khi đem so 
sánh với với sự thiện tuyệt đối là nhận biết Đức Giê-su Chúa chúng ta: “Vì Người tôi chấp nhận 
mất tất cả” (x. Pl 3,8).  Tiếng kêu nầy chỉ cho biết đến mức độ nào Phao-lô ý thức mình được 
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hoàn toàn đổi mới, được thật sự trở nên tạo vật mới.  Điều đặc biệt nhất đối với Phao-lô, con 
người mới mà ông trở nên, chính là ông cảm nghiệm tức khắc được giải phóng khỏi lề luật và 
được tràn đầy Thần khí.  Phao-lô không khinh dễ lề luật, ông vâng phục.  Ông biết luật được 
Thiên Chúa ban ra.  Tuy nhiên ông ý thức, và lịch sử Ít-ra-en làm chứng điều đó rằng luật làm 
cho người ta nhận biết khi người ta làm điều xấu, rằng chính luật mặc khải tội mà luật không biết 
đến.  Người ta biết mình có tội nhưng người ta không có phương tiện để thoát khỏi tội, cho nên 
Thần khí, dù không áp dụng hình thức mặc cảm tội lỗi, đã được ban cho chúng ta trước hết để 
chúng ta bắt lấy hơi thở của chính Thiên Chúa. 
 
Luật là quy tắc, quy tắc ngoại tại.  Thần khí là hơi thở, một hơi thở thứ hai nối kết chúng ta lại từ 
thâm sâu nội tại nơi chính chúng ta, làm cho chúng ta thay đổi từ bên trong và từ nội tâm chúng 
ta cổ vũ và thanh luyện tự do chúng ta.  Luật đóng khung tự do, Thần khí cổ vũ tự do và hướng 
tự do về đối tượng Tình Yêu.  Đối với Phao-lô, điều cốt yếu của đời sống mới: tránh lệ thuộc 
luật, tránh làm nô lệ cho luật, vì có nguy cơ cho rằng cố gắng đi theo luật, vâng lời luật cách tốt 
nhất, người ta sẽ tự cứu độ lấy chính mình.  Phao-lô chấp nhận được Người Khác cứu độ và ông 
chấp nhận rằng đó không phải chỉ là quy luật sống được đề nghị cho ông, nhưng một sức sống 
được ban cho ông và sức sống đó là hơi thở của chính Thiên Chúa. 

 
Từ đó chúng ta hiểu rằng tại sao Phao-lô chiến đấu, như Thư Rô-ma và Thư Ga-lát làm chứng, 
chống đối lại những kẻ muốn áp đặt luật Do-thái cho những người ngoại trở lại Ki-tô giáo: đối 
với Phao-lô như thế là coi ơn cứu độ được Chúa Ki-tô ban là vô hiệu quả, bởi vì người ta còn 
phải cầu cứu đến luật; người ta rơi vào chủ thuyết duy ý chí pháp định, thay vì đạt đến tự do mà 
Thần khí ban cho.  Thần khí được ban cho Tông Đồ Phao-lô (x. trình thuật của sách Công Vụ), 
Thần khí cổ vũ sự tự do.  Phao-lô nói đến bức màn phủ lên mặt ông Mô-sê để con cái Ít-ra-en 
khỏi bị lóa mắt khi ông từ núi xuống và nói rằng Dân Ít-ra-en vẫn luôn có bức màn đó trước mắt 
và điều đó ngăn chặn nhận ra Thiên Chúa Ít-ra-en, Thiên Chúa của các Tổ Phụ, nơi gương mặt 
của Đức Giê-su: “16 Nhưng khi người ta quay lại với Chúa, thì tấm màn mới được cất đi. 17 Chúa 
là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do” (2 Cr 3, 16-17).  Như vậy Thần 
khí đi chung đường với tự do. 

 
Thần khí cũng đi chung đường với tình yêu và tình bác ái: “5 Trông cậy như thế, chúng ta sẽ 
không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh 
Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5, 5).  Thần khí nầy mang theo mình sự tự do, cũng là 
Thần khí đổ chan hòa tình yêu trong tâm hồn chúng ta.  Và cũng chính Thần khí cho phép chúng 
ta cầu nguyện đúng đắn bởi vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào: “26 Hơn nữa, lại có Thần 
Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; 
nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả” (Rm 8, 
26). Có phải người ta để cho Thần khí diễn tả đủ nơi đáy lòng chúng ta, có phải người ta không 
ngăn chặn Thần khí bộc lộ vì người ta nói thay cho Thần khí, lịch sử của đóng kín thinh lặng?  
Sống theo Thần khí là sống trong tự do, sống trong tình yêu, trong kinh nguyện.  
 
Một số bản văn của tông đồ Phao-lô ca tụng sự tuyệt vời của đời sống mới mà ông đã trải 
nghiệm, qua trung gian của Kha-na-ni-a, nhờ Thần khí được ban cho ông.  Trong Thư Rô-ma sự 
sống mới được trình bày như sự sống được dâng tặng: “1 Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót 
chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và 
đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người (Đó là tất cả đời 
sống, nó trở nên sự thờ phượng bằng cách dâng hiến cho Thiên Chúa và cho tha nhân).2 Anh em 
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đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, 
hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.  
 
3 Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi xin nói với từng người trong anh em: đừng đi 
quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tuỳ theo lượng 
đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho. 4 Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, 
mà các bộ phận không có cùng một chức năng, 5 thì chúng ta cũng vậy: tuy nhiều nhưng chỉ là 
một thân thể trong Đức Ki-tô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của 
một thân thể. 6 Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho 
mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin….15  Hãy vui với 
người vui, khóc với người khóc. 16 Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng 
ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, 17 đừng lấy ác báo ác, hãy 
chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. 18 Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm 
được, để sống hoà thuận với mọi người. 19 Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy 
để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó, vì có lời chép: Đức Chúa phán: Chính Ta sẽ 
báo oán, chính Ta sẽ đáp trả. 20 Trái lại, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó 
uống; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. 21 Đừng để cho sự ác thắng được mình, 
nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác” (Rm 12, 1-6.15-21).  Đó là sự diễn tả đầu tiên về đời sống mới 
được ban cho chúng ta. 
 
Một bản văn khác trong Thư Ga-lát, trong đó thánh tông đồ chiến đấu chống lại những kẻ chủ 
trương theo đạo Do-thái, muốn áp đặt luật cũ: “13 Quả thế, thưa anh em, anh em đã được gọi để 
hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến 
mà phục vụ lẫn nhau. 14 Vì tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Ngươi 
phải yêu người thân cận như chính mình. 15 Nhưng nếu anh em cắn xé nhau, anh em hãy coi 
chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy! 
16 Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thoả mãn 
đam mê của tính xác thịt nữa. 17 Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần 
Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, 
khiến anh em không làm được điều anh em muốn. 18 Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì 
anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa” (Gl 5, 13-18).  Phao-lô đối chọi những việc làm theo 
xác thịt với việc làm theo Thần khí. 
 
Có sự quảng diễn quan trọng trong Thư Ê-phê-xô, cần phải đọc những đoạn nầy như một loại 
lưới lọc giúp chúng ta phận định, trong cuộc sống chúng ta, điều gì tốt, điều gì xấu, điều gì là dấu 
chỉ của đời sống mới, điều gì là dấu chỉ mà con người cũ vẫn còn chưa chết:  
 
“1 Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương, 2 và hãy 
sống trong tình bác ái, như Đức Ki-tô 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. 3 Chuyện gian dâm, mọi 
thứ ô uế hay tham lam, thì dù nói đến, anh em cũng phải tránh, như thế mới xứng đáng là những 
người trong dân thánh. 4 Đừng nói lời thô tục, nhảm nhí, cợt nhả: đó là những điều không nên; 
trái lại, phải tạ ơn Thiên Chúa thì hơn. 5 Anh em phải biết rõ điều này: không một kẻ gian dâm, ô 
uế hay tham lam nào-mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng- được thừa hưởng cơ nghiệp trong 
Nước của Đức Ki-tô và của Thiên Chúa. 6 Đừng để ai lấy lời hão huyền mà lừa dối anh em, 
chính vì những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống những kẻ không vâng 
phục. 7 Vậy anh em đừng thông đồng với họ. 8 Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong 
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Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng; 9 mà ánh sáng đem 
lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. 10 Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng 
Chúa. 11 Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối, phải vạch trần những việc ấy 
ra mới đúng. 12 Vì những việc chúng làm lén lút, thì nói đến đã là nhục rồi. 13 Nhưng tất cả những 
gì bị vạch trần, đều do ánh sáng làm lộ ra; 14 mà bất cứ điều gì lộ ra, thì trở nên ánh sáng. Bởi 
vậy, có lời chép rằng:Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ!Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi 
nào!Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi!” (Ep 5, 1-14).  
 
Lời thứ hai Chúa Giêsu ngỏ với Sao-lô trên đường Đa-mát là: “Đứng dậy”.  Lời nầy đơn thuần 
mời gọi ông đứng vững trên đôi chân của mình; từ nay lời nầy mời gọi ông đứng lên, như một 
con người mới, được tái tạo dựng, theo hình ảnh của Thiên Chúa, hình ảnh của Chúa Ki-tô.  Thật 
rõ ràng, đối với Phao-lô, sự sống mới nầy được chính phép rửa mang lại; chính vì thế ông Kha-
na-ni-a làm phép rửa cho Phao-lô.  Có thể nói được rằng, giống như trường hợp của ông Cô-nê-
li-ô: “Hãy đợi đấy, Thánh Thần Chúa ngự xuống trên ông, người ta ban ơn huệ phép rửa cho 
ông.  Điều chính yếu đã được thực hiện”.  Vị tông đồ muốn nhấn mạnh (và thánh Luca cũng thế) 
đến ân huệ của Thần khí được thực thi qua các bí tích.  Ông nói đến Bí Tích Thánh Thể, để tố 
giác những ai tham dự Thánh Thể mà không đủ khả năng chia sẻ với tha nhân lương thực của 
mình.  Ông cũng nói đến phép rửa; tuy nhiên trong Thư 1 Cô-rin-tô ông bào chữa là đã không rửa 
tội nhiều người Cô-rin-tô; chắc hẳn ông ý thức rằng vì họ đã được đào tạo trong các tôn giáo bí 
nhiệm và những lễ nghi khai tâm, có nguy cơ theo đuổi họ, khi họ bám víu vào người thủ lãnh 
của họ, vào kẻ đã rửa tội cho họ.  Nhưng không phải vì thế mà họ quên đi tính cách quan trọng 
của các bí tích.  Khi người ta đọc kỹ hơn những tài liệu nầy của Phao-lô, ông trước hết là người 
của ngôn từ, người ta thấy rằng các bí tích là những thời điểm mà lời đạt đến hiệu năng tối đa, 
lúc mà Lời của Thiên Chúa hành động và thực hành điều lời phát biểu. 
 
Chính trong tư tưởng đó mà chúng ta đọc thư Rô-ma, có vấn đề liên quan đến phép rửa: “. 3 Anh 
em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là 
chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? 4 Vì được dìm vào trong cái chết của 
Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ 
cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống 
mới. 
5 Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Ki-tô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta 
cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại. 6 Chúng ta biết rằng: con 
người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Ki-tô, như vậy, con người do tội lỗi 
thống trị đã bị huỷ diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. 7 Quả thế, ai đã chết, thì 
thoát khỏi quyền của tội lỗi. 
8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin 
của chúng ta. 9 Thật vậy, chúng ta biết rằng: một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không 
bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. 10 Người đã chết, là chết 
đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa. 11 Anh em cũng vậy, 
hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô 
Giê-su. Phục vụ tội lỗi và phục vụ sự công chính12 Vậy tội lỗi đừng có thống trị thân xác phải 
chết của anh em nữa, khiến anh em phải nghe theo những dục vọng của thân xác. 
 
Phao-lô chắc hẳn đã lấy hứng từ hình thức phép rửa cổ xưa nhất, phép rửa bằng cách dìm vào 
trong nước; hình ảnh vượt qua Biển Đỏ, chúng ta được cứu khỏi nước, đe dọa nuốt sống chúng ta 
để đưa chúng ta vượt lên, băng qua, đạt đến một vùng đất mới, đạt đến một sự sống mới.  Điều 
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nầy xảy ra nơi phép rửa, làm chúng ta đổi bờ, đổi sự sống, làm chúng ta trở nên con người mới.  
Có thể chúng ta đã không nghĩ đến phép rửa của mình như là một cuộc sinh hạ mới, một cuộc 
tái-sáng tạo, phải được triển nở trong suốt hành trình của cuộc sống chúng ta cho đến ngày đạt 
được sự viên mãn trong Vương Quốc.  Phao-lô đã trải nghiệm điều nầy, rút ra được những hoa 
trái.  Chúng ta cần phải nghiền ngẫm kinh nghiệm sự sống mới nầy trong Chúa Ki-tô, chúng ta 
cần phải thấy sự hoán cải vào đời sống mới kêu gọi chúng ta, khởi đi từ những gợi ý mà Tông đồ 
Phao-lô dâng hiến cho chúng ta. 
 
Bí tích Hòa Giải lập lại cách nào đó bí tích rửa tội; ơn tha thứ mà chúng ta lãnh nhận thật sự là ơn 
tha thứ tạo dựng; ơn huệ đó không những chỉ làm cho chúng ta hợp luật, nhưng còn làm chúng ta 
mới lại.  Phép rửa tội làm mới lại chúng ta, trở nên con người mới, trở nên tạo vật mới theo hình 
ảnh của Đức Ki-tô.  Điều nầy đã xảy ra cho Sao-lô nhờ ông Kha-na-ni-a, người đã lướt thắng sự 
sợ hãi, ra đi giáp mặt đối phương và đón tiếp kẻ thù như một huynh đệ. 
 
