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CÙNG ĐỌC SÁCH : Sau khi giới thiệu HAI TÁC PHẨM rất thú vị và 
bổ ích của Peter Seewald (tập hợp các bài phỏng vấn Đức Hồng Y 
Ratzinger, bấy giờ là Tổng Trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức tin) : MUỐI 
CHO ĐỜI và THIÊN CHÚA & TRẦN THẾ, là hai tài liệu không thể bỏ 
qua với các tín hữu,NHẤT LÀ CÁC LINH MỤC, để củng cố đức tin và 
có thể ‘trả lời” mọi thắc mắc đối với Giáo Hội Công Giáo, về mặt cơ cấu 
hữu hình, cũng  như về mặt  giáo lý,đức tin và học thuyết xã hội. Trong 
Năm Thứ IV (10.2009 – 10.2010), BTGH  sẽ giới thiệu cuốn THIÊN 
CHÚA, MỘT CHÚT LỊCH SỬ CỦA ĐẤNG VĨ ĐẠI NHẤT, đặc biệt 
dành cho giới trí thức và các mục tử ‘phải’ coi sóc hoặc đối thoại, liên 
quan đến đức tin và các chủ thuyết. 
 
ĐÔI ĐIỀU THƯA TRƯỚC CỦA NGƯỜI DịCH 
Thiên Chúa – Một Chút Lịch Sử Của Đấng Vĩ Đại Nhất. Hay Thiên Chúa – 
Câu Trả Lời Cho Những Người Vô Thần? Theo tôi, cả hai đề tựa đều hợp 
cho cuốn sách này, vì chúng phản ánh đúng nội dung của tác phẩm. Là 
vì những người vô thần thường nướng thời giờ quý báu cho những suy 
tư vô lí, và họ sống đôi khi như là có Thiên Chúa thật. Còn kẻ tin vào 
Thiên Chúa thì lại sống hoang phí đa phần thời gian đời mình như là 
chẳng có Thiên Chúa. Tác giả Manfred Lütz muốn giới thiệu cho cả hai 
loại người đó về một Thiên Chúa đích thực, Đấng mà cả hai phía, vì 
nhiều lí do, đã không nhận ra, hoặc vì sợ phiền toái đến mình nên đã 
không muốn nhận ra. 
 
Mà dù có muốn hay không muốn nhận ra, câu hỏi về Thiên Chúa, như 
tác giả khẳng định, xưa nay từ thẳm sâu vẫn là nỗi ưu tư của hết thảy 
mọi người, bất luận người lớn hay trẻ em, người có học hay ít học. Vì 
vậy, khi viết tác phẩm về đề tài Thiên Chúa này, tác giả đã cố trình bày 
làm sao thật dễ hiểu để ai cũng có thể nắm được. Viết xong, ông đã đưa 
bản thảo cho nhiều người với trình độ kiến thức khác nhau cùng đọc và 
cho í kiến trước khi xuất bản. Làm chuyện này, tác giả muốn học lại 
gương của nhà thần học lớn Tô-ma ở Aquino xưa. Cứ mỗi lần thánh 
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nhân nghĩ ra một tư tưởng thần học hay, ngài thường đem nó ra bàn với 
bà già giúp việc Vetula. Nếu Vetula hiểu, ngài tiếp tục khai triển tư 
tưởng đó. Điều gì Vetula không hiểu, ngài vứt bỏ. 
Tôi cũng theo gương tác giả. Sau khi dịch xong, chuyển bản dịch cho 
một nhóm 6 người Việt với độ tuổi từ 30 tới ngoài 70 ở Đức đọc và nhận 
xét. Về kiến thức nghiệp vụ, Nhóm gồm 1 trợ lí nha sĩ, 1 nhân viên hãng 
bảo hiểm, 1 du sinh cao học về Văn chương, 1 cựu dược sĩ, 1 linh mục du 
sinh cao học Triết và 1 cựu đốc sự hành chánh. Nhận xét chung: Nội 
dung rất hay, nhưng không dễ đọc lắm đối với độc giả Việt nam bình 
thường, vì phải đối diện với nhiều tên nhân vật lạ và một số í niệm 
chuyên môn. Điều này dễ hiểu: Tác giả viết cho độc giả trung bình người 
Đức vốn thấm nhuần môi trường văn hoá châu Âu. Vì thế, theo đề nghị 
của Nhóm, tôi đã thêm vào một số chi tiết hoặc ghi chú, đặc biệt thêm 
vào niên đại để người đọc dễ hiểu hơn và dễ hình dung thêm về nhân 
vật. 
Một vài quy tắc về phiên dịch tên địa danh và tên nhân vật dùng trong 
bản dịch: Thông thường tôi giữ nguyên dưới dạng từ gốc; nếu không 
nắm được từ gốc của chúng thì tôi ghi lại theo lối viết trong sách. Những 
danh gọi đã quen thuộc với số đông độc giả Việt Nam đều được dùng 
dưới dạng phiên âm, như mẹ Ma-ri-a, đức Giê-su, thánh Tê-rê-xa, công 
đồng Ni-xê, hoặc dưới dạng Việt hoá như Phan-sinh, Đa-minh, Biển-đức, 
I-nhã và An-tịnh (Augustinus). Tôi ngưỡng mộ cuộc đời và tư tưởng 
tuyệt vời của thánh Augustinus nên muốn tặng ngài một tên Việt: An-
tịnh. Tên gọi này vừa gần với lối phát âm từ gốc vừa nói lên được nét 
đặc trưng của thánh nhân: Lạy Chúa, tâm hồn con chỉ gặp được an tịnh 
khi được nghỉ yên trong Chúa. Ngoài ra, tôi theo quy tắc của Nhóm Phiên 
Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ dùng chữ Người để chỉ Thiên Chúa ở ngôi 
thứ ba và chữ Ngài ở ngôi thứ hai. 
 
Về viết hoa hay không viết hoa: Những từ chỉ quốc gia (Hi-lạp, Rô-
ma…) và một vài danh từ riêng (Kinh Thánh…) hoặc từ chỉ đấng cao 
trọng (Thiên Chúa…) sẽ được viết hoa khi chúng được dùng như danh 
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từ, được viết thường khi chúng là tĩnh từ. Chẳng hạn: Tính chất hi-lạp và 
rô-ma; bầu trời thần linh ấn-độ, đức tin kinh thánh; hàng giáo phẩm 
công giáo, hàng giáo phẩm (của) Công giáo, đó là thứ thiên chúa về hưu 
của các triết gia… Dĩ nhiên “thứ thiên chúa về hưu” này không phải là 
Thiên Chúa thật để phải kính trọng viết hoa. 