Chúng ta cũng đã được thanh tẩy, chúng ta làm gì với phép rửa của chúng ta?  Đó là câu hỏi, mà 
trong cuộc hành trình đầu tiên tới đất Pháp, Đức Gioan Phao-lô II đã đặt cho nước Pháp, và cho 
chúng ta nữa: “Bạn đã làm gì với phép rửa của bạn?”  Hãy đón nhận câu hỏi ấy và cố gắng trả 
lời.  Dĩ nhiên chúng ta không hoàn hảo tuyệt đối, tuy nhiên chúng ta không hẳn hoàn toàn sai 
lầm; hoặc là điều đó muốn nói rằng Thần khí không hoạt động đúng chức năng của mình, có thể 
chúng ta đã cản trở hoạt động của Thần khí.  Để làm việc đó, điều rất quan trọng là biết định 
hướng lại trong đời sống, bằng nổ lực nhận định và nổ lực phân định, điều gì tốt, điều gì tốt hơn, 
hơn là bị ám ảnh về điều xấu, về sự dữ; chính trong điều tốt hơn, trong điều tốt mà Thần khí bộc 
lộ ra cho chúng ta sức mạnh, và điều đó có thể giúp chúng ta kinh nghiệm để trở nên người mới. 
 
Phương Hòa Kontum ngày 21. 9. 2011 
Lm Nguyễn Quang Vinh chuyển ngữ 
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Chúng ta đã suy niệm cuộc gặp gỡ giữa Sao-lô và Kha-na-nia-a, người môn đệ xứ Đa-mát, mà 
Đức Chúa đã sai đến với Phao-lô.  Chúng ta đã thấu suốt cuộc hành trình nội tâm mà Kha-na-ni-a 
đã kinh qua trước khi chấp nhận đi gặp một người danh tiếng, ông biết có thể đó là đối phương 
hung tợn nhất đối với các Ki-tô hữu, vừa đến Đa-mát để bắt họ cầm tù và điệu về Giê-ru-sa-lem.  
Cần phải có Đức Chúa, trong thị kiến của ông, tỏ bày và xác nhận sứ mệnh không thể thực hiện 
nầy.  Chúng ta đã nghe Đức Chúa nói với Kha-na-ni-a, ông có chút phản kháng đến gặp nhân vật 
nầy: “15 Nhưng Chúa phán với ông: Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến 
trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Ít-ra-en” (Cv 9,15). 
 
Câu nói có giá trị của lệnh lên đường, một thư ủy nhiệm, đáng quan tâm.  Câu nói xác quyết Sao-
lô đã được tuyển chọn.  Chúng ta biết rằng không phải vì những công đức của người nầy hay của 



 63
người kia mà Đức Chúa kêu gọi họ: Người tuyển chọn. Người tuyển chọn, tôi dám nói như 
vậy, theo sở thích của Người ngay cả thật sự việc tuyển chọn của Người thường hướng về những 
người đã được chuẩn bị cách mầu nhiệm cho điều Người sẽ kêu mời họ.  Có thể Người mời gọi 
họ phấn khởi lên vì được tuyển chọn, ngay cả có khi Người làm cho họ đau khổ, chắc hẳn không 
làm họ tự kiêu như việc họ được tuyển chọn làm cho họ tăng thêm giá trị.  Sao-lô đã được tuyển 
chọn cách không vị tất, không dự kiến được.  Phao-lô đã được tuyển chọn, theo Sách Thánh, như 
một “khí cụ”.  Từ ngữ không chỉnh lắm bởi vì khí cụ chỉ một đồ vật và, trong trường hợp nầy, lại 
là một con người  được mời gọi.  Từ ngữ muốn nhấn mạnh rằng con người nầy được kêu gọi, 
được tuyển chọn, sẽ không thi hành sứ mệnh của mình nhơn danh chính mình, nhưng nhơn danh 
Đấng ra bài sai.  Và Đấng sai ông đi làm điều chính yếu, với điều kiện khí cụ được dùng theo ý 
muốn của Người.  Từ ngữ “khí cụ” là cách nói, việc tốt được thực hiện và kết quả mà người thừa 
sai có được không thuộc về mình.  Người thừa sai có vai trò, nhưng là vai trò khí cụ. 
 
Bản văn nói tiếp, Phao-lô được chọn làm“khí cụ” “để bảo vệ nhơn danh Ta”, một hạn từ vay 
mượn từ vựng pháp luật.  Người bảo vệ là người đứng ra bảo lãnh một người khác bị thưa kiện 
nơi tòa án, làm trạng sư bào chữa, khẳng định tính vững chắc điều mình nói.  Nói về sứ mệnh 
như bảo vệ nhơn danh Chúa Ki-tô, tức nhấn mạnh trước tiên rằng Chúa Giê-su và Giáo Hội của 
Người thì luôn bị thưa kiện nơi trần gian và cần được bảo vệ một cách nào đó, và đồng thời làm 
sáng tỏ sự cao trọng của danh Chúa Giê-su và Giáo Hội.  Danh xưng trong Kinh thánh không chỉ 
là tên gọi một con người nào đó; danh xưng còn chỉ một ơn gọi, một cá tính, một sự độc đáo của 
người mang tên đó; tên gọi chính là con người đó.  Sứ mệnh Ki-tô giáo là trả lời trước tất cả về 
việc làm mà con người mang tên là Giê-su, còn được gọi là Ki-tô, Đức Chúa, là Con; những danh 
xưng đó nói lên phẩm giá đích thực, sự cao trọng của Người, quyền năng thật sự, và cần phải 
nhận biết về điều chân thật nầy: Chúa Giê-su là Con của Thiên Chúa. 
 
Cần phải bảo vệ trước ai về Tên gọi nầy?  Trước toàn thể thế gian.  Điều nầy bắt đầu nơi “các 
dân ngoại”, không được dửng dưng.  Phao-lô sẽ trở nên, giữa tất cả các tông đồ, kẻ sẽ ngỏ lời với 
dân ngoại và đi xa hơn nữa trong đối thoại với dân ngoại, tìm kiếm những cách thức giải thích sứ 
điệp thừa kế từ Chúa Giêsu trong một văn hóa không thuộc văn hóa mẹ đẻ của mình.  Các tông 
đồ trình bày Phê-rô như người thứ nhất, đi vào đối thoại, trao ban đức tin và đã rửa tội một lương 
dân cụ thể là ông Cô-nê-li-ô.  Phần còn lại là Phao-lô, vị tông đồ các dân ngoại và chính vì vậy 
người ta nói: “Trước các dân ngoại”. 
 
“Trước các vua chúa”: trước các thủ lãnh thế gian.  Sách Công vụ thường tường thuật những lần 
Phao-lô bị điệu đến trước quan quyền, thủ lãnh, quan thái thú, những người có trách nhiệm trong 
đế quốc Rô-ma, điều nầy muốn nói là Phao-lô thường bị đưa ra tòa, thường bị bó buộc phải bảo 
vệ Danh thánh và Tin Mừng mà ông rao giảng.  Phao-lô lấy làm quan trọng việc làm chứng, 
trong một xã hội rất tôn ti trật tự, bên những người có trách nhiệm cầm cân nẩy mực, họ có 
quyền tiến hành các vụ kiện cáo.  Phao-lô tìm cách tiếp cận với những nhà cầm quyền, không 
phải vì coi họ cao quý hơn những người khác (tại Cô-rin-tô, trái lại, Phao-lô ngỏ lời với giới 
nghèo), nhưng bởi vì nghĩ rằng cần hoán cải về với Ki-tô giáo một số người có trách nhiệm chính 
trị, như vua chúa, quan quyền, và cũng để gây tín nhiệm cho đức tin Ki-tô giáo, mau được lan 
rộng nhanh chóng hơn. 

 
Và “trước những người Ít-ra-en”, điều đó là dĩ nhiên, bởi vì Phao-lô là người Ít-ra-en.  Nếu lướt 
qua chương 9 và 10 Thư Rô-ma, bạn sẽ thấy Phao-lô nói gì về tương quan của ông với dân tộc 
mình, rất bám rể sâu xa, xác tín rằng đây là dân của đệ nhất Giao ước, chính nhờ họ mà chúng ta 
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được làm những kẻ thừa kế; chính dân tộc nầy đã cho chúng ta Đức Ki-tô.  Trong hai chương 
đó, Phao-lô nói lên nhiệt huyết loan báo Chúa Giê-su Ki-tô, cho dân Ít-ra-en, do sự thúc đẩy bởi 
lòng ao ước sâu xa muốn thấy dân tộc mình, dân của đệ nhất Giao ước, đi đến cùng việc nhìn 
nhận tình yêu của Thiên Chúa đối với họ.  Phao-lô cũng ngỏ lời với các dân ngoại (Phao-lô 
không ngại nói điều nầy), chính để gây nên một chút tính ganh tỵ nơi người Do thái: làm như thể, 
họ không bằng lòng với điều họ coi như là tài sản của họ hoặc như đến từ họ nay được giới thiệu 
cho dân ngoại; điều nầy gây nên nơi họ hai lần xem xét lại vấn đề và có thể hoán cải chính họ về 
với Chúa Ki-tô. 

 
Sứ mệnh đã được phác họa, đó là thư ủy nhiệm sứ mệnh cho Phao-lô.  Điều người ta có thể nhận 
thấy, chính ông sẽ trở nên tông đồ, Phao-lô không chậm trễ bắt tay thực thi thư ủy nhiệm đã được 
trao cho ông: liền ngay sau khi Phao-lô được chữa khỏi mù, ông đã được chịu phép rửa và tràn 
đầy Thánh Thần, “Ông ở lại vài ngày với các môn đệ tại Đa-mát, rồi lập tức ông bắt đầu rao 
giảng Đức Giê-su trong các hội đường, rằng Người là Con Thiên Chúa” (Cv 9, 19-20).  “Ông 
không chậm trễ”.  Nhiệt huyết nầy là một trong những tính cách của con người Phao-lô, ông đầu 
tư sâu vào điều ông tin tưởng.  Ông đã làm như thế cho đạo Do thái, cho phái Pha-ri-sêu để 
chống đối lại Chúa Giêsu mà ông coi là đối phương và có nguy cơ làm sụp đổ Do thái giáo.  
Phao-lô dùng chính nhiệt huyết nầy bảo vệ điều ông chiến đấu cho đến lúc đó.  Sự năng động của 
ông, khả năng lập luận, khả năng làm tăng giá trị sự việc, tất cả bây giờ được dùng để phục vụ 
Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng. 

 
Trên đường Đa-mát, Sao-lô đã sống kinh nghiệm dứt khoát cho chính mình.  Ông đã nghe tiếng 
nói rằng Đức Giê-su mà cho đến lúc đó ông coi là kẻ phạm thượng, đúng là Đức Chúa như 
Người đã tự giới thiệu mình.  Đức Giê-su đã phục sinh, luôn luôn hằng sống bởi vì Người đã nói 
chuyện với ông.  Phao-lô đã thể hiện nơi con người mình, nơi xác thịt, nơi thân xác cũng như 
trong tâm hồn và trong thâm tâm của ông kinh nghiệm về sự vượt qua từ cõi chết qua sự sống, 
kinh nghiệm thế nào của sự sống lại.  Nơi ông kinh ngiệm nầy quá mạnh mẽ đến nỗi ông không 
thể nào không chia sẻ điều đó và ông cảm nhận được sự cần thiết tức khắc phải nói ra cho khắp 
mọi nơi rằng, Chúa Giêsu đã thật sự sống lại, rằng Chúa Giêsu đúng thật là đấng như Người đã 
tự mình khẳng định:  Người Con của Thiên Chúa  hằng sống.  Có thể nói được rằng, trên đường 
Đa-mát, bổng chốc Phao-lô đã hiểu bằng kinh nghiệm cá nhân làm đảo lộn tất cả, rằng sự loan 
báo về sự sống lại và đức tin vụt lên từ lời loan báo đó thì thật sự là vấn đề sống chết đối với 
nhân loại.  Sự sống và sự chết của con người, của mỗi người, của tất cả, đó chính là diểm then 
chốt trong lời loan báo nầy. 
 
Phao-lô sắp triển khai chân lý đó trong Thư 1 Cô-rin-tô chương 15, chương nói chính xác về sự 
sống lại.  “1 Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã loan báo và anh em đã 
lãnh nhận cùng đang nắm vững. 2 Nhờ Tin Mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ 
đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. 
3 Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Đức Ki-tô đã 
chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, 4 rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba 
đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. 5 Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với Nhóm Mười 
Hai. 6 Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện 
nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. 7 Tiếp đến, Người hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất 
cả các Tông Đồ. 8 Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh 
non” (1Cr 15,1-8).  Rồi Phao-lô diễn tả tất cả những gì ông đã làm để thông tri lời loan báo nầy: 
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“Tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa 
cùng với tôi” (1Cr 15, 10).  Ông thật sự đã làm tất cả những gì ông có thể.   
 
Phao-lô muốn thuyết phục những người đọc thư của ông biết rằng không phải là vô cớ mà sự 
sống lại được đặt nơi trung tâm của Tin Mừng.  Có thể nói được rằng, đối với Phao-lô, Tin Mừng 
được cô đọng lại trong sự tưởng niệm cái chết của Chúa Giêsu Kitô và trong lời loan báo Người 
sống lại.  Ông nhấn mạnh nhiều đến Chúa Ki-tô bị đóng đinh thập giá để nói rằng Chúa Giêsu đã 
muốn liên đới với nhân loại trong lúc họ bị bỏ rơi, bị chơ vơ cô quạnh, cho tới lúc họ tự cảm 
nhận hoàn toàn bị Thiên Chúa và nhân loại chối bỏ.  Chúa Giêsu đã muốn chia sẻ đêm đó, đêm 
của sự chết, và đồng thời, luôn bằng sự chết của Người, Người muốn chứng tỏ rằng đối với 
Người, yêu đến cùng, là không giữ lại cho mình bất cứ gì, hoàn toàn dâng hiến, phó thác mình 
trong tay Cha và tha thứ cho anh em. 

 
Đề cập đến cái chết, đúng như vậy, nhưng Tin Mừng minh nhiên nói đến sự sống lại.  Sự sống lại 
đóng ấn của Thiên Chúa và vững mạnh Danh Thiên Chúa trên sự lựa chọn mà Chúa Giêsu liều 
mạng sống minh để khẳng định tình yêu của Người, để xác nhận rằng Chúa khẳng định mình là 
Đấng được sai đi và là Con, và Người có khả năng làm cho nhân loại tham dự, nhờ vào Thần khí, 
nhờ vào sự sống Con Thiên Chúa.  Dưới con mắt của Phao-lô, không có tin mừng nào tốt hơn tin 
mừng nầy.  Ông trở lại đề tài nầy trong Thư 1 Cô-rin-tô: “12 Nhưng nếu chúng tôi rao giảng rằng 
Đức Ki-tô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói: không có chuyện kẻ chết 
sống lại? 13 Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Ki-tô đã không trỗi dậy. 14 Mà nếu Đức Ki-tô đã 
không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống 
rỗng. 15 Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên 
Chúa mà làm chứng rằng Người đã cho Đức Ki-tô trỗi dậy, trong khi thực sự Người đã không 
cho Đức Ki-tô trỗi dậy, nếu quả thật kẻ chết không trỗi dậy. 16 Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì 
Đức Ki-tô cũng đã không trỗi dậy. 17 Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh 
em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. 18 Hơn nữa, cả những 
người đã an nghỉ trong Đức Ki-tô cũng bị tiêu vong. 19 Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô 
chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. 
20 Nhưng không phải thế! Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc 
ngàn thu. 21 Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết 
được sống lại” (1Cr15,12-21).  Sau đó Phao-lô đặt vấn đề: “Nhưng có người sẽ nói: kẻ chết trỗi 
dậy thế nào? Họ lấy thân thể nào mà trở về?” (1Cr15,35).  Phao-lô nói đến thân xác thiêng 
liêng…  bởi vì, để nói về điều đó người ta phải giản lược vào những ẩn dụ và những hình ảnh.  
Dĩ nhiên loan báo về sự sống lại đối với Phao-lô, là tâm điểm của Tin Mừng.  Không còn gì phải 
nói ngoài điều đó dù phải phơi bày ra tất cả các hậu quả.  Sự sống lại không phải là cái gì đó thần 
bí thêm vào, một sứ điệp sẽ được đánh giá; sự sống lại chính là sứ điệp đó. 
 
Đối với Tông đồ Phao-lô điều then chốt trong việc loan báo sự sống lại, chính là vinh quang và 
danh dự của Thiên Chúa, và đó chính là ơn cứu độ của nhân loại.  Chính vinh quang và danh dự 
của Thiên Chúa vì, dưới con mắt của Phao-lô, một thiên chúa hiến tặng sự sống mình cho nhân 
loại để rồi bỏ rơi họ sau nầy, để làm cho họ sa vào hư vô nào đó, sẽ là một thiên chúa đồi bại, 
không thể là Thiên Chúa Tình Yêu.  Khi yêu nhau, người ta không bỏ rơi những ai mình yêu 
mến.  Như vậy trong việc loan báo sự sống lại có sự bảo vệ của Thiên Chúa.  Không, Thiên Chúa 
không phải là thiên chúa đồi bại; không, Thiên Chúa không làm ra vẻ yêu thương con người; 
không, Thiên Chúa không ban tặng sự sống để rồi lấy lại.  Thiên Chúa ban tặng sự sống để ban 
phát không ngừng sự sống ấy, để làm mới lại sự sống đó liên lỉ và để sự sống đó được luôn luôn 
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mới mẽ cho đến tận cùng lịch sử lúc mà chỉ còn có một sự sống, sự sống trong Thiên Chúa.  
Như vậy đối với Phao-lô, đó là để bảo vệ điều gọi là “danh dự của Thiên Chúa”. 
 
Và đó cũng là để bảo vệ ơn cứu độ cho trần gian, nghĩa là nuôi dưỡng niềm cậy trông nhân loại, 
niềm cậy trông nầy đang cần một chân trời không bị giới hạn bởi các lằn ranh giới của cuộc sống 
ngắn ngủi trên trần gian nầy.  Để bảo vệ vinh quang Thiên Chúa, để loan báo ơn cứu độ cho con 
người, Phao-lô được hướng dẫn bởi tình yêu vốn có nơi mình, mà ông đón nhận như một quà 
tặng của Thiên Chúa.  Trong Thư 2 Cô-rin-tô, đọc thấy công thức tuyệt vời nầy: “14 Tình yêu Đức 
Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì 
mọi người đều chết. 15 Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn 
sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình” (2Cr 5,14-15). “Vì 
mình” không có nghĩa mọi người không được hưởng sự sống nầy, nhưng có nghĩa sự sống của họ 
được trở nên sự sống hướng họ về một Đấng Khác.  Và nếu tương quan với Đấng Khác là điều 
thiết yếu, thì điều đó giữ cho họ được sống.  Như đã nhấn mạnh từ đầu: “Tình yêu của Chúa Ki-
tô thôi thúc tôi”; chính bởi vì Phao-lô biết mình được yêu mến, bởi vì ông cảm nhận mình được 
yêu cho nên ông cảm nghiệm được sự cần thiết phải mặc khải tình yêu của Thiên Chúa đi đến 
đâu, đến liên tục cổ vũ và tái-cổ vũ con người và thế giới, đến liên lỉ tạo dựng và tái-tạo. 
 
Điều quan trọng là hiểu được thế nào vị tông đồ đã hoàn toàn cảm nhận mình trọn vẹn đầu tư cho 
công việc rao giảng như là một sứ mệnh.  Trong cái nhìn đó, một trích đoạn rất hay trong Thư 1 
Cô-rin-tô.  Cần phải đọc từ đầu đến cuối Thư nầy, ở đây chỉ trích dẫn một phần.  Trong phần đầu 
của Thư, Phao-lô nhắm nhấn mạnh đến tính nhưng không mà Tin Mừng đề đạt, không đòi bất cứ 
điều kiện nào, ông trao tặng Tin Mừng bởi vì Tin Mừng đã được ban cho ông.  Phao-lô viết:  
 
“15 Nhưng phần tôi, tôi đã không dùng một quyền nào trong những quyền ấy. Tôi viết các điều 
này không phải để cũng được như vậy, vì đối với tôi thà chết còn hơn là. . . . Niềm tự hào đó, 
không ai có thể huỷ diệt được! 16 Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do 
để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao 
giảng Tin Mừng! 17 Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu 
không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. 18 Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó 
là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành 
cho tôi. 
19 Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi 
người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. 20 Với người Do-thái, tôi đã trở nên Do-thái, để 
chinh phục người Do-thái. Với những ai sống theo Lề Luật, tôi đã trở nên người sống theo Lề 
Luật, dù không còn phải sống theo Lề Luật nữa, để chinh phục những người sống theo Lề Luật. 
21 Đối với những kẻ sống ngoài Lề Luật, tôi đã trở nên người sống ngoài Lề Luật, dù tôi không 
sống ngoài luật Thiên Chúa, nhưng sống trong luật Đức Ki-tô, để chinh phục những người sống 
ngoài Lề Luật. 22 Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã 
trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. 23 Vì Tin Mừng, tôi làm 
tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng” (1Cr 9, 15-23).  Điều 
nầy cho thấy tầm vóc mà Phao-lô để hết tâm huyết vào việc loan báo Tin Mừng. 
 
Trong ý hướng đó, Thư 1 Thê-xa-lo-ni-ca, Phao-lô khêu gợi lại công lao khó nhọc mà ông đã 
thực hiện trong các hoạt động truyền giáo tại Sa-lô-ni-ca: “7 trong khi chúng tôi có thể đòi anh em 
phải trọng đãi, với tư cách là Tông Đồ Đức Ki-tô. 8 Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn 
sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi 
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nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi” (1Tx 2, 7-8).  “Sẵn sàng hiến 
cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa”; 
nghĩa là muốn nói Phao-lô đồng hóa mình với Tin Mừng, đến mức độ Tin Mừng là lẽ sống của 
ông, làm cho ông sống, xâm chiếm hết cuộc sống của ông, sứ mệnh truyền giáo chiếm trọn vẹn 
cuộc đời của ông. 
 
Phao-lô hăm hở loan báo Tin Mừng phục sinh, Tin Mừng về sự sống lại, cắt nghĩa những sự việc 
có thể xảy đến bất ngờ cho chúng ta, ngay cả có khi gây chúng ta khó chịu; điều nầy cắt nghĩa sự 
gay gắt chống lại những kẻ loan báo tin mừng khác, họ muốn áp đặt lên các Ki-tô hữu gốc dân 
ngoại lề luật của đạo Do thái.  Dưới mắt Phao-lô, làm như vậy là coi công trình của Chúa Ki-tô ra 
vô hiệu, là tương đối hóa Tin Mừng, là đề cao lề luật và những quy tắc hơn là dựa vào chứng cứ 
tình yêu mà Thiên Chúa đã ban tặng bằng cách chia sẻ cho đến cùng cuộc sống của những kẻ mất 
quyền thừa kế, cho đến nỗi bị bỏ rơi, để cứu chuộc họ khỏi sự chết và đem họ vào sự sống đời 
đời cùng với Cha của Người trong Thánh Thần.  Đây không phải là trả món nợ những đối thủ 
cạnh tranh; đây là sự đối chọi quyết liệt chống lại tất cả những gì có thể làm lu mờ Tin Mừng và 
giản lược đức tin vào danh sách các lời khuyên răn, và minh triết.  Đức tin trước hết là cử chỉ tình 
yêu của Thiên Chúa mà chúng ta phải đáp trả lại.  Tôi đã có cuộc gặp gỡ với bốn mươi người mà 
tôi biết lúc trẻ và họ lớn lên trong đức tin.  Họ bây giờ là những ông nội bà ngoại!  Một trong số 
họ nói với tôi về các con cái họ và đặc biết nói về những đứa con đã xa lìa đức tin.  Bà nầy có 
niềm ân hận, có sự đau khổ và, đồng thời, bà đã nói nhiều về điều bà đã cảm nghiệm được hôm 
nay trong tương quan với Tin Mừng:  “Con cái chúng tôi không còn tin nữa.  Chắc hẳn người ta 
đã chuyển giao cho chúng một số giá trị Ki-tô giáo.  Người ta đã không chuyển giao cho chúng 
sự đam mê đối với Chúa Ki-tô và Tin Mừng của Người”.  Thật đúng như vậy, và đúng cho nhiều 
người khác…  Không cần phải quy tội từ đó, nhưng cần nhìn nhận rằng người ta đã tham dự 
phần nào đó vào sự đồng lõa giản lược đức tin vào một hệ thống giá trị mà không khẳng định 
điều chính yếu về sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu .  Tôi nói điều đó để chứng tỏ cần phải 
loan báo Tin Mừng, Tin Mừng đã dẫn dắt Phao-lô chiến đấu chống lại những kẻ đã muốn các Ki-
tô hữu gốc dân ngoại trở lại sống theo luật Do thái như thể lề luật quan trọng hơn tình yêu của 
Thiên Chúa được biểu lộ ra nơi Chúa Giê-su Ki-tô. 

 
Một dấu chỉ khác về sự vội vàng, về nhiệt huyết đối với Tin Mừng nơi Phao-lô đó là ông dốc 
công sức vào việc rao giảng.  Phao-lô để cho mình bị liên lụy, ông tham chiếu điều đã xảy ra, 
không phải để phô trương, nhưng để làm chứng, khởi đi từ những gì ông biết khá hơn về chính 
mình, về điều mà tình yêu Thiên Chúa có thể thay đổi trong đời sống của một con người.  Tôi gợi 
nhớ hình ảnh của Phao-lô như là nhà truyền giáo lên đường; một đặc tính khác về lòng nhiệt 
thành của Phao-lô là ông ao ước đem Tin Mừng đến nơi xa xôi hơn nữa, cho tất cả mọi người, 
bao lâu ông coi Tin Mừng là điều may mắn cho nhân loại hoàn vũ thì bấy lâu Tin Mừng nầy phải 
được khám phá. 
 