Còn việc dùng /i/ hay /y/. Xưa nay tôi vẫn quen hành văn với /i/: công ti, 
I sĩ, lí trí… Những người trong Nhóm đề nghị nên đổi ra dạng /y/ cho đỡ 
lạ mắt, vì đa số đã quen dùng /y/. Tôi thấy chưa thuyết phục, vì việc sử 
dụng /y/ trong một số trường hợp cũng chỉ là một thói quen mới có đây 
thôi. Trong Việt ngữ, dùng /i/ hay /y/ cho tới nay vẫn còn là một vấn nan 
chưa có câu trả lời nhất định. Vì thế, bao lâu chưa có được sự nhất thống 
do một thẩm quyền chuyên môn quyết định, xin độc giả cứ coi đó như 
một bông hoa lạ mắt trong vườn hoa quen thuộc của mình. Biết đâu nhìn 
lâu thành quen và hoa lạ sẽ trở nên đẹp hơn các đoá vạn thọ đã quen 
nhìn. 
Và cuối cùng: Văn của Manfred Lütz nhiều chỗ rất hài hước. Tôi cũng 
muốn làm sao dịch được nụ cười đó sang văn hoá mình. Nhưng thú thực 
điểm này tôi không thành công, bởi vì vốn từ ngữ cũng như kiến thức về 
văn hoá Việt của tôi quá hạn chế. 
Augsburg, ngày Quốc tế Nhân quyền 06.12.2008 
 
 
 
Đội ơn Chúa, vì Người không hiện hữu. 
Nhưng nếu, điều này Người có thể  
cản được, Người có hiện hữu thì sao?” 
(Ngạn ngữ nước Nga) 
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LỜI ĐẦU 
Ai ai cũng nói tới tầm quan trọng của các giá trị và các nhân đức, tới 
cuộc xung đột giữa các nền văn hoá, và cả tới chuyện Thiên Chúa. 
Nhưng đã chẳng ai nắm thật vững vấn đề và cố tìm cho ra một câu trả 
lời trực tiếp. Mà đúng là điên rồ thật, nếu ai đó dám trả lời một câu hỏi 
đã có hàng ngàn năm nay mà những đầu óc khôn ngoan và tinh anh 
nhất vẫn chưa tìm ra lời giải rốt ráo. Là bác sĩ tâm lí thần kinh, tôi không 
sợ gì lắm chuyện điên khùng. Nhưng sau khi đọc hàng đống sách của 
các bậc đại trí, dù thấy mình còn non nớt, quả thật tôi thấy tôi có đủ lí do 
để tiếp cận vấn đề. Chỉ sợ mình đâm ra mất tự chủ khi bàn về nó, như 
Mai-sen xưa đã vứt đôi dép vào bụi gai đang cháy khi giáp mặt Thiên 
Chúa. 
Tôi đã sống trên năm mươi năm, đã học nhiều thứ, đã đọc nhiều sách, và 
nhất là đã gom cho mình được một ít kinh nghiệm cuộc đời. Câu hỏi về 
Thiên Chúa đã ám ảnh tuổi thanh xuân tôi, và chính tôi cũng đã sống 
qua hai thái cực hữu thần và vô thần, nên tôi nẩy ra í tưởng viết một 
cuốn sách nói lên những hiểu biết đang có của mình về đề tài vĩ đại này. 
Cuốn sách phản ảnh đặc biệt nội dung của nhiều cuộc gặp gỡ trao đổi, 
với kẻ tin lẫn người hoài nghi, với các nhà thông thái lẫn người bình 
thường. Những cuộc trao đổi đó, khi được tiến hành nghiêm chỉnh, đều 
đã đi vào cốt lõi vấn đề. Những người trao đổi đã nói lên kinh nghiệm 
sống của mình, chứ không ai khơi khơi đứng ngoài góp í, như kiểu 
người ta góp í về việc khai thác mỏ dầu ở một vùng đông Si-bê-ri xa xôi 
hay về chuyện sưu tập tem thư nào đó. 
Tôi muốn cuốn sách này là một cuộc trao đổi về Thiên Chúa với một 
người đương thời bình thường, nhưng không gàn dở. Chắc chắn đây 
không là chuyện thuần lí thuyết, nhưng câu hỏi về Thiên Chúa, đối với 
tất thảy mọi người, là một vấn nạn sống chết. Những ai đã đọc sách khác 
và đã gặp những người khác, có thể viết một cuốn sách hoàn toàn khác 
về đề tài này. Ở đây, tôi chỉ muốn đóng góp vào vấn nạn lớn lao này 
phần riêng của mình. Tôi ước mong được độc giả, sau khi đọc, cho tôi 
thêm í kiến để tôi có thể làm tốt hơn. 
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Và lúc đó tôi sẽ viết lại một cuốn hoàn toàn mới. Trong khi chờ đợi, tôi 
chỉ có cuốn này. 
 
DẪN NHẬP 
CHỐNG LẠI THỨ VÔ THẦN DỞM VÀ THỨ ĐẠO ĐỨC MÔI 
MIỆNG 
Tại sao Bạn không cướp nhà băng, nếu Bạn biết chắc sẽ không bị bắt? Do 
đâu Bạn tin chắc rằng, rồi đây trên giường bệnh Bạn sẽ không bị người 
ta chích thuốc cho chết? Có thể trường hợp bệnh lí rắc rối của Bạn sẽ tạo 
ra quá nhiều tốn kém và khó nhọc cho việc chữa trị và chăm sóc, và vì 
thế xã hội sẽ không lo xuể. Tại sao người ta không vứt xác chết vào bãi 
rác và dẹp nghĩa trang đi để xây nhà trẻ? Do đâu Bạn biết chồng Bạn 
trung thành? Do đâu Bạn biết bào thai vợ đang mang là con của Bạn? Và 
đây là câu hỏi nghiêm chỉnh: Cái gì minh chứng cho sự hiện hữu hay 
không hiện hữu của Thiên Chúa? Là vì „nếu không có Thiên Chúa, thì mọi 
chuyện đều được phép làm“ (Dostojewski, Anh em nhà Karamasow). Hay 
không phải vậy? 
Một cuốn sách viết về Thiên Chúa, muốn được con người thời nay 
nghiêm chỉnh đón nhận, phải nêu bật lên được những câu hỏi từ cuộc 
sống cụ thể, những câu hỏi mà bất cứ một anh, một chị, một em bé nào 
cũng phải đối diện. Bởi vì rõ ràng: Ai thật sự tin Chúa, người đó sống 
khác hơn kẻ không tin Chúa. Tuy vậy, con người vẫn chẳng bao giờ sống 
và nghĩ cho đến nơi đến chốn. Những người vô thần nướng thời giờ quý 
báu cho những suy tư vô lí, và họ sống đôi khi như là có Thiên Chúa 
thật. Còn kẻ tin vào Thiên Chúa thì sống hoang phí đa phần thời gian 
đời mình như là chẳng có Thiên Chúa. Nếu chúng ta tin rằng, mỗi thời 
khắc cuộc sống qua đi sẽ không bao giờ trở lại, thì cuộc sống của cả hai 
hạng trên quả là bất hạnh. Người ta tiêu phí thời gian cuộc sống bất khả 
hồi cho một Thiên Chúa không hề có; hay hoàn toàn ngược lại, người ta 
đã để mất cơ hội sống mà lẽ ra phải dùng nó để chuẩn bị cho sự sống đời 
đời bên Chúa. 