Điều quan trọng là chúng ta tự thẩm vấn mình về lòng nhiệt thành tông đồ.  Các bạn là những trợ 
tá cho Việc Tông Đồ.  Tại Pháp, nhưng cũng tại nhiều nơi khác, người ta nhấn mạnh vào những 
năm cuối nầy: chứng tá đời sống là điều quan trọng, tuy nhiên cũng phải giới thiệu đức tin, loan 
báo Tin Mừng, nhất là càng có nhiều người cùng chung sống với chúng ta, họ không còn biết gì 
nữa về đức tin; ngay cả khi họ thẩm định giá trị của cung cách hành xử của chúng ta, họ cũng 
không quy hướng những hành động đó trực tiếp về Đức Ki-tô, về sứ điệp của Người, về sự chết, 
về sự phục sinh của Người; như vậy cần phải giới thiệu Tin Mừng, loan báo Tin Mừng.  Khi 
người ta trải nghiệm nhiều về cuộc sống, về sứ vụ phải vun trồng bằng sự hiện diện có phần câm 
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lặng, người ta cầu mong nói bằng chính chứng tá cuộc sống dâng hiến, người ta lúng túng về 
nhấn mạnh đến việc loan báo Tin Mừng, giới thiệu đức tin, nhất là khi người ta chứng kiến đức 
tin được thể hiện, ở đây hay ở chỗ khác, bằng sự loan báo ầm ĩ. 
 
Làm thế nào để loan báo Tin Mừng?  Người ta không lên khuôn tất cả thành quy luật khi giới 
thiệu Tin Mừng.  Có nhiều cách khác nhau để giới thiệu đức tin.  Ít là có ba phương thức:  Người 
ta có thể trình bày đức tin theo lối giảng dạy: nói những điều cần phải tin, điều này làm yên tâm.  
Chắc chắn đó là sứ mệnh của một số người giảng dạy, tuy nhiên đó không phải là cách duy nhất 
loan báo Lời.  Người ta cũng có thể loan báo Lời bằng khẳng định, nghĩa là bằng cách nói lời 
chứng từ, bằng cách cắt nghĩa kinh nghiệm sâu xa đã làm cho chúng ta sống đức tin vào Chúa 
Giêsu Kitô chết và sống lại, làm thế sao chúng ta kinh nghiệm sống mà không ngừng  được đổi 
mới bằng Thánh Thần.  Đó là cách trình bày khác về Tin Mừng, giới thiệu đức tin.  Một cách 
khác nữa mà tôi coi là rất quan trọng, đó là trình bày đức tin trong khung cảnh một cuộc đối thoại 
móc nối: một cuộc đối thoại với người khác, nó không nằm trên mặt bằng cuộc sống nhưng trên 
những lý do để tồn tại.  Bằng mọi cách giúp đỡ tha nhân để cho họ tự bộc lộ mình về những gì 
làm cho họ sống, về những gì làm cho họ đứng vững, về những gì làm cho họ hy vọng. Điều 
quan trọng là họ ý thức về những điều đó, thường thì họ bằng lòng sống những điều được cung 
cấp cho họ sống mà không thưởng thức, không đào sâu về sự kiện đó.  Và tôi tin, trong một cuộc 
nói chuyện về những lý do làm cho người ta sống, về những động lực sâu thẳm làm cho chúng ta 
hành động, chúng ta là những Ki-tô hữu, không tham vọng lên lớp dạy đời ai, chúng ta có thể 
trình bày điều làm chúng ta hoạt động, hoặc hơn thế nữa trình bày Đấng thúc giục chúng ta hành 
động, tức Thần khí của Chúa Ki-tô.  Cuộc trao đổi nầy không gây sức  ép, nhưng làm cho lớn xét 
về mặt nhân loại; và đồng thời có thể làm cho người khác thoáng thấy Đấng mà chúng ta tin 
tưởng.  Bạn có nhiệm vụ tìm kiếm ngày hôm nay, trong thời gian suy nghĩ, và cầu nguyện, làm 
thế nào bạn có thể đặt vài dấu nhấn mới trong cách sống Việc Tông Đồ, bằng cách nội tâm hóa 
nhiều hơn Tin Mừng nầy để Tin Mừng trở nên, cho chính bạn, một kinh nghiệm mạnh mẽ đến 
nỗi bạn không có thể giữ lấy Tin Mừng cho riêng bạn, mà không đánh mất đi tình bác ái.  Hai 
Thánh vịnh có thể trợ giúp bạn: Tv 95 : “Hãy tường thuật cho muôn dân mọi nước những kỳ 
công của Chúa” và Tv 45: “Thiên Chúa vượt lên trên hết mọi sự”. 
 
 
Lm Nguyễn Quang Vinh chuyển ngữ 
Phương Hòa Kontum, Việt Nam 
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Lourdes 2010 
Bài số 10 

Phao-lô và Giáo Hội 

 
 

Khởi từ đời sống của Phao-lô trong Giáo Hội, tôi suy nghĩ để dẫn dắt bạn đến chỗ tự thẩm vấn 
mình về cách sống của bạn trong Giáo Hội, sống Giáo Hội. 
 
Có lẽ người ta chờ đợi câu chuyện ngoạn mục của Phao-lô mang lại cho ông trước hết thiện cảm 
của cộng đoàn Đa-mát: không phải là chuyện nhỏ một người tầm cỡ như Phao-lô trở lại Ki-tô 
giáo!  Chuyện xảy ra hoàn toàn ngược lại: thay vì cổ vũ sự phấn khởi và thiện cảm, các nổ lực 
của Phao-lô để hòa nhập mình vào cộng đoàn các môn đệ tại Đa-mát chạm trán phải sự nghi kỵ, 
thù địch và nghi ngờ của cộng đoàn Đa-mát và, sau nầy, của cộng đoàn Giê-ru-sa-lem nữa.  Sách 
Công Vụ Tông Đồ ghi lại: “19 Rồi ông ăn và khoẻ lại.  20 Rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức 
Giê-su trong các hội đường, rằng Người là Con Thiên Chúa. 21 Mọi người nghe ông giảng đều 
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kinh ngạc và nói:  ‘Ông này chẳng phải là người ở Giê-ru-sa-lem vẫn tiêu diệt những ai kêu 
cầu danh Giê-su sao? Chẳng phải ông đã đến đây với mục đích bắt trói họ giải về cho các 
thượng tế sao?’ 22 Nhưng ông Sao-lô càng thêm vững mạnh, và ông làm cho người Do-thái ở Đa-
mát phải bẽ mặt, khi minh chứng rằng Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a. 
 
23 Sau một thời gian khá lâu, người Do-thái cùng nhau bàn kế giết ông Sao-lô; 24 nhưng ông biết 
được âm mưu của họ. Thậm chí người ta canh giữ các cửa thành ngày đêm, để giết ông. 25 

Nhưng ban đêm, các môn đệ ông đã đưa ông qua tường thành bằng cách đặt ông ngồi trong một 
cái thúng rồi dòng dây thả xuống. 
 
26 Khi tới Giê-ru-sa-lem, ông Sao-lô tìm cách nhập đoàn với các môn đệ. Nhưng mọi người vẫn 
còn sợ ông, vì họ không tin ông là một môn đệ. 27 Ông Ba-na-ba liền đứng ra bảo lãnh đưa ông 
Sao-lô đến gặp các Tông Đồ, và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được thấy Chúa 
hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân 
danh Đức Giê-su tại Đa-mát thế nào. 28 Từ đó ông Sao-lô cùng với các Tông Đồ đi lại hoạt động 
tại Giê-ru-sa-lem. Ông mạnh dạn rao giảng nhân danh Chúa. 29 Ông thường đàm đạo và tranh 
luận với những người Do-thái theo văn hoá Hy-lạp. Nhưng họ tìm cách giết ông. 30 Các anh em 
biết thế, liền dẫn ông xuống Xê-da-rê và tiễn ông lên đường về Tác-xô (Tác-xô là sinh quán của 
Phao-lô)” (Cv 9,19-30). 
 
Bản văn nầy nói cho chúng ta nổ lực của Phao-lô “tìm cách nhập đoàn với các môn đệ” (Cv 
9,26) theo cách hiểu là cộng đoàn tại Giê-ru-sa-lem, để hoà mình với họ; trích đoạn cũng nói đến 
khó khăn mà Phao-lô gặp phải trên bước đường của ông bởi vì nghị kỵ bao trùm, bởi vì các Ki-tô 
hữu, các môn đệ của Chúa Giêsu khó tin ông thật sự trở lại và cho rằng, ông hiện diện giữa họ, 
như cách thế thấm nhập len lỏi, kiểm soát những gì họ sinh hoạt. 
 
Điều đã giúp Phao-lô, bất chấp tất cả và đặc biệt tại Giê-ru-sa-lem, đứng vững được trong Giáo 
Hội, đi lại cách tự do, được các môn đệ nhìn nhận, chính là nhờ sự đỡ đầu của ông Ba-na-ba. 
Ông Ba-na-ba được sách Công Vụ nói đến ngay từ đầu, chắc chắn là một nhân vật được biết đến 
nhiều nơi cộng đoàn Giê-ru-sa-lem bởi vì ông đã tặng quà cho cộng đoàn, món tiền mà ông đã có 
được do bán thửa đất, khác với Kha-na-nia-a và Xa-phi-ra, họ đã làm bộ dâng cúng tất cả, nhưng 
thật ra đã giữ lại một nửa, và họ đã bị trừng phạt.  Ba-na-ba đã thật sự cho đi tất cả, đã đặt tất cả 
dưới chân các tông đồ, việc làm đó đáng cho ông được kính nể.  Ba-na-ba có thể được tác động 
bởi Thánh Thần, đã dùng uy tín bảo vệ cho Phao-lô và đã giới thiệu Phao-lô cho các tông đồ (x. 
Cv 9,27), ông tường thuật lại những gì đã xảy ra cho Phao-lô trên đường tới Đa-mát, những gì 
Phao-lô đã làm tại Đa-mát, làm thế nào ông khẳng định mạnh mẽ rằng Chúa Giêsu là Con Thiên 
Chúa.  Ba-na-ba đã tạo điều kiện thuận lợi cho Phao-lô gia nhập cộng đoàn, họ bộc phát không 
đón nhận Phao-lô. 
 
Sự khởi đầu nầy có khá nhiều dấu chỉ cho thấy những mối tương quan của Phao-lô với các cộng 
đoàn Ki-tô hữu và với các tông đồ khác: phía Phao-lô có sự ao ước rất mạnh mẽ được cộng đoàn 
đón nhận, ông muốn nhập đoàn với họ, và đồng thời phía các tông đồ và các cộng đoàn lại có 
những điều dè dặt không nói ra.  Trong các Thư Phao-lô người ta đọc thấy những dấu vết căng 
thẳng mà ông đã kinh qua với những người rao giảng tin mừng nổi tiếng, họ rao giảng một tin 
mừng khác (muốn áp đặt luật Do thái cho dân ngoại trở lại), và cũng có căng thẳng với các tông 
đồ khác. 
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Sâu sát hơn về một điểm gây cấn: các tương quan được thiết lập giữa Sao-lô, trở thành Phao-
lô, và các tông đồ khác.  Trong Thư Galata (x. Gl 1,11-2,2), Phao-lô tường thuật câu chuyện của 
mình, sự trở lại của ông, mà không nhắc đến Kha-na-ni-a trong việc tìm lại sự sáng mắt, bằng 
cách nhấn mạnh rằng Chính Đức Chúa đã trực tiếp mặc khải cho ông sứ mệnh, chính Đức Chúa 
chỉ cho ông sứ mệnh.  Ông cũng nói rằng ông không vội vàng tiếp xúc với các tông đồ khác: ông 
đã chờ đợi ba năm sau mới đặt chân lên Giê-ru-sa-lem và gặp ông Phê-rô và ông Gia-cô-bê ở đó 
với niềm xác quyết, dù sao chăng nữa, ông cần có cuộc gặp gỡ nầy để chuẩn xác Tin Mừng mà 
ông rao giảng.  Phao-lô biết rằng mình không phải là “chủ nhân ông”; ông càng nhanh nhạy tố 
giác các tin mừng giả dối mà một số người rao giảng, ông càng được các tông đồ khác tin cậy để 
khẳng định sự đúng đắn của Tin Mừng mà chính ông rao giảng; ông cần gặp gỡ các vị đó, đối 
diện với họ mặt giáp mặt, “vì sợ rằng (theo cách dùng của Gl 2, 2) việc ông làm ra luống công vô 
ích”.  Như thế tương quan, sự cần thiết được chuẩn xác, cần thiết sự hiệp thông và đồng thời, yêu 
sách được tự do. 
 
Nối kết với chương nói về tương quan, cần phải thêm sự kiên trì quyên góp mà Phao-lô làm cho 
Giáo Hội tại Giê-ru-sa-lem.  Bề ngoài Giáo Hội Giê-ru-sa-lem thực hiện việc đặt tài sản làm của 
chung, tuy nhiên việc đó làm cho Giáo Hội nầy phá sản và phải tuyệt đối cần sự trợ giúp của các 
Giáo Hội khác.  Phao-lô đã đổ công sức vào việc quyên tiền nầy bởi vì đối với Phao-lô đó là 
chuyện bình thường, là các cộng đoàn biểu lộ sự tương trợ lẫn nhau, kể cả bình diện kinh tế khi 
đặt tài sản làm của chung, cũng như về “chính trị”, điều quan trọng đối với Phao-lô là gây tương 
quan tốt đẹp với hàng lãnh đạo tại Giáo Hội Giê-ru-sa-lem và các tông đồ thân cận. 
 