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Quả thật, tôn giáo ngày nay rõ ràng chẳng màng chi nhiều về những vấn 
nan đó. Khi gặp bế tắc trong cuộc sống, chẳng hạn khi xẩy ra những tai 
hoạ lớn, người ta thường cầu cứu tới các đại diện tôn giáo. Nhưng các vị 
này, đến lượt mình, thường lại vui vẻ đẩy đưa bảo họ cũng chẳng biết 
chi hơn. Đối với nhiều người, tôn giáo chỉ còn là những bài diễn văn 
buồn tẻ, những thánh lễ nhàm chán, những buổi tụ tập cho vui. Tôn giáo 
may chăng còn là cái gì đó cho đám trẻ con, các bà cũng còn thấy chút í 
nghĩa, chứ đàn ông thì hoàn toàn xa lạ. Trên các diễn đàn trao đổi, các vị 
đại diện tôn giáo hiện thân như là những sứ giả rụt rè đắn đo. Họ lắp 
bắp một thứ ngôn ngữ rắc rối, chẳng ai hiểu nổi, ngoài họ. Anh hàng thịt 
hay chị bán cá thường cũng chẳng nói năng mập mờ kiểu đó. Trong khi 
đó, vấn đề hiện hữu của Thiên Chúa lại là mối bận tâm của tất cả mọi 
người không trừ ai – hoặc là không của ai cả. 
Vì thế, tôi cố gắng dùng một thứ ngôn ngữ thật dễ hiểu cho cuốn sách 
này. Nếu độc giả vẫn thấy không hiểu hay vẫn còn gặp một vài từ ngữ 
rắc rối, thì cứ việc chửi tôi một tiếng. Lắm khi nhiều nhà thần học tránh 
vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, họ cố tránh điều khó hiểu, thì lại sáng tác ra 
những lối nói khó hiểu hơn. Thời còn học Thần học, chúng tôi thích nhất 
câu này: „Một Thiên Chúa hiện hữu, thì chẳng hiện hữu gì cả“. Anh nào biết 
được câu này, chứng tỏ có khả năng bước lên học kì cao hơn. Chị nào 
còn có khả năng giải thích được nó, thì coi như thi đậu. Dĩ nhiên câu trên 
không có gì sai. Nó muốn nói lên rằng, Thiên Chúa không phải là một đồ 
vật như đôi guốc cao gót của Bạn, chẳng hạn. Người cũng không phải là 
bộ quần áo có thể xếp vào tủ, mà cũng chẳng là một ai đó để Bạn có thể 
mời đi ăn ở tiệm. 
„Có hay không có Thiên Chúa?“ Ai tự đặt ra cho mình câu hỏi quan trọng 
đó, đừng nên chạy tới nhà thần học ngay. Bởi vì, khi câu trả lời đã bị 
đóng khung trong một thứ nội quy rồi thì chẳng còn thú vị gì. Người ta 
vẫn thích ở trong những khách sạn không có nội quy, ở đó muốn làm gì 
mặc í, còn hơn là ở trong các lữ quán thanh niên với quy chế gò bó. 
Cái gì càng quan trọng cho tất cả mọi người, cái đó cần phải được diễn tả 
một cách đơn giản dễ hiểu. Những ông có học, vì niềm tin mình mà phải 
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lên máy chém, cũng có thể phát biểu lí do quyết định sống chết đó một 
cách gẫy gọn và dễ hiểu, không kém mấy ông vô thần có thể phát biểu rõ 
ràng nguyên do tại sao họ tự tử. Dù sao, đó là những lí lẽ quan trọng 
nhất trong đời mà họ đã có. 
Thời còn học ở Rô-ma, tôi hay dẫn các anh chị đã tốt nghiệp đại học đi 
tham quan thành phố. Tôi biết khá nhiều về lịch sử nghệ thuật Rô-ma, 
nên công việc tương đối dễ. Nhưng khi phải dẫn một nhóm bao gồm các 
anh chị khuyết tật lẫn khoẻ mạnh đi xem, tôi cảm thấy tri thức bị thử 
thách lớn. Là vì không thể dùng những từ ngữ chuyên môn để giải thích 
về nghệ thuật phục hưng hay ba-rốc chẳng hạn, mà phải vận dụng mọi 
thứ ngôn ngữ tầm thường có thể có. Tuy vất vả hơn, nhưng quả thật tôi 
đã thành công với nhóm sau nhiều hơn. 
Vì thế, tôi cố gắng viết sách này thật dễ hiểu, nhưng sẽ không nói về 
Thiên Chúa một cách nhàm chán. Chẳng có gì tệ hơn thứ vô thần cà 
chớn hoặc thứ đạo đức ngoài miệng. Vì vậy, tôi sẽ không bỏ sót một lí 
chứng thông dụng phủ nhận Thiên Chúa nào, cũng như sẽ trình bày mọi 
lập luận đầy thuyết phục về sự hiện hữu của Người. Và mỗi người, tuỳ 
theo kinh nghiệm sống riêng mình, sẽ tự do phán định. 
Cho dù đề tài khó nuốt, tôi cam đoan Bạn sẽ không mất hứng thú khi 
đọc. Ai đã biết tôi, chẳng còn lạ gì điều đó. Đề tài cuốn sách có thể gây 
nên ấn tượng quá nghiêm trang nơi một số độc giả, và họ những tưởng 
có thể sẽ phải mở lớn đôi mắt kinh sợ để nhìn vào hố thẳm cuộc đời 
mình. Yên chí, không phải chỉ vậy thôi đâu. Bên cạnh những dòng chữ 
còn có tiếng sáo thiên thai, còn có tiếng nhạc của Wolfgang Amadeus 
Mozart. Mà nếu Bạn là người Âu châu, thì làm sao khi nói về Thiên Chúa 
mà lại bỏ qua được cái nghiêm trang trong sáng của nhạc Mozart? 