Cũng trong chương nói về tương quan với các tông đồ, cần phải nói đến sự xung đột được đề cập 
đến trong Thư Ga-lát, cuộc xung độ nổ ra giữa Phao-lô và Phê-rô.  Phao-lô viết: “11 Nhưng khi 
ông Kê-pha (tên gọi Do-thái của Phê-rô) đến An-ti-ô-khi-a, tôi đã cự lại ông ngay trước mặt, vì 
ông đã làm điều đáng trách. 12 Thật vậy, ông thường dùng bữa với những người gốc dân ngoại 
trước khi có những người của ông Gia-cô-bê đến ; nhưng khi những người này đến, ông lại tránh 
né và tự tách ra, vì sợ những người được cắt bì. 13 Những người Do-thái khác cũng theo ông mà 
giả hình giả bộ, khiến cả ông Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn mà giả hình như họ” (Gl 2,11-13).  Phê-
rô, sau kinh nghiệm gặp gỡ với Cô-nê-li-ô, đã vượt qua sự phản kháng rất Do-thái nầy là không 
dùng bữa với dân ngoại, phải chăng bởi vì người ta dọn thịt cúng; sự phản kháng nầy được các 
môn đệ đầu tiên tại Giê-ru-sa-lem duy trì cách rõ nét. 
 
Việc đồng bàn là vấn đề rất quan trọng trong giáo hội tiên khởi vì, chính xác, những thực hành 
giết thịt cho thần linh mà người ta đem bán sau khi mổ và người ta mua dùng; không phải là thịt 
cúng.  Những người theo đạo Do thái cực đoan, ngay cả khi trở lại Ki-tô giáo không muốn tham 
dự những bàn tiệc nầy.  Phê-rô đã tham dự những bữa ăn như thế với mọi người, mà không tìm 
thực phẩm cúng, không loại ra ngoài các Ki-tô hữu gốc dân ngoại khi ăn uống.  Nhưng khi nhóm 
thân cận của Gia-cô-bê đến, có sự thay đổi phông màn: Phê-rô ngừng ăn uống với dân ngoại, lại 
bắt đầu ăn uống với người Do thái để phù hợp với lề luật và điều nầy đã làm cho Phao-lô đùng 
đùng nổi giận.  Ông thấy có chuyện giả hình.  Chính Phao-lô nói; “14 Nhưng khi tôi thấy các ông 
ấy không đi đúng theo chân lý của Tin Mừng, thì tôi đã nói với ông Kê-pha trước mặt mọi người: 
‘Nếu ông là người Do-thái mà còn sống như người dân ngoại, chứ không như người Do-thái, thì 
làm sao ông lại ép người dân ngoại phải xử sự như người Do-thái?’.15 Chúng ta bẩm sinh là 
người Do-thái chứ không phải hạng người tội lỗi xuất thân từ dân ngoại. 16 Tuy nhiên, vì biết 
rằng con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ tin vào 
Đức Giê-su Ki-tô, nên chúng ta cũng tin vào Đức Ki-tô Giê-su, để được nên công chính, nhờ tin 
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vào Đức Ki-tô, chứ không phải nhờ làm những gì Luật dạy. Quả thế, không phàm nhân nào sẽ 
được nên công chính vì làm những gì Luật dạy. 17 Nhưng nếu khi tìm cách nên công chính trong 
Đức Ki-tô mà chúng ta vẫn bị liệt vào hàng tội lỗi, thì chẳng hoá ra Đức Ki-tô là người phục vụ 
tội lỗi sao? Không phải thế! 18 Thật vậy, nếu tôi xây lại những gì tôi đã phá, thì tôi tỏ ra mình là 
kẻ phạm pháp. 19 Quả thế, tại vì Lề Luật mà tôi đã chết đối với Lề Luật, để sống cho Thiên Chúa. 
Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá. 20 Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, 
mà là Đức Ki-tô 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. 21 Tôi không làm cho ân huệ của Thiên Chúa ra 
vô hiệu, vì nếu người ta được nên công chính do Lề Luật, thì hoá ra Đức Ki-tô đã chết vô ích” 
(Gl 2, 14-21).  Phao-lô có thái độ rất cứng rắn và đặt chân lý Tin Mừng trước khi nhìn nhận 
quyền bính của Phê-rô trong Giáo Hội, đàng khác Phao-lô nhìn nhận quyền bính đó, bởi vì ông 
đã nói với chúng ta ông đã tham vấn Phê-rô và tùng phục Phê-rô trong rao giảng Tin Mừng “vì 
sợ rằng tôi ngược xuôi, và đã ngược xuôi vô ích” (Gl 2, 2).  Điều nầy nói lên cung cách hành xử 
lành mạnh mang tính giáo hội, cung cách mà thỉnh thoảng có những khoảng cách, ngay cả chỉ 
trích, không lý tưởng hóa Giáo Hội, nhưng lại làm Giáo Hội kiên vững. 
 
Một khi chân lý bị đặt thành vấn đề, Phao-lô không ngần ngại tạo nên sự căng thẳng và thẳng 
thắn giải thích ngay cả với những người mà ông nhìn nhận họ có quyền bính.  Tuy nhiên Phao-lô 
nầy bướng bỉnh trong khuôn khổ, và đồng thời người ta thấy nỗi lo âu của ông đối với các cộng 
đoàn mà ông có trách nhiệm.  Thật thú vị khi thấy cuối các Thư của ông, Phao-lô gửi lời chào 
một số đông nhân vật mà ông quen biết thật sự.  Thật đúng đối với các tín hữu Rô-ma, mặc dầu 
chưa bao giờ Phao-lô đặt chân tới Rô-ma: ở chương 16, Phao-lô gửi lời chào thăm một số thân 
hữu và nói vài lời với từng người trong họ; cũng như vậy trong Thư 1 Cô-rin-tô (x. 1Cr 16) và 
Thư  Phi-líp-phê; Phao-lô có nhiều quan hệ, ông củng cố các mối liện hệ đó, ông ngỏ lời với họ, 
ông quan tâm đến họ, quan tâm đến mạng lưới bằng hữu thân thuộc, điều nầy không có gì cấm 
kỵ trong Giáo Hội.  Đó là sự hiệp thông giữa các cộng đoàn.  Phao-lô rất quan tâm kiến tạo một 
cộng đoàn giữa những nhóm Ki-tô hữu khác nhau mà ông đã thiết lập chỗ nầy chỗ kia.  Việc lạc 
quyên gửi về Giê-ru-sa-lem là một bằng chứng.  Trong nhiều Thư cho thấy Phao-lô giới thiệu tới 
các cộng đoàn những việc xảy ra nơi các cộng đoàn khác để khơi dậy sự thi đua, để gieo tư 
tưởng, để làm cho người Ki-tô hữu đi vào trong tâm tình tạ ơn, không những tạ ơn về những gì 
đang xảy ra nơi họ mà thôi mà còn nơi những chỗ khác nữa, để từ các cộng đoàn địa phương, 
một Giáo Hội lớn được hình thành. 
 
Phao-lô là một yếu tố ngoại lai, một kẻ quấy rối gây phiền phức và khó chịu, một kẻ  không nhân 
nhượng với chân lý.  Ông đã hoán cải một trăm tám mươi độ, cho nên ông không hiểu tại sao 
những người khác không trở lại !  Phao-lô quấy rầy họ, điều nầy không ngăn trở ông nhìn nhận 
rằng ông có liên hệ với họ, rằng ông cần đến họ, cần sự xác nhận của họ và cần sự biện phân của 
họ.  Phao-lô ưu tư về các cộng đoàn, về nhân sự cấu tạo nên những cộng đoàn đó, ông duy trì 
những mối tương quan đặc biệt với người nầy người kia, điều đó không ngăn cản ông thỉnh 
thoảng phán quyết nghiêm khắc, tấn công và quở trách họ: “Về điều đó tôi không khen ngợi anh 
chị em đâu !” (x. 1Cr 11,22).  Những điều như vậy thường được lặp lại trong các Thư của Phao-
lô, đặc biệt ông nói về cách hành xử của cộng đoàn khi mỗi người phát biểu lộn xộn; Phao-lô 
muốn lập lại trật tự.  Ông không khen ngợi họ về chuyện đó và càng không khen họ về cách mỗi 
người tự lo cho mình phần ăn, trước khi cùng nhau cử hành lễ Tạ Ơn:  ông yêu thích sự chia sẻ 
phần ăn.  Đối với Phao-lô, sẽ là cử hành thánh lễ Tạ Ơn cách bất xứng, nếu cộng đoàn cử hành 
mà không thực hiện việc chia sẻ trong đời sống hằng ngày. 
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Phao-lô nói về Giáo Hội nầy theo ông biết, với nhiều khó khăn nhưng với một sự gắn bó thật 
sự.  Ông dùng nhiều hình ảnh về thân thể.  Người ta có thể nghĩ đến câu nói mà Phao-lô đã nghe 
được trên đường Đa-mát: “Ta là Giê-su mà ngươi bắt bớ”, qua câu nói đó Chúa Giêsu đồng nhất 
mình với Giáo Hội, câu nầy đã rất ghi khắc nơi ông.  Đối với ông, Giáo Hội với tất cả bất toại, 
yếu đuối, và tội lỗi chính là  thân thể Chúa Ki-tô.  Được lặp lại hai lần trong các Thư, Phao-lô 
quảng diễn dài dòng sự so sánh nầy của thân thể, với hai điểm nhắm khác nhau nhưng bổ túc cho 
nhau.  Phao-lô vay mượn sự so sánh về thân thể nơi các triết thuyết đang thịnh hành thời đó, sự 
so sánh được dùng để nói về xã hội, về những gì phải có trong xã hội; Phao-lô áp dụng suy tư đó 
vào Giáo Hội.  Ông nói đến điều nầy trong Thư thứ nhất Cô-rin-tô khi đề cập đến các đặc sủng, 
những hồng ân của Thánh Thần mà ông đang thể hiện.  Ông biết chắc rằng Thần Khí đang hoạt 
động, đặc biệt nơi các tín hữu, trong các cộng đoàn Ki-tô, và biểu lộ ra trong các cộng đoàn nầy 
điều lạ lùng của Thiên Chúa bằng đa dạng khác biệt đặc sủng, chúng va chạm nhau.  Ưu tư của 
Phao-lô là bào chữa để người ta tôn trọng sự đa dạng các đặc sủng và sống các đặc sủng đó đúng 
cách là bổ túc nhau:  
 
“4 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. 5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, 
nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm 
mọi sự trong mọi người. 7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. 8 Người 
thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn 
hiểu biết để trình bày. 9 Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí 
duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. 10 Người thì được ơn làm phép lạ, người thì 
được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; 
kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. 11 Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất 
cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của Người. 
12 Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của 
thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng 
ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một 
Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất. 
14 Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi. 15 Giả như chân có 
nói: ”Tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc về thân thể", thì cũng chẳng vì thế mà nó không 
thuộc về thân thể. 16 Giả như tai có nói: ”Tôi không phải là mắt, vậy tôi không thuộc về thân 
thể", thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. 17 Giả như toàn thân chỉ là mắt, thì lấy 
gì mà nghe? Giả như toàn thân chỉ là tai, thì lấy gì mà ngửi? 
18 Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong thân thể như ý Người muốn. 19 Giả 
như tất cả chỉ là một thứ bộ phận, thì làm sao mà thành thân thể được? 20 Như thế, bộ phận tuy 
nhiều mà thân thể chỉ có một. 21 Vậy mắt không có thể bảo tay: ”Tao không cần đến mày"; đầu 
cũng không thể bảo hai chân: ”Tao không cần chúng mày.” 
22 Hơn nữa, những bộ phận xem ra yếu đuối nhất thì lại là cần thiết nhất; 23 và những bộ phận ta 
coi là tầm thường nhất, thì ta lại tôn trọng hơn cả. Những bộ phận kém trang nhã, thì ta lại mặc 
cho chúng trang nhã hơn hết. 24 Còn những bộ phận trang nhã thì không cần gì cả. Nhưng Thiên 
Chúa đã khéo xếp đặt các bộ phận trong thân thể, để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều 
hơn. 25 Như thế, không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. 26 

Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì 
mọi bộ phận cũng vui chung. 
27 Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận. 28 Trong Hội Thánh, 
Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các Tông Đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các 
thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp 
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đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ. 29 Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ? Chẳng lẽ ai 
cũng là ngôn sứ, ai cũng là thầy dạy sao? Chẳng lẽ ai cũng được ơn làm phép lạ, 30 ai cũng được 
ơn chữa bệnh sao? Chẳng lẽ ai cũng nói được các tiếng lạ, ai cũng giải thích được các tiếng lạ 
sao? 
31 Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng 
đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trổi vượt hơn cả” (1Cr 12, 4-31).  Những suy tư nầy mở ra 
“bài ca đức ái”. 
 
Trong bản văn thứ nhất nầy Phao-lô nói về Giáo Hội như một thân thể.  Chính thân mình giáo 
hội là Chúa Ki-tô.  Thân thể nầy được cấu tạo bằng nhiều chi thể khác nhau, một sự đa dạng theo 
ý muốn của Thánh Thần, đồng thời Thánh Thần bảo vệ tính duy nhất của thân thể, trong điều 
kiện mỗi thành viên giữi vai trò của mình nhưng chấp nhận hòa nhập với các thành viên khác, 
cần anh chi em khác và bổ túc cho họ.  Thật là hình ảnh đẹp về Giáo Hội.  Dù sao chăng nữa 
chúng ta sống tại Pháp, trong hoàn cảnh mà Giáo Hội có nhiều quan điểm, có thể xuất hiện nhiều 
phân hóa hơn bao giờ hết, với những nhóm khác nhau, ít đối thoại nhau, ít đụng độ nhau, đúng 
hơn là tránh gặp gỡ nhau hoặc là gặp gỡ nhau để hát thánh ca mà không bao giờ gặp gỡ để tranh 
luận. 
 
Lại đề cập đến vấn đề thân thể trong Thư Ê-phê-xô.  Điểm nhắm hơi khác một chút.  “1 Vậy, tôi 
là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên 
Chúa đã ban cho anh em. 2 Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác 
ái mà chịu đựng lẫn nhau. 3 Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng 
cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. 4 Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã 
được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. 5 Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. 6 

Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong 
mọi người. 
7 Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Đức Ki-tô ban cho. 8 Vì thế, 
có lời Kinh Thánh nói: Người đã lên cao, dẫn theo một đám tù; Người đã ban ân huệ cho loài 
người. 
9 Người đã lên nghĩa là gì, nếu không phải là Người đã xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt 
đất? 10 Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được 
viên mãn. 11 Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác 
làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. 12 Nhờ đó, dân thánh 
được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô, 13 cho đến khi tất cả 
chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng 
con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô. 
14 Như vậy, chúng ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ, bị sóng đánh trôi giạt theo mọi chiều gió 
đạo lý, giữa trò bịp bợm của những kẻ giảo quyệt khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho kẻ 
khác lầm đường. 15 Nhưng, sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi 
phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu. 16 Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp 
với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể 
hoạt động theo chức năng của mình. Như thế Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng 
trong tình bác ái” (Ep 4, 1-16). 
 
 
Có nhiều đề tài chung với Thư Cô-rin-tô: ý tưởng về một Thần Khí, bảo đảm sự hiệp nhất trong 
đa dạng.  Sự nhấn mạnh đến các ân huệ mà đấng hạ xuống nơi thấp nhất đến những vùng sâu 
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thẳm, xuống tận âm phủ, lại trổi vượt lên cao (biểu tượng sự Thăng Thiên) và, từ trên cao, 
phân phát các ân huệ để Giáo Hội của Người thành hình và trở nên thân thể.  Sự nhấn mạnh đến 
các ân huệ, chúng cấu tạo nên những người có trách nhiệm của đoàn chiên, đó là các mục tử; 
điều nầy hạn hẹp hơn sự hòa điệu của những đặc sủng được khai mở trong thư 1 Cô-rin-tô.  Nhất 
là nét đặc biệt của Thư Ê-phê-xô, không nói thân thể là Chúa Ki-tô, nhưng nói Chúa Ki-tô là đầu 
của thân thể; điều làm nên sự hiệp nhất của thân thể là sự nối kết mỗi chi thể với đầu là Chúa Ki-
tô.  Sự hiệp nhất được Thư Cô-rin-tô gán trước hết cho Thần Khí; Chúa Ki-tô là đầu của thân thể 
đảm bảo sự hiệp nhất nầy, một sự hiệp nhất hiện thực trong mức độ tất cả các cấu tố của thân thể 
quy hướng về một mối và đón nhận sự sống mà Người ban phát. Không những là không mâu 
thuẫn, nhưng lại bổ túc thêm: thân mình hội thánh, chính là Chúa Ki-tô, nhưng Chúa Ki-tô không 
bị pha loãng ra trong thân mình giáo hội; Chúa Ki-tô là đầu của thân mình giáo hội, Người là thủ 
lãnh; từ vương quyền của Chúa Ki-tô chảy ra sự hiện diện của các thừa tác vụ phẩm trật, chúng 
đóng góp làm nên cơ cấu Giáo Hội nhân danh Đức Chúa, điều nầy không đặt các thừa tác vụ tách 
riêng ra khỏi những việc phục vụ khác và những đặc sủng khác nhưng chúng ở trong một vị thế 
đặc biệt. 
 
Đó là những gì Phao-lô viết về Giáo Hội theo kinh nghiệm của mình.  Ông học được  nơi con 
đường Đa-mát là Giáo Hội và Chúa Ki-tô là một khối.  Trong Thư 1 Cô-rin-tô, Phao-lô đồng 
nhất thực sự Chúa Ki-tô và thân mình giáo hội: Giáo Hội trở nên cách nào đó thân mình phục 
sinh của Chúa Giêsu; trong Thư Ê-phê-xô Phao-lô nhấn mạnh hơn về khoảng cách giữa Giáo Hội 
và Chúa Ki-tô, Chúa Ki-tô là đầu, sự liên kết với đầu bảo đảm sự hiệp nhất của thân thể và phải 
mang ý nghĩa nơi một số thừa tác vụ.  Phao-lô trầm mình trong mầu nhiệm Giáo Hội mà ông thật 
đau khổ và cũng thật hạnh phúc có trải nghiệm đó, tôi không bỏ qua điều tôi đã nói về tình cảm 
mà những Thư của Phao-lô biểu lộ ra đối với những cộng đoàn nầy, nhưng mối liên hệ vang 
vọng, làm cho ông sống.  Người ta cũng có thể nhận ra làm thế nào, bằng tương quan với các 
tông đồ, Phao-lô vừa được tự do cho phép ông chất vấn, phê phán, và mối liên kết nầy cho phép 
ông tự chuẩn nhận mình, tự đặt mình tùng phục và nhập đoàn với các tông đồ, ngay cả khi điều 
đó không phải là chuyện dễ dàng.  Phao-lô đã khám phá ra, với chút ít đau khổ nhưng căn bản là 
vui mừng, rằng gia đình của ông là Giáo Hội và nhờ Giáo Hội ông thuộc về Chúa Ki-tô, sự hiện 
diện của ông Kha-na-ni-a trên đường Đa-mát đã giúp ông ý thức như vậy. 
 
Có lẽ cũng thú vị đối với chúng ta khi tự vấn về quan niệm đối với Giáo Hội.  Xét theo tính khí 
người ta ít nhiều sẵn sàng nhìn Giáo Hội bằng con mắt phê phán và đồng ca với những người tố 
giác một số loạn năng; hoặc là người ta lý tưởng hóa Giáo Hội và cho rằng không có quyền đụng 
vào: chỉ khoan khoái ca tụng mà thôi.  Giữa hai cực đó là sự thật.  Mỗi người cố gắng sống mối 
liên kết với Giáo Hội như họ có thể, bất cứ nơi nào họ sống.  Điều quan trọng là phải biết, đối với 
chúng ta, Giáo Hội là trung gian bất khả thay thế để nối kết với Chúa Ki-tô, để được Thánh Thần 
chúc phúc.  Và cũng là điều quan trọng nhắc lại cho chúng ta, chúng ta làm nên thành phần của 
Giáo Hội nầy bởi vì Giáo Hội là thân mình của Chúa Ki-tô; tuy nhiên như Công Đồng Va-ti-ca-
nô II nhấn mạnh trong Hiến Chế Giáo Hội, Giáo Hội còn là dân Thiên Chúa và dân nầy có quyền 
phát biểu, nói lên điều mình cảm nhận, và phản ứng.  Những điều nầy cũng làm nên thành phần 
sinh hoạt của Giáo Hội. 
 
Lm Nguyễn Quang Vinh chuyển ngữ  
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Một bài viết trong tạp chí “La Croix” (x. số 5, Tháng 5, 2009) kết thúc thế nầy : “Để trở thành 
tông đồ các dân tộc hôm nay, chẳng phải là như Phao-lô táo bạo rời bỏ Giê-ru-sa-lem và hành 
trình đi Đa-mát.  Chính trên con đường nầy chúng ta sẽ gặp gỡ Đức Chúa để chuẩn bị một cách 
khác Giáo Hội ngày mai”.  Thật vậy, nút thắt được Phao-lô hoàn tất từ Giê-ru-sa-lem đến Giê-ru-
sa-lem, qua đường Đa-mát nơi xảy ra sự đảo lộn hoàn toàn so với những gì ông tiên liệu, sự kiện 
đã thật sự làm thay đổi cuộc đời của ông và, điều quan trọng hơn, sự kiện đó là khúc quanh đáng 
ghi nhớ mà chúng ta được thừa hưởng, trong loan báo Tin Mừng và trong việc làm cho Giáo Hội 
lớn lên. 
 
Từ khi theo Chúa, sau khi khám phá ra rằng Chúa Giêsu không phải là kẻ phạm thượng như ông 
tưởng nhưng trái lại Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là Con của Cha, đã đến chia sẻ 
thân phận nhân loại của chúng ta và sau khi được Kha-na-ni-a làm phép rửa cho, Phao-lô đinh 
ninh cần phải thông tri sứ điệp nầy, lời loan báo giải phóng nầy cho đông đảo dân chúng.  Chúng 
ta ghi nhận những cố gắng của Phao-lô nhằm “được kết nạp” vào Giáo Hội, theo thuật ngữ trong 
Công Vụ Tông Đồ, để thật sự đi vào trong cộng đoàn các môn đệ của Chúa Giêsu; điều nầy là 
một việc làm thật nhiêu khê, phải kể đến sự nghi ngờ mà Phao-lô đã gây nên và sự kiện dân 
chúng khó tin sự việc ông trở lại quá nhanh như vậy.  Điều nầy cho phép chúng ta tự hỏi đời 
sống chúng ta trong Giáo Hội là gì.  Ở cuối trình thuật liên quan đến cuộc gặp gỡ tại Đa-mát xuất 
hiện những khó khăn, những chướng ngại và những cuộc bắt bớ mà Phao-lô là đối tượng; chúng 
ta sẽ suy nghĩ việc nầy qua châm ngôn: “Một cuộc sống liều mình, một cuộc sống dâng hiến”. 
 
Những khó khăn chồng chất làm Phao-lô phải thoát thân, điều nầy cho chúng ta thấy Phao-lô 
không phải là một chiến binh cảm tử, ông không tìm kiếm khó khăn vì khó khăn, ông ưu tư làm 
thế nào tiếp tục sứ vụ của mình.  Đơn giản ông phải đương đầu với sự thiếu thông cảm và sự thù 
địch; ông muốn thỉnh thoảng rút ra những hậu quả.  Người ta nói rằng những Ki-tô hữu tại Giê-
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ru-sa-lem mà Phao-lô cố gắng móc nối, hết sức “sửng sốt” khi nghe ông nói.  “21 Mọi người 
nghe ông giảng đều kinh ngạc và nói: ‘Ông này chẳng phải là người ở Giê-ru-sa-lem vẫn tiêu 
diệt những ai kêu cầu danh Giê-su sao? Chẳng phải ông đã đến đây với mục đích bắt trói họ giải 
về cho các thượng tế sao?’ 22 Nhưng ông Sao-lô càng thêm vững mạnh, và ông làm cho người 
Do-thái ở Đa-mát phải bẽ mặt, khi minh chứng rằng Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a. 23 Sau một 
thời gian khá lâu, người Do-thái cùng nhau bàn kế giết ông Sao-lô; 24 (không có giải pháp trung 
dung, không chỉ bắt bớ và cầm tù mà thôi) nhưng ông biết được âm mưu của họ. Thậm chí người 
ta canh giữ các cửa thành ngày đêm, để giết ông. 25 Nhưng ban đêm, các môn đệ ông đã đưa ông 
qua tường thành bằng cách đặt ông ngồi trong một cái thúng rồi dòng dây thả xuống” (Cv 9, 21-
25). 

 

Phao-lô đến Giê-ru-sa-lem như thế đó, nơi đây ông cũng gặp những khó khăn y như trước đây 
khi muốn được kết nạp vào cộng đoàn các môn đệ của Chúa Giêsu, trừ khoản ông tìm được một 
người cha đỡ đầu là Ba-na-ba, ông nầy hướng dẫn Phao-lô đến với các tông đồ và cắt nghĩa cho 
các vị sự việc đã xảy ra cho Phao-lô.  Cho nên Phao-lô tìm lại được một hành lang tự do rộng rãi 
hơn cho phép ông được đi lại, được có tiếng nói mà không đến nỗi bị chống đối.  Chuyện còn lại 
là Phao-lô cố gắng đi vào đối thoại trong các hội đường mà người Hy-lạp chủ trì (tức người Do 
thái nói tiếng Hy-lạp như Phao-lô vậy), những người nầy lại tìm cách giết chết Phao-lô: các anh 
em nghe biết chuyện đó, quyết định đem Phao-lô xuống Xê-da-rê để từ đó ông có thể về quê 
hương của mình là Tác-xô (x. Cv 9, 26-30).  
 
Dù ở Đa-mát hoặc ở Giê-ru-sa-lem, hoàn cảnh của Phao-lô đều không mấy thuận lợi.  Ông lại 
chạm trán với những khó khăn, đương đầu với những cuộc chiến, trong tình trạng bị bách hại, mà 
chính ông là người đã bắt bớ kẻ khác từ lâu nay.  Các ghi nhận nhỏ nhặt nầy xảy đến ngay sau 
khi Phao-lô hoán cải và chấp nhận theo Chúa Giêsu Kitô thì rõ rệt.  Tất cả điều đó tiên báo rằng, 
trong suốt cuộc đời của Phao-lô, ông sẽ đối đầu với những chống đối, với sự thù ghét, và nhiều 
lần ông sẽ bị truy nã, săn đuổi, bị bắt cầm tù, bị đe dọa chết chóc.  Sự thù ghét nầy xảy ra tứ phía: 
ngoài ra còn có sự thù ghét và luôn luôn thù ghét từ phía người Do thái, họ coi ông là kẻ phản 
trắc, một kẻ xét lại đạo Do thái, một kẻ gây phương hại cho tương lai của Do thái giáo và họ 
muốn xóa sổ ông.  Lời rao giảng của Phao-lô, lời loan báo Tin Mừng cũng gây nên sự thù ghét 
nơi một số anh em dân ngoại, đặc biệt tại Ê-phê-xô: những người dân ngoại kinh doanh việc thờ 
cúng các ngẫu tượng (chung quanh việc thờ cúng nầy còn phát triển cả một cụm kinh doanh 
thương mại khác) và khi thấy có ai đó chống đối lại các ngẫu tượng một cách mạnh mẽ để rao 
giảng một Thiên Chúa mà người ta không còn tôn thờ theo cách cũ nữa, không làm cho các con 
buôn chạy việc.  Tại Ê-phê-xô một cuộc bạo động lớn của các thợ kim hoàn (x. Cv 19, 23-40). 
 