 

(MỘT) 
 
ÂM NHẠC & NGHỆ THUẬT – 
ELTON JOHN & THẦN VỆ-NỮ KHOẢ THÂN 
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1. HIỆN HỮU HAY KHÔNG HIỆN HỮU 
Ca sĩ Elton John ngồi vào dương cầm. Đây không phải là một buổi trình 
diễn cho đám đông thính giả, trong một thính phòng lớn, hay trước một 
đại hội âm nhạc cuồng nhiệt. Không. Anh đàn trong nguyện đường 
Westminster Abbey, cho một người duy nhất, và anh hát về cái chết của 
một người. Dù vậy, bài ca đã là đỉnh cao của một lần khóc tang vĩ đại 
nhất xưa nay từ khi có nhân loại, trong buổi lễ an táng cho Diana, công 
nương xứ Wales. 
Đó là một lời tang ca ngoại đạo. Lễ an táng dù được cử hành theo những 
nghi thức ki-tô giáo truyền thống, nhưng đã không khoả lấp đi được lời 
thở than vô vọng của hoàn vũ. Người ta tự hỏi, tại sao thế giới lại có sự 
bùng vỡ cảm xúc vô vọng đến như thế trước một phụ nữ trung bình như 
kia. Người phụ nữ đó, theo chính cô cảm nhận, chẳng lấy gì làm đẹp 
lắm, không có phong thái bà hoàng, và việc dấn thân xã hội được nhiều 
người ca ngợi của cô đã không khiến cô hiến gia sản hay một phần gia 
tài của mình cho kẻ nghèo đói. 
Có lẽ cái bí ẩn nằm chính nơi sự trung bình đó, cái trung bình đã đưa cô 
tới gần quần chúng, và đồng thời tạo sự dửng dưng nơi hoàng cung. Mà 
cũng có lẽ người ta xúc động trước hết là vì cái chết đột ngột của một 
người đàn bà đầy nhựa sống. Âm hưởng mạnh mẽ của cái chết này quá 
sức chịu đựng cho một xã hội vốn không muốn chấp nhận sự chết và đã 
nhiều lần nhìn thấy cuộc sống căng đầy của cô. “Ông / Bà ấy đã bỏ chúng 
ta, đã lìa xa chúng ta”, đó là câu lễ độ mà người ta thường nói với nhau 
khi đứng trước một quan tài; nghe ra như có ai vừa đi lạc đâu đó khỏi 
nhóm, mà thật ra là họ đang đứng trước một cái xác đang rữa nát. 
To be or not to be, that is the question. Hiện hữu hay không hiện hữu, 
đấy là vấn đề. Từ vực thẳm văn chương thế giới, câu hỏi khẩn thiết của 
Hamlet đó vang vọng vào tâm của mỗi chúng ta. Phải chăng kết cuộc rồi 
cuộc đời vội vã của ta cũng chỉ là mồi ngon cho cái chết nuốt trọn? Thân 
xác ta cũng chỉ là của ăn cho sâu bọ? Như vậy ta chỉ còn có việc sống – 
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thật dũng cảm, thật vô liêm sỉ, bất chấp – để chờ đợi cái tai họa không 
thể tránh của chính mình? Hay còn có cái gì khác bên kia sự chết? 
Lời ca của Elton John rõ ràng nói lên thái độ vô liêm sỉ của cuộc sống. 
“Như ngọn nến trong gió…”, “Chết – ngủ – chẳng còn gì tiếp!” (Hamlet). 
Nhưng Elton John cứ cất cao lời ca. Và tiếng nhạc trong giây phút đó đã 
bay bổng trên đại dương và lục địa, và nó đã nối kết cả nhân loại đang 
sầu não lại làm một. Không có gì vượt lên trên nền tảng thuần vật chất 
của cuộc sống ta một cách đương nhiên và chắc chắn như âm nhạc. Ngay 
cả trong cơn tuyệt vọng, âm nhạc cũng có thể nâng ta lên cao – chưa hẳn 
tới Thiên Chúa, song ít ra đưa ta ra khỏi cái nhìn tầm thường của sự vật, 
là những thứ có thể cân đo sờ mó, nghĩa là những thứ chỉ là hoá học và 
vật lí, rữa nát và sâu bọ. Âm nhạc đi vào lòng người mọi thời, mọi dân 
tộc; và nó nâng họ lên trên chính mình – để phiêu diêu vào vùng trời ảo 
tưởng mênh mông? 
Có lẽ thế. 
Những buổi hoà nhạc trước đám đông thường làm cho ta liên tưởng tới 
những cuộc lễ tôn giáo. Người ta vung đuốc sáng theo điệu nhạc, cử 
hành những nghi thức, và cả đám đông lâng lâng đưa hồn mình lên cao 
… tới nơi không là gì cả? 
Có lẽ thế. 
2. MỘT ĐỐNG GẠCH ĐÁ NỐI KẾT NHÂN LOẠI 
Nhưng cũng có nơi bỗng dưng mở tầng trời ra cho ta. Parthenon ở 
Athen thật ra là một ngôi đền của dân ngoại đã sập nát vì thời gian và vì 
vụ nổ kho đạn của quân Thổ-nhĩ-kì. Đền được xây làm nơi tế tự nữ thần 
Athene, dù rằng lúc xây nó, người ta đã chẳng thiết tha gì tới bà nữa. 
Nhưng mời Bạn bước lên đền. Qua lối vào trang trọng, Bạn tiến tới 
Akropolis. Bên phải Bạn là đền Nike tuyệt đẹp, rồi là lối vào khu linh 
thánh, với rừng trụ cột và rồi … là cả một kinh ngạc lớn: Parthenon. Một 
toà nhà lơ lửng lung linh trong ánh sáng miền Địa trung hải. Hẳn trong 
đời Bạn đã có dịp chiêm ngưỡng nhiều kiến trúc nổi tiếng: những thành 
quách trơ gan tuế nguyệt thời Trung cổ, những tháp thánh đường gô-tíc 
cao vút chọc trời. Nhưng cái cảnh lơ lửng trên đất – nhưng vẫn chưa 
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thấu tới Thượng đế – của Parthenon này quả là chỉ có một không hai. Nó 
là kiệt tác hoành tráng từ xưa tới nay của trí tuệ hi-lạp. 
Người xưa đã dùng một số xảo thuật nghệ thuật để biến sản phẩm này 
thành kiệt tác. Những trụ cột hơi phình dần ra, đạt đến độ lớn nhất nơi 
một phần ba phía dưới. Và mặt tiền đền hơi cong lên phía trên, khiến 
cho những cột giữa lớn hơn các cột góc. Ai không để í, chẳng nhìn ra 
được. Riêng cái tạo nên ấn tượng lơ lửng trên đất thì chẳng phải là thủ 
thuật gì cả, bởi vì nếu thế thì người ta đã có thể xây được hàng loạt 
những đền đài như vậy. Đó là một tác phẩm nghệ thuật độc nhất, một 
tổng thể kiến trúc, mà con người mọi thế kỉ và mọi tôn giáo đều bị hút 
hồn khi đứng trước Parthenon. 
Đền Parthenon không phải là một minh chứng cho Thiên Chúa. Khi lãnh 
đạo việc xây đền, ông giám đốc Phidias hẳn đã chẳng quan tâm gì tới thế 
giới thần linh hỗn độn của Hi-lạp. Nhưng cái ấn tượng của đống gạch đá 
thần sầu, mà ta gọi là Parthenon, đã nối nhân loại lại với nhau trong một 
nhận định chung này, là còn có sự hiện diện của một cái gì vượt lên trên 
những cục đá, trên những xảo thuật kiến trúc, trên những tốn kém cho 
ngôi đền. Cái không đo không tính toán được đó đã nâng con người 
vượt lên khỏi mặt đất. Nhưng đưa họ về đâu? 
Câu hỏi này nghệ thuật hi-lạp không trả lời được. 
Khả năng nhạo báng vật chất là nét đặc trưng làm cho nghệ thuật hi-lạp 
trở thành lớn lao.Cả các nhà điêu khắc hi-lạp cũng chế ngự được vật 
chất. Tại sao đâu đâu người ta cũng gán cho con người – một động vật 
có vú, một sinh vật, một mớ vật chất – một vai trò nổi bật như thế? Câu 
trả lời là chàng lực sĩ đua xe kiêu hãnh ở Delphin, là những dáng kiều nữ 
tự tin đang nhẹ nhàng đội thế giới trên đầu trong đền Erechtheion ở 
Athen,là lực sĩ ném dĩa – tác phẩm nghệ thuật bất tử – ở Myron. 
Nghệ thuật xem ra dễ dàng nhưng thần diệu đó luôn khiến ta choáng 
ngợp. Đó là thứ nghệ thuật chẳng đòi đổ mồ hôi, chẳng mang nét khoe 
khoang hay trí thức dởm. Nghệ thuật này do con người làm nên, nhưng 
một cách nào đó lại vượt lên trên con người. Những du khách nào chỉ 
biết quan tâm tới con số ngôi sao trên các cảnh đáng xem trong sách 
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hướng dẫn du lịch chẳng mấy ai hiểu được điều đó. Cả dân Rô-ma cổ 
cũng rất thán phục dân Hi-lạp xưa, nhưng họ đã phải khổ nhọc nhiều 
trên phương diện nghệ thuật lớn. Họ là dân làm nông và chiến sĩ, có 
kinh nghiệm đôi chút về chính trị quyền lực. Là dân kém khai hoá, họ 
hãnh diện chiến thắng Hi-lạp, một dân tộc văn minh hơn họ. Nghị viên 
Mummius đã hoàn thành tốt và triệt để nhiệm vụ của mình. Ông đánh 
chiếm Hi-lạp theo đúng đường lối và quy tắc quân sự, cho phá tan tành 
Korinth và còn làm thêm một việc để quảng cáo cho mình. 
Ông cho quân lính đóng gói các tác phẩm nghệ thuật hi-lạp. Ông muốn 
trở thành một thứ công dân thế giới biết thưởng thức nghệ thuật, trở 
thành mạnh thường quân trao tặng cho nghị viện và dân chúng Rô-ma 
những món quà văn hoá quý giá. Và trước khi đoàn tàu khởi hành trở về 
lại Rô-ma, ông đã đăng đàn một diễn từ nẩy lửa, qua đó lệnh cho binh sĩ 
phải giữ gìn cẩn thận những chiến lợi phẩm đó. Hễ ai làm hư bất cứ một 
vật gì, sẽ phải tự tay làm lại như mới. 
Các binh sĩ ngơ ngác nhìn nhau, như dân Rô-ma xưa đứng trước Asterix 
và Obelik. Vì không mấy ai trong họ hiểu được nghệ thuật, nên đã chẳng 
quan tâm gì. Giả như có người hiểu được í nghĩa của những phẩm vật 
đang chất đống dưới thuyền, hẳn người đó sẽ cảm thấy bực bội kinh 
khủng, vì đấy là một hành động đánh cắp thiển cận và tệ hại. 
Rồi Đế Quốc Rô-ma [1] sụp đổ, và nhiều người Rô-ma thủ cựu đã đổ cho 
đám Ki-tô giáo đầy mộng tưởng chịu trách nhiệm về cơn đại hoạ này. 
An-tịnh [2] (Augustinus), nhà tư tưởng lớn nhất của Cổ thời [3], vào cuối 
đời mình đã viết “Quốc Gia Thiên Chúa” để phản biện lại việc đổ lỗi đó. 
Nhưng cuốn sách đó còn mang giá trị hơn là một phản biện lại luận cứ 
đầy ganh ghét kia. Nó còn là một đề án lớn về một thế giới ki-tô giáo 
mang đầy í nghĩa, đầy trật tự, có đích điểm lịch sử để hướng tới – và 
đích điểm đó dĩ nhiên là Thiên Chúa. “Quốc Gia Thiên Chúa” là sách giáo 
khoa quan trọng của Ki-tô giáo thời Trung cổ. 
Giờ ta hãy hướng mắt nhiều hơn lên trời, chứ đừng nhìn xuống đất. 
Nghệ thuật với ngón tay trỏ trực tiếp chỉ lên đã trở thành chuyện bình 
thường. Người ta đã quên dân Hi-lạp cổ và cũng hơi sợ họ một chút. 
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Phải chăng việc bận tâm vào cái đẹp trần thế làm cho ta quên mất cái cơ 
bản quy định từ trời cao? Ở Ravenna ta có thể thấy cảnh chuyển biến 
trong cơn sụp đổ của Đế Quốc Rô-ma Phía Tây đó: từ nền màu xanh 
đậm trên mộ phần của Galla Placidia, đại nữ hoàng cuối cùng của Đế 
Quốc, chuyển sang nền vàng trên những hoạ phẩm trong nguyện đường 
San Vitale, cách mộ phần của nữ hoàng chỉ mấy bước. Màu xanh chỉ đời 
này, màu vàng nói lên đời sau. Nguyện đường là một sáng tạo của 
hoàng đế Justinian, kẻ đã giải tán Học viện Platon vào năm 529, hành 
động này một cách nào đó đã kết thúc Cổ thời. 
Nền vàng này sẽ là yếu tố quyết định cho nghệ thuật trong cả ngàn năm 
tới (thời Trung cổ). Con người giờ đây say mê bầu trời quá đỗi, đến nỗi 
chẳng còn mấy ai đế í đến nét đẹp trần thế. Những sản phẩm nghệ thuật 
tuyệt vời hình thành, chúng nói lên hi vọng của con người hướng về trời 
trước những hoàn cảnh sống khó khăn của họ. 