Sự thù ghét của người Do-thái, sự thù ghét của dân ngoại và đặc biệt của những kẻ sống bằng 
kinh doanh cổ vũ thờ lạy ngẫu tượng, sự thù ghét của quan quyền, vua chúa, họ luôn luôn rình 
rập những kẻ gây rối.  Đối với những người có trách nhiệm duy trì trật tự, Phao-lô là kẻ gây xáo 
trộn, một kẻ có nguy cơ làm đảo lộn trật tự xã hội; cần phải được theo dõi.  Ông tạo nên sự chia 
rẽ, và chống đối, ông tạo nên sự xào xáo và những kẻ gây xáo trộn không bao giờ được nhà cầm 
quyền thừa nhận.  Sự thù ghét bên ngoài cộng với sự thù ghét bên trong nội bộ.  Các Ki-tô hữu 
không săn lùng Phao-lô, bắt cầm tù ông nhưng họ biểu lộ sự hoài nghị dai dẵng.  Những Ki-tô 
hữu nầy không đồng thuận tin là Phao-lô thật sự hoán cải trở lại, và nhất là không chấp nhận thấy 
ông xa cách lề luật Do-thái nơi mà ông được đào tạo, ông tố giác lề luật làm cho thập giá Chúa 
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Giêsu Kitô ra vô hiệu.  Tất cả đã tạo nên nhiều kẻ thù; cho nên việc tông đồ của Phao-lô và 
cuộc sống của chính ông không được thuận lợi. 

 
Chúng ta không nói thêm nữa! Các Thư cũng diễn tả sự va chạm của Phao-lô.  Người ta biết 
Phao-lô cống hiến nhiều cho việc rao giảng Phúc Âm, Tin Mừng của Chúa Ki-tô trong tất các xứ 
vùng Tiểu Á, rồi Hy-lạp và tới Rô-ma, ông làm nẩy sinh nhiều cộng đoàn, ông quan tâm đến họ, 
ông gắn bó với những cộng đoàn nầy, ông có các tín hữu như Ti-tô, Ti-mô-tê và nhiều tín hữu 
khác là những cộng tác viên đắc lực của ông.  Phao-lô không những chỉ bị chặn đứng vì những 
khó khăn.  Các thành công trong công việc tông đồ đã làm ông phải gánh chịu do những kẻ đã 
đón nhận lời, họ đã được biến đổi bởi lời và họ cảm tạ ông về sự giải thoát trong Chúa Ki-tô mà 
ông mang lại cho họ.  Sự thù ghét đã thật sự ghi đậm dấu ấn trong đời của ông, đã rõ rệt làm tổn 
thương tình cảm của ông và, trong vài lãnh vực đã làm khó cho việc tông đồ của ông, nhất là khi 
sự thù ghét đi đến chỗ tù đày, đã giới hạn rất nhiều tự do hoạt động của ông. 
 
Nếu có văn kiện tóm tắt đầy đủ trọn vẹn những thử thách rơi xuống trên đầu Phao-lô, thì đó là 
Thư 2 Cô-rin-tô. Xin nhắc lại bối cảnh: Phao-lô có vấn đề trục trặc với các Ki-tô hữu Cô-rin- tô, 
họ không muốn ông đến thăm họ như ông đã hứa.  Họ cáo tội ông là dối trá, đã lừa dối họ, vì ông 
không dứt khoát “có” cho ra “có”, ông “lưỡng lự”.  Cho nên họ xa lánh ông và xét lại vấn đề đối 
với ông, như thế Phao-lô ở trong tình trạng buộc lòng phải chống đỡ.  Ông đã làm hai cách; trước 
hết ông nêu ra những “tước hiệu phục vụ của ông” để so sánh, đó là những thử thách cam go; 
dưới cái nhìn của ông, và chắc hẳn là như thế dưới con mắt của những người nhận thư của ông, 
họ xác định sự sâu sắc về những xác tín của ông: Không phải hời hợt mà ông thi hành điều ông 
làm bởi vì ông chấp nhận tất cả hiệu quả, ngay cả khủng khiếp đối với bản thân ông. 
 
Trong nhịp thứ nhất Phao-lô nói tất cả những gì ông gánh chịu vì đức tin và nhịp thứ hai ông nói 
đến các mặc khải (nơi chính ông, mặc dù ông không muốn làm như vậy), những kinh nghiệm 
thần bí, thiêng liêng, đặc biệt, mà ông được lãnh nhận, chính ông nhìn nhận đó là sự điên rồ khi 
nêu lên những điều nầy; xem ra ông muốn nhận lấy những phần thưởng mà ông không cần đến 
lúc bấy giờ nữa; xem ra ông muốn thanh minh bằng mọi giá trong lúc mà Đức Chúa minh xét 
cho ông!  Phao-lô bắt đầu nói rằng ông có các danh hiệu như các người rao giảng Tin Mừng khác 
và họ tự cho mình quyền nói ngược giáo huấn của ông; rồi bổng ông gợi ra những vất vả, tù đày, 
roi vọt, nguy hiểm chết người: “24 Năm lần tôi bị người Do-thái đánh bốn mươi roi bớt một; 25 ba 
lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị đắm tàu; một đêm một ngày lênh đênh giữa biển 
khơi! 26 Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, 
nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành 
phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. 27 Tôi còn phải 
vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt trần 
truồng. 28 Không kể các điều khác, còn có nỗi ray rứt hằng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất 
cả các Hội Thánh! 29 Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã 
mà tôi lại không cảm thấy lòng sôi lên? 
30 Nếu phải tự hào, thì tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi. 31 Thiên Chúa, Đấng đáng chúc 
tụng muôn đời, là Cha của Chúa Giê-su, biết rằng tôi không nói dối” (2Cr 11, 24-31). Đó là gợi 
lại những thử thách mà Phao-lô đã kinh qua, những vất vả do di chuyển từ nơi nầy qua nơi khác, 
do thời tiết, những thử thách do ganh tỵ hiềm khích của những người săn lùng ông. 
 
Sau khi đã nêu ra các mặc khải và các thị kiến lạ lùng mà ông được thừa hưởng khi ông đã cầu 
nguyện với Cha, Phao-lô đã liên tưởng đến cái “dằm” đã đâm vào thịt ông mà các nhà chú giải 
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vô phương đoán là cái gì.  Một điều gì đó gợi lại cho ông sự yếu đuối, sự nhỏ mọn nơi ông, nó 
đưa ông về giới hạn đúng của mình, không cho ông tự kiêu, chắc chắn nó làm cho ông khiêm hạ, 
nó hạ ông xuống và ông mong muốn tháo gỡ nó đi.  Nhiều lần Phao-lô đã xin Đức Chúa rút cái 
dằm nầy khỏi thân xác ông, ông coi đó như “thần sứ của xa-tan”: “7Và để tôi khỏi tự cao tự đại 
vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, 
một thủ hạ của Xa-tan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại. 8 Đã ba lần tôi xin Chúa 
cho thoát khỏi nỗi khổ này. 9 Nhưng Người quả quyết với tôi: “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì 
sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào 
vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi. 10 Vì vậy, tôi cảm thấy vui 
sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi 
yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12, 7-10). 
 
Hãy hiểu thấu đáo đoạn văn nầy: Phao-lô không tìm đau khổ để thỏa mãn.  Chính trong lô-gích 
của sứ vụ tong đồ, trong nhiệt huyết loan báo Tin Mừng mà ông chạm trán những khó khăn, ông 
là nạn nhân của những thách đố ấy, mà ông phải gánh chịu những thiệt thòi; ông không thách đố.  
Tại Đa-mát, khi Phao-lô biết người ta sẽ loại bỏ ông, ông đã trốn tránh; tại Giê-ru-sa-lem khi ông 
biết người ta tìm giết hại ông, ông đã đào thoát.  Phao-lô coi những cuộc bách hại và những việc 
khác xảy đến với ông cũng như bao nhiêu biến cố mà Đức Chúa dung để tránh cho ông khỏi kiêu 
ngạo về điều ông làm và để nhắc lại cho ông rằng chính nhờ Đức Giê-su mà ông có đủ sức làm 
những việc vượt quá khả năng của riêng mình.  “Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh”.  Khi tôi  
bị bó tay, Đức Chúa lại thực hiện: Đức Chúa làm việc nơi tôi. 
 
Trong các Thư Phao-lô có nhiều ám chỉ khác nói về những bách hại.  Trong Thư Phi-líp-phê, 
Phao-lô ám chỉ đến sự bắt bớ mà ông gánh chịu; ông nói minh bạch rằng ông viết Thư nầy trong 
nhà tù.  Là tù nhân, sự thiệt thòi là cản trở sự tự do của ông.  Thật thú vị cách Phao-lô giải thích 
chuyện xảy ra cho ông: “12 Thưa anh em, tôi muốn anh em biết là những gì xảy đến cho tôi thật 
ra đã giúp cho Tin Mừng được tiến triển, (Phao-lô sắp nói đến tù tội, nhưng thay vì ca thán về 
những đau khổ, những bất lợi, những phiền toái thì tất cả những sự đó lại là sự thuận lợi đẩy 
mạnh Tin Mừng)13 đến nỗi tại dinh vua quan ( bởi vì là một tù nhân, ông phải ra trước quan tòa, 
trước nhà hữu trách) cũng như ở mọi nơi khác, người ta đều hiểu rõ là chính vì Đức Ki-tô mà tôi 
mang xiềng xích. 14 Vì thấy tôi bị xiềng xích, phần đông các anh em có lòng tin cậy vào Chúa đã 
tỏ ra bạo dạn hơn để rao giảng lời Thiên Chúa mà không chút sợ hãi. 15 Đã hẳn, có những kẻ rao 
giảng về Đức Ki-tô vì lòng ganh tị và tranh chấp, song những người khác lại làm công việc đó vì 
ý ngay lành ( Ngay cả những kẻ rao giảng vì ganh tỵ, điều quan trọng là Chúa Ki-tô được rao 
giảng). 16 Những người này làm vì bác ái, bởi họ biết rằng tôi được chỉ định để lo bênh vực Tin 
Mừng. 17 Còn những người kia thì loan báo Đức Ki-tô vì tính ưa tranh giành, họ không có lòng 
ngay, tưởng làm như thế là gây thêm khổ cho tôi (Ông cáo tội họ khi nói: ‘Ông đang bị tù, càng 
tốt!  Điều đó tốt cho ông và đặt ông vào vị trí của mình’), trong lúc tôi bị xiềng xích. 18 Nhưng 
không sao đâu! Dù thế nào đi nữa với ý lành hay ý xấu, cuối cùng Đức Ki-tô được rao giảng là 
tôi mừng. Và tôi sẽ còn mừng nữa” (Pl 1, 12-18).  Bản văn nầy nói lên tình trạng đau khổ của vị 
tông đồ: tù đày.  Vào thời đó điều kiện của tù nhân rất là khó khăn khổ sở.  Phao-lô gánh chịu 
điều đó, mà ngay tại nơi ấy, ông thấy được những sự việc khả thi.  Cái thiên tài của Phao-lô là 
thiên tài của đức tin, chính là nhận ra những đốm sáng lờ mờ, chúng cho chúng ta một cái nhìn 
loáng thoáng ngay cả trong đêm tối. 
 
Cũng có những âm vang như thế trong Thư 1 Thê-xa-lô-ni-ca: “1 Thật vậy, thưa anh em, chính 
anh em biết rằng việc anh em đón tiếp chúng tôi không phải vô ích.  2 Như anh em biết, chúng tôi 
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đã đau khổ và bị làm nhục tại Phi-líp-phê; nhưng vì tin tưởng vào Thiên Chúa chúng ta mà 
chúng tôi đã mạnh dạn rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em, qua những cuộc chiến 
đấu gay go. 3 Lời giảng của chúng tôi không do sự sai lầm, không có dụng ý xấu, không nhằm lừa 
dối ai, 4 nhưng vì Thiên Chúa đã thử luyện chúng tôi và giao phó Tin Mừng cho chúng tôi, thì 
chúng tôi cứ vậy mà rao giảng, không phải để làm vừa lòng người phàm, mà để làm đẹp lòng 
Thiên Chúa, Đấng thử luyện tâm hồn chúng tôi. 5 Không bao giờ chúng tôi đã dùng lời xu nịnh, 
như anh em biết; không bao giờ chúng tôi đã viện cớ để che đậy lòng tham, có Thiên Chúa 
chứng giám; 6 không bao giờ chúng tôi đã tìm cách để được một người phàm nào tôn vinh, dù là 
anh em hay người khác, 7 trong khi chúng tôi có thể đòi anh em phải trọng đãi, với tư cách là 
Tông Đồ Đức Ki-tô.  Trái lại, chúng tôi ở giữa anh em đầy yêu thương, như mẹ hiền nuôi nấng 
ấp ủ con thơ” (1Tx 2, 1-7).  Phao-lô nói lên ưu tư rao giảng Tin Mừng, không gian lận sự thật về 
Tin Mừng, làm cho tin mừng dễ nuốt hơn, đơn giản hơn, hấp dẫn hơn; ông không bao giờ mắc 
sai lầm nầy.  Ông luôn trình bày Tin Mừng trong sự đòi hỏi, điều nầy làm cho ông gánh chịu 
những thù hằn như chúng ta biết. 
 