3. NHỮNG DỮ KIỆN TRẦN TRỤI VÀ NỖI HAM SỐNG TRƯỚC 
CÁI CHẾT 
Nhưng rồi, vào “mùa thu thời Trung cổ”, quyền lực của đời này lại quay 
trở lại. Các nhà thần học tái khám phá ra tạo dựng, các triết gia tương 
đối hoá trời cao, và các nghệ nhân lại giới thiệu những gì họ thật sự tai 
nghe mắt thấy. Họ hồi tưởng về Cổ thời, thời đã tạo ra bao nhiêu là kiệt 
tác tuyệt vời. Người đời sau gọi giai đoạn này là Phục hưng, sự tái sinh 
của Cổ thời. 
May mắn thay còn sót lại vài cây số vuông chứng tá của Cổ thời. Đó là 
Konstantinop bên bờ biển Bosporus, thủ đô của Đế Quốc Rô-ma Phía 
Đông xưa, mà nay gọi là thuộc Byzantin. Thành phố nằm chờ chết trước 
cuộc tấn công của quân hồi giáo Osmanen, và cuối cùng vào năm 1453 
đã phải đầu hàng các tay kiếm hồi giáo. Những nghệ nhân lớn thoát 
chạy khỏi thủ đô, hầu hết đã đổ sang Í-đại-lợi, và lực lượng này đã giúp 
đẩy mạnh làn sóng trở về Cổ thời đang diễn ra trên đất nước này. Nền 
vàng giờ biến mất, bầu trời trở lại màu xanh, như màu xanh chiều tà ở 
Toscana. Thời Trung cổ đưa Thiên Chúa vào tâm điểm cuộc sống, nay lại 
đẩy Người ra lề. Thiên Chúa chỉ còn là cái cớ cho sự tự do mới. Người ta 
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còn vẽ những câu chuyện thánh thiêng cũ, nhưng thường với í hướng 
trần tục: A-dong và E-và như khi Chúa mới tạo dựng, bà Susane trần 
truồng tắm trong Cựu Ước, đức Giê-su giảng trên những phong cảnh 
tuyệt đẹp và khuôn mặt mẹ Ma-ri-a với nét kiêu sa của cô thanh nữ Í. 
Sandro Boticelli bất chấp mọi dè dặt đã vẽ lên cảnh giáng sinh của thần 
Vệ-nữ trần truồng, đó là bức hoạ nguyên thuỷ nhất của Phục hưng. Ở 
Firenze, thầy tu quá khích dòng Đa-minh là Savonarola cho đốt sạch mọi 
thứ tầm phào vô đạo đó. Boticelli đã “cải tà quy chính” và đã vứt nhiều 
bức hoạ của mình vào giàn hoả. Trong hoàn cảnh này, Giáo hội đã 
không đứng về phía những người cuồng tín. Ở Rô-ma xuất hiện những 
giáo chủ với đầu óc trần tục, ủng hộ hết mình Phục hưng. Các ngài rồi sẽ 
phải gặp khó khăn với một nước Đức đạo đức, nhưng trái lại, được các 
nghệ nhân mến chuộng vì tinh thần mở cửa. Vì thế nghệ nhân khắp nơi 
– bao gồm những người nổi danh nhất – nườm nượp đổ về Rô-ma. 
Năm 1508 trở thành thời điểm quan trọng của lịch sử nghệ thuật thế giới. 
Đó là năm hoạ sĩ trẻ Michelangelo bắt đầu vẽ trần nhà nguyện Sixtine. 
Mà không chỉ có thế. Hoạ sĩ trẻ Raffaelo Sanzio ở Urbino nhận được khế 
ước vẽ Stanza della Segnatura trong điện Vaticano. Những gì các nghệ 
nhân thiên tài trẻ tuổi đã sáng tác ra, không hơn không kém đã nói lên 
toàn bộ niềm tự tin chói sáng của thời đó. 
Lúc còn niên thiếu, lần đầu tiên tôi bước vào căn phòng tương đối hẹp 
này. Thời đó, tôi không có giờ xem và cũng chẳng cảm được gì. Nhưng 
sau đó ít lâu, được một hướng dẫn viên lão luyện đưa lại vào phòng, tôi 
đã trố mắt chiêm ngưỡng hàng giờ những bức họa tuyệt trần. Từ ngày 
đó, tôi đâm mê nghệ thuật, và xác tín rằng, nghệ thuật có lẽ giúp mình đi 
tới sự thật về một người hay một thời đại gần hơn bất cứ loại sách báo 
nào. Về sau, trong các kì nghỉ học kì, tôi thường làm hướng dẫn viên cho 
du khách viếng Rô-ma, và Stanza della Segnatura luôn là cao điểm trong 
chương trình hướng dẫn của tôi. 
Trên một bức tường của căn phòng nổi tiếng đó có một bức họa nói lên 
cái nhìn tổng quát về nền khoa học của thời đó. Đó là bức “Trường 
Athen”, nhưng đây không chỉ là việc hồi tưởng về thời xa xưa mà thôi. 
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Raffael đã dùng khuôn mặt các danh nhân đương thời để vẽ các nhân 
vật thiên tài cổ thời. Điều này cho thấy niềm tự tin kinh khủng của con 
người thời đó: chính giữa bức hoạ là hai nhân vật đối địch lớn của nền 
triết học hi-lạp, Platon (427-347) và Aristoteles (380-322). Platon chỉ tay 
lên trời về thế giới tư tưởng, đối với ông đó là cội nguồn thật của chân lí; 
Aristoteles tay hiên ngang chỉ đất, nơi các sự kiện có thể kinh nghiệm 
được. Chung quanh là Sokrates (469-399)[4], đang sốt sắng giải thích việc 
gì đó cho một người ra vẻ kênh kiệu; rồi Pythagoras, Euklid, Heraklit, 
Epikur và cuối cùng là Diogenes ngả mình trên các bậc lối đi, chẳng 
màng gì tới sự nhộn nhịp tinh thần chung quanh. Mỗi triết gia được biểu 
thị bằng một bản tính triết học của mình: Một Platon suy tư chuyện trên 
trời, Sokrates ân cần với từng cá nhân, Heraklit bi quan, Epikur ham 
sống. Platon mang khuôn mặt của Leonardo ở Vinci, người mà Raffael 
ngưỡng phục, được coi là thiên tài hoàn vũ và tập trung trong mình mọi 
kiến thức nhân loại thời đó. Heraklit bi quan thì lại có khuôn mặt của 
Michelangelo, ông khổng lồ của nền nghệ thuật mới. 
Nét chấm phá nghệ thuật nơi bức hoạ không phải chỉ có sự sắp xếp một 
số cá tính đứng bên nhau, mà dù cho mọi khác biệt, tất cả đã trở thành 
một tổng thể thống nhất, cái thống nhất này sẽ được thể hiện nơi viễn 
kiến về ngôi thánh đường thánh Phê-rô đã được khởi công xây dựng 
trước đó hai năm. Đối diện với toàn cảnh nền khoa học hoàn vũ, Raffael 
cũng đã hoàn thành bức Disputa, sự tranh luận về bí tích bàn thánh. Đây 
là chỗ của thần học. Không phải chỉ khiêm tốn cầu nguyện mà người ta 
có thể thấy được các nhà thần học lớn của quá khứ lẫn hiện tại, nhưng 
chủ yếu là phải cần những trao đổi có suy tư. Trên bức họa, ta thấy bốn 
thánh giáo phụ lớn của Giáo hội phương tây vào cuối thời 
Cổ: [5]Ambrosius ở Milano (339-397), An-tịnh (354-430), Hieronymus 
(347-419) và đại thánh Gregor I (540-604), với những cử chỉ liên kết lại 
vào nhau một cách lạ lùng, và còn cả Tô-ma ở Aquino (1225-1274) [6], 
Bonaventura và các vị khác. Trên bầu trời, ta thấy hàng hàng lớp lớp các 
thánh và Thiên Chúa ba ngôi. Cả bức họa này cũng gói trọn toàn nền 
thần học quá khứ và hiện tại. 
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Hai bức toàn cảnh đó được nối với nhau bởi các cánh cửa sổ nhỏ, trên đó 
trình bày thế giới nghệ thuật thi ca mọi thời, với nào là Homer, Vergil, 
Ovid, và cả Dante, Petrarca, Ariost, và mặt bên kia là thế giới luật pháp, 
với hoàng đế Justinian và giáo chủ Gregor IX, cả hai tay cầm cuốn luật. 
Ngước nhìn lên trần nhà, ta khám phá ra qua bốn bức tường các biểu 
tượng liên hệ: triết học hãnh diện với sách vở, thần học làm xao động 
tinh thần, cái đẹp chấp cánh bay cao và lưỡi gươm công lí nằm trên một 
góc nối liền với án quyết của vị vua công chính Salomon (giữa triết học 
với luật pháp), cuộc xua đuổi khỏi vườn địa đàng với án quyết công 
chính của Chúa (giữa thần học và pháp luật), cuộc tranh tài của Apoll và 
Marsyas, biểu tượng cho nghệ thuật tinh thần và thế tục (giữa cái đẹp và 
thần học), và cuối cùng là khoa thiên văn, khoa thơ mộng nhất của mọi 
khoa học (giữa cái đẹp và triết học). Như vậy, trần và bốn bức tường của 
Segnatura đã gói trọn cả một tổng thể hoàn vũ, chúng cho ta một cái 
nhìn về thế giới như đã và đang có. 
Càng để hết tâm trí chiêm ngắm Stanza della Signatura, ta sẽ hiểu được 
không khí và suy tư của năm 1508. Đó không phải là một suy tư đạo 
đức, vì tinh thần lương dân cổ thời đã ảnh hưởng quá mạnh trên tất cả. 
Đó là niềm tự tin mạnh mẽ của những con người có học thích hưởng thụ, 
họ không để mình chạy theo cái đời sau, mà tin rằng cũng có một cuộc 
sống trước khi chết. Giáo hội đã không thể kìm hãm được nỗi ham sống 
của con người phục hưng, cũng như ngày nay toà tổng giám mục 
München – Freising cũng chẳng ngăn nổi nếp sống xa hoa thái quá của 
giới thượng lưu München. 
Có Thiên Chúa đấy, nhưng Người chỉ bồng bềnh trên bàn thờ 
của Disputa. Trong Stanza della Segnatura, Thiên Chúa được đẩy vào 
một hệ thống thế giới, mà nếu chẳng có Người, thì có lẽ hệ thống đó vẫn 
hoạt động như thường. Trên tường, có khá nhiều người chẳng tin gì vào 
Người cả. Và phải chăng ngôi thánh đường nhỏ xuất hiện trên bức 
họa Disputa với giàn giáo chung quanh muốn nói lên rằng, nhà thờ đã 
quá cũ, sắp đổ, hay nó cần phải được sửa lại, điều này tới nay không ai 
rõ . 
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Stanza della Segnatura không dẫn ta tới Thiên Chúa. Nhưng dù vậy, 
thần lực nghệ thuật nơi nó nâng ta ra khỏi những cái tầm thường hàng 
ngày. Không phải Thiên Chúa, mà là thần lực nghệ thuật kia đã xuất 
hiện trên tấm bia mộ ở Pantheon của thiên tài Raffael chết trẻ, qua mấy 
vần thơ của nhà nhân bản Petro Bembo: “Ille hic es Raphael, timuit quo 
sospite vinci rerum magna parens et moriente mori” (“Người nằm đây là 
Raffael; khi còn sống, thiên nhiên lo sợ bị ông đè bẹp; nhưng sau khi ông 
mất, thiên nhiên lại bảo là mình phải chết theo ông.”) 
Ta không thể giải thích nỗi xúc động nơi một người xem thành thạo, khi 
họ ngắm nhìn Stanza della Segnatura, bằng hiện tượng thuần tuý vật 
chất; đấy cũng không phải là một phản ứng do kích thích tố, một phản 
xạ của thần kinh óc, hay một thứ ảnh hưởng quần chúng như Badeker và 
đồng nhóm vẫn tạo ra. Như mọi ngành nghệ thuật lớn khác, tác dụng 
của Segnatura rõ ràng vượt lên trên tất cả những thứ đó. Nhưng, nó có 
thật tác dụng như thế không, hay tất cả mọi thứ kinh nghiệm nghệ thuật 
kiểu này chỉ là một ảo tưởng lớn đầy cảm xúc, may mắn và tuyệt diệu? 

 
[1] Đế Quốc Rô-ma (Imperium Romanum) hình thành từ năm 27 trước 
Công niên, bao trùm các phần đất chung 
[2] An-tịnh (Augustinus): 354 – 430, Giám mục người Phi châu, nhà tư 
tưởng lớn nhất của Cổ thời và được nâng lên bậc thầy (tiến sĩ) của Giáo 
hội công giáo. 
[3] Người Âu châu có khuynh hướng chia lịch sử thành ba thời kì. Thời 
Cổ: giai đoạn từ lúc xuất hiện các nền văn minh nhân loại khoảng 4000 
năm trước Công nguyên cho tới khoảng năm 500 là khi Đế Quốc Rô-ma 
Phía Tây sụp đổ. Thời Trung cổ: từ năm 500 tới 1500 là khi Tin lành theo 
phái Luther hình thành. Thời Hiện đại: từ 1500 tới nay. Các niên đại chỉ 
mang tính cách tương đối. 