Trong Thư Cô-lô-xê Phao-lô nói về ý nghĩa các đau khổ của ông: “Những gian nan thử thách 
Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là 
Hội Thánh” (Cl 1, 24).  Phao-lô ý thức về các đau khổ, về việc ông bị bách hại vì Giáo Hội.  
Nhưng nhất là ông ý thức rằng những đau khổ mà ông chịu vì Tin Mừng kết nối ông lại với Chúa 
Giê-su bị đóng đinh và, đối với ông cũng như đối với Chúa Giê-su, đó là con đường phục sinh, là 
con đường phục sinh cho anh em nhân loại.  Như thế không phải là do thuyết ái khổ thiếu lành 
mạnh, mà Phao-lô có thái độ đón nhận các đau khổ với một sự thanh thoát; mà chính bởi vì các 
đau khổ nối kết ông với mầu nhiệm thập giá và các đau khổ đó làm cho ông tham dự vào sự năng 
động vượt qua mà ông ao ước sống và làm cho nhân loại sống nữa. 
 
Thư Do Thái không phải là tác phẩm trực tiếp của vị tông đồ, nhưng chắc chắn được ông gợi 
hứng.  Cuối bức Thư, tác giả đưa lên sân khấu tất cả những ai, trong chiều dài của lịch sữ ơn cứu 
độ, đã làm chứng hùng hồn cho đức tin.  Bắt đầu từ Ap-ra-ham… cuối bảng liệt kê ta có thể đọc: 
“1 Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta 
hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua 
dành cho ta, 2 mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã 
khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay 
đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. 3 Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những 
người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. 4 Quả thật, trong cuộc 
chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu.  Thiên Chúa lấy tình cha mà 
giáo dục.  5 Anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con: Con 
ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. 6 Vì Chúa thương ai thì 
mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt. 7 Anh em hãy kiên trì để 
cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa 
con nào mà người cha không sửa dạy?” (Dt 12, 1-7).   Đó là lời mời gọi bước theo Chúa Ki-tô 
cho đến cùng, cho đến thập giá, như chính Phao-lô đã làm. 
 
Như thế đối với Phao-lô, sống đời tông đồ, là liều mạng sống mình, không phải do bản năng hiếu 
chiến hoặc vinh quang!  Nhưng chính là xả thân theo Chúa Ki-tô để làm chứng cho sự thật, để 
được nối kết vào cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su Đấng đã khai mở vào sự sống lại.  Nơi thánh 
Phao-lô, sự kiện dấn thân đến quên mạng sống rất gắn chặt với ý muốn hiến dâng mạng sống 
đồng thời mang đến Tin Mừng.  Phao-lô nói với tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca: “Chúng tôi sẵn sàng 
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hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi 
nữa” (x. 1Tx 2, 8).  Đây là câu nói bản lề để hiểu thánh Phao-lô: ông để mình liên lụy trong Tin 
Mừng, ông đầu tư đời mình trong sứ điệp bước theo Chúa Ki-tô mà ông rao giảng, ông hiến dâng 
mạng sống trong khi trao ban Tin Mừng. 
 
Có nhiều công thức chứng minh sự đầu tư chính bản thân ông.  Phao-lô đồng ý về việc loan báo 
Tin Mừng: “Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không 
công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi” (1Cr 9, 18).  Ý tưởng về món quà nhưng 
không: Phao-lô rao giảng Tin Mừng không phải để đổi lấy cái gì đó, ngay cả không phải để được 
người khác biết ơn vì ông đã mang đến cho họ sự may mắn, niềm hạnh phúc.  Phao-lô rao giảng 
Tin Mừng cách nhưng không bởi vì chính ông được khởi hứng bằng tình yêu nhưng không của 
Thiên Chúa.  “Tôi sẽ tiêu hao trọn vẹn bản thân mình vì anh em” (2Cr 12, 15), cách nói diễn tả 
sự tự hiến hoàn toàn.  Lại nữa cũng đừng hiểu sai ý nghĩa của từ ngữ.   Điều nầy không có nghĩa 
là Phao-lô trở nên vô cảm, rằng sự biết ơn không có giá trị gì đối với ông, rằng ông đứng cao hơn 
những sự nầy.  Trái lại Phao-lô tỏ ra nhạy cảm với những chứng tá về lòng biết ơn, về sự trìu 
mến mà những thành viên trong cộng đoàn bộc lộ cho ông.  Ông cần tất cả những điều đó bởi vì 
ông là con người như tất cả chúng ta, tuy nhiên những điều đó không giam hãm được ông.   
Không phải để chinh phục lòng biết ơn mà ông đầu tư đời mình.  Ông tình nguyện phục vụ tha 
nhân mà trước tiên không tìm báo đáp. 
 
Đầu tư chính mình có tên gọi là : tình yêu.  Tình yêu của Phao-lô đối với các cộng đoàn xem ra 
có chút gia trưởng, chiếm đoạt, thúc bách, ví dụ khi ông nói: “Tôi viết những lời đó không phải 
để làm anh em xấu hổ, nhưng là để sửa dạy anh em như những người con yêu quý của tôi. 15 Thật 
thế, cho dầu anh em có ngàn vạn giám thị trong Đức Ki-tô, anh em cũng không có nhiều cha 
đâu, bởi vì trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ Tin Mừng, chính tôi đã sinh ra anh em. 16 Vậy tôi khuyên 
anh em: hãy bắt chước tôi” (x. 1Cr 4, 14-16 hoặc 2Cr 6,11; 11,1).  Tôi cho rằng cần phải đọc 
trích đoạn nầy như lối diễn tả một đam mê.  Trong thông điệp đầu tiên: “Deus caritas est” (Thiên 
Chúa là Tình Yêu) của Đức Bê-nê-đíc-tô XVI, ngài rất quan tâm minh chứng làm thế nào tình 
yêu, mọi thứ tình yêu kể cả tình yêu Thiên Chúa, đều gồm có hai chiều kích bất khả li: chiều kích 
“agapè”, tự dâng hiến, và chiều kích “eros”, ao ước, đam mê.  Đức Thánh Cha nói (lần đầu tiên 
trong một văn kiện chính thức của Giáo Hội) có eros nơi Thiên Chúa, nghĩa là có sự chờ đợi câu 
đáp trả, một sự đáp trả cho tình yêu được trao ban; và đàng khác có tình yêu eros nơi Thiên 
Chúa, trong Đức Ki-tô, theo như Phao-lô cũng đã sống.  Điều nầy không làm chúng ta xa lánh 
Thiên Chúa bởi vì nơi Thiên Chúa eros và agapè đan quyện vào nhau.  Điều nầy làm chúng ta 
xích lại gần với Phao-lô bởi vì chúng ta không thể yêu mà không có đáp trả.  Ngay nơi tâm điểm 
của đời sống thiêng liêng, đời sống tông đồ của Phao-lô, của cuộc sống của ông, chắc hẳn có 
Chúa Thánh Thần, và với Chúa Thánh Thần, thì có hoa trái của Thánh Thần, đứng đầu là tình 
bác ái. 
 
Bài ca đức ái trong Thư 1 Co-rin-tô rất tuyệt vời.  Bài ca tán dương hạnh phúc, theo ý nghĩa sâu 
sắc của từ ngữ, của người trẻ kết hôn với nhau và bản văn nói rất nhiều điều về họ ; họ có hiểu sự 
sâu xa nầy không?  Đây là vấn đề về Chúa Thánh Thần, tuy nhiên chúng ta có bổn phận trình bày 
cho họ điều đó.  Phao-lô nói về những đặc sủng và sự cần thiết nhất trí với nhau, gắn bó nhau 
bằng nhấn mạnh đến sự bổ túc cho nhau, gợi lên cho họ sự khác biệt, nhưng chỉ có một Thánh 
Thần.  Phao-lô kết luận thế nầy: “31 Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm 
những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trổi vượt hơn cả.  1 Giả 
như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức 
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mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. 2 Giả như tôi 
được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức 
tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. 3 Giả như tôi có đem 
hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, 
thì cũng chẳng ích gì cho tôi. 4 Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh 
vang, không tự đắc, 5 không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi 
hận thù, 6 không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. 7 Đức mến tha thứ 
tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. 8 Đức mến không bao giờ mất được. Ơn 
nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi 
cũng chẳng còn. 9 Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. 10 Khi cái hoàn 
hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. 11 Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ 
con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất 
cả những gì là trẻ con. 12 Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được 
mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa 
biết tôi. 13 Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức 
mến” (1Cr 12, 31 – 13,13).  Chính tình yêu nầy thúc đẩy vị tông đồ liều mình vì Tin Mừng và 
hiến thân mình khi rao giảng Tin Mừng.  Mỗi người xét xem bản văn nầy nói gì với bạn. 
 
Cần nuôi dưỡng nơi chúng ta niềm xác tín rằng chúng ta không thể phụng sự Chúa Ki-tô vừa làm 
hài lòng tất cả mọi người. Đàng khác nhấn mạnh về lề luật, Phao-lô thường trách móc các ngụy 
tông đồ, các người ngụy rao giảng tin mừng, họ nói để vui tai, để thiên hạ tìm được điều họ mong 
muốn, để việc đó khẳng định cho người nghe điều họ tin mà không gây sức ép nơi họ.  Đó là sự 
cám dỗ tinh tế bởi vì sứ mệnh của chúng ta là trình bày đức tin như đức tin có thể được đón nhận 
và có thể hiểu được đối với người nghe, trong khi phải biết nói điều cốt yếu của đức tin.  Nói 
bằng ngôn từ với tất cả mọi người, bởi vì ngôn từ đánh động người nghe đến nơi sâu thẳm mà 
không dát mỏng đức tin để dễ được đón nhận.  Phải chấp nhận sự thiếu thông cảm, sự dửng 
dưng, sự từ chối: làm nên tính đồng nhất không nhất thiết phải là điều mà chúng ta có thể hy 
vọng nhiều hơn như sự chân thực của hành vi rao giảng tin mừng của chúng ta. 
 
Một số trong các bạn gặp những tình huống khó khăn có thể đe dọa cuộc sống.  Đối với phần lớn, 
chúng ta không hề bị đe dọa bách hại nặng nề; trái lại chúng ta gặp những chướng ngại, sự thù 
hận, sự chống đối.  Sự việc đi xa hơn như điều mong muốn; kể cả đối với những người thân cận, 
chúng ta cảm thấy trở nên xa lạ đối với họ, và đó là kinh nghiệm khó nuốt trôi, nhất là chúng ta 
có khuynh hướng quy trách tội lỗi cho chính mình về tình huống đó.  Làm thế nào đón nhận tình 
huống như thế được?  Làm thế nào đón nhận như thế bởi vì con người có tự do và rằng Chúa Ki-
tô không bao giờ đồng thuận chèn ép tự do? 
 
Bản văn mà tôi vừa đọc là một lời kêu gọi xác minh phẩm chất tình yêu của chúng ta; trong phần 
đầu, bản văn cấm xác nhận quá dễ dàng về tình yêu .  Ví dụ khi đọc: “Giả như tôi có đem hết gia 
tài cơ nghiệp mà bố thí, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi”, người ta tự hỏi 
“Cần phải gì nữa?  Nếu cho đi tất cả, người ta có thể làm gì hơn thế nữa?”  Người ta luôn luôn 
có khuynh hướng, theo kiểu nói của Phao-lô, tự cho mình là công chính bằng các việc công đức: 
tôi cho và như thế tôi yêu mến; Phao-lô nói cho chúng ta hay: điều đó không hẳn là như vậy!  
Chắc hẳn cung cách hành xử của chúng ta, đều mang ý nghĩa những gì chúng ta có trong tâm 
hồn, tuy nhiên có thể xảy ra chúng ta làm những điều đó trên lý thuyết là mang ý nghĩa tình yêu, 
trong lúc mà có thể không đơn thuần chỉ là tình yêu mà chúng ta làm những điều đó; như thế cần 
phải cảnh giác chúng ta đừng quá xét đoán phẩm chất tình yêu của chúng ta bằng những hoa trái 
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thu lượm được.  Trái lại phần thứ hai, bó buộc chúng ta nhìn tình yêu đến tận chi tiết cụ thể 
nhất, trong những thái độ tinh tế nhất: tình yêu phục vụ, tình yêu chịu đựng tất cả, tình yêu tôi 
luyện.  Cả hai đều đúng:  đừng cho rằng chúng ta yêu thương nhiều bởi vì chúng ta thực hiện 
những sự to lớn.  Chúng ta hãy xác định làm thế nào cách hành xử của chúng ta hằng ngày được 
thúc đẩy bằng tình yêu chân thật. 

 
 
Đại Chủng Viện Huế 
Ngày mưa lạnh 17. 2. 2012 
Lm Nguyễn Quang Vinh chuyển ngử 
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