[4] Sokrates là thầy của Platon, Platon là thầy của Aristoteles. Ba vị này là 
cha đẻ của nền Triết học phương Tây. 
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[5] Ambrosius ở Milano: được dân Milano công cử làm giám mục khi 
chưa nhận phép Rửa, người đã đấu tranh để giữ cho Giáo hội phương 
tây không rơi vào sự thống trị của thế quyền. 
Gregor I: Được bầu làm Giáo chủ khi còn là Phó tế; nhờ công lao bảo vệ 
thành Rô-ma khỏi bị rợ quân đánh cướp và giải quyết nạn đói khổ trong 
thành nên được suy tôn thành “Đại giáo chủ” (Gregor der Größte; 
Grégoire le Grand). 
[6] Tô-ma ở Aquino: Người Í, nhà thần học lớn nhất của truyền thống 
Kinh viện thời Trung cổ. 
Bonaventura: Người Í, dòng Phan-sinh, cũng là nhà thần học lớn bên 
cạnh Tô-ma. 
 

(HAI) 
 
TÂM LÝ HỌC VÀ THIÊN CHÚA 
CHUYỆN MỘT ANH TÍ HON THẬP THÒ BÊN LỖ TAI 
1. SIGMUND FREUD & RỐI LOẠN TÂM THẦN TẬP THỂ 
Nhà phân tâm người Áo S. Freud (1856-1939) đặt tên cho đại tác phẩm 
phê bình tôn giáo của mình là Die Zukunft einer Illusion (Tương lai của 
một ảo tưởng). Từ cuốn sách này, người ta tin rằng, tâm lí học một cách 
nào đó đã khám phá ra Thiên Chúa chỉ là một anh tí hon thập thò bên lỗ 
tai con người, và nếu cần, ta có thể dùng các phương pháp tâm lí để đuổi 
anh ta đi được. Nhưng ít người đã thực sự đọc Freud và hiểu được mức 
độ hữu hiệu của phương pháp chữa trị do ông phổ biến, so với trình độ 
khoa học hiện đại. Ngày lễ kỉ niệm 150 năm vị sáng lập khoa tâm lí học 
hiện đại vừa qua cũng đã diễn ra trong không khí thíêu hiểu biết đó. Một 
đài phát thanh dịp đó gọi điện cho tôi, để xin một vài nhận xét phê bình 
về khoa phân tâm; họ bảo, họ không còn chịu được nữa cảnh cứ nghe 
bốc thơm mãi. 
Với kiến thức khoa học ngày nay, không thể không có những phê phán 
về Freud. Hẳn nhiên, với các luận đề về vô thức và tính dục của ông, 
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Sigmund Freud đã thành công chen chân được vào cái xã hội trật khớp 
và giả tạo lẫn phi lí của tầng lớp tư sản. Ông quả đã phổ biến một 
phương pháp chữa trị thật mới, nhưng khía cạnh quan trọng nhất của 
phương pháp này lại do một người khác tìm ra. Tuy nhiên, các phương 
pháp phân tâm cổ điển đã không còn đứng vững được trước những 
phương pháp chữa trị mới, hiện đại. Cách đây mười năm, chính phủ 
Đức uỷ cho Klaus Grawe nghiên cứu sự hữu hiệu của các phương pháp 
chữa trị hiện hành, và Grawe đã phát hiện ra rằng, phương pháp phân 
tâm của Freud, trớ trêu thay, lại có thể dùng chữa cho người lành mạnh! 
Tuần báo Spiegel đã trình bày nghiên cứu đó trong một số báo và đã gây 
xôn xao dư luận. Dĩ nhiên phường hội các nhà phân tâm lập tức la lên 
phản đối, như thể là họ thấy Thiên Chúa hay ít ra thầy Freud của họ bị 
chọc tiết. Riêng những nhà phân tâm khôn ngoan, nhân cơ hội đó, đã tìm 
cách cải tiến phương pháp của mình, và không còn nhắm mắt bám trụ 
vào cha già của mình nữa. 
Nhưng, tại sao chính các nhà phân tâm lại quá khó khăn trong việc tiếp 
nhận các kiến thức mới? Lí do là vì Freud đã không cưu mang phân tâm 
học như là một trong những phương pháp chữa trị. Trái lại, ông coi lối 
phân tâm bí ẩn của mình là con đường độc nhất giúp cho nhà phân tâm 
đạt tới chân lí của mọi sự. Ông viết về nghệ thuật và văn hoá, về khảo cổ 
và dân tộc học, về chiến tranh và hoà bình. Phân tâm học trở thành một 
thứ vũ trụ quan, một thứ í thức hệ của thế kỉ 19 vốn đã đầy dẫy những 
giáo huấn về chân lí; í thức hệ đó có thể có câu trả lời cho mọi câu 
hỏi.Nhưng í thức hệ không thể tự chuyển hoá được; chúng chỉ biết lầm 
lũi đi tới; chúng có thể chiếm đoạt các quốc gia và ngôn ngữ, nhưng 
chúng chẳng có tai. Chúng chỉ có những tay phát ngôn, và đôi khi bất 
thình lình lăn quay ra chết. Chính cái tự tin xem ra không thể lầm, chính 
cái sức mạnh lao tới và cái xác tín rằng mình có thể giải thích mọi thứ đó 
đã và đang làm cho nhiều người mê mẩn với phân tâm học. Kẻ tin vào 
khoa phân tâm nghĩ rằng, mình sở đắc được một kho kiến thức vượt trội 
có khả năng nhìn thấu “bản chất” mọi thứ. Thành ra, thay vì như í 



	 22	

hướng ban đầu của nó là giữ vai trò thuyên giải (chú giải), khoa phân 
tâm đã bị huyền bí hoá. 
Tôi còn hình dung ra được gương mặt ngây ngô của nhiều học viên thời 
còn học khoa phân tâm, khi họ hỏi giảng viên phải ứng xử thế nào trước 
trẻ con hai tuổi, và không có câu trả lời nào mà giảng viên đã không trích 
dẫn lời của Freud. Thái độ cả tin đó xem ra khá cảm động. Nhưng làm 
sao trong không khí đó người ta còn có thể làm khoa học đứng đắn 
được, cái khoa học mà triết gia Karl Popper (1902-1994) bảo, các kết quả 
của nó luôn hàm chứa khả năng “có thể bị chứng minh ngược lại”? Khoa 
học đứng đắn là một nỗ lực không ngừng dùng biện luận để loại trừ các 
sai lầm về thực tại, trong khi vẫn biết rằng chính mình cũng có thể lầm. Í 
thức hệ thì khác. Thực tại có thể lộn ngược đầu, chứ í hệ thì không bao 
giờ sai. Phải công nhận, trong nhiều trường hợp, Freud có khả năng 
chuyển hoá hơn những người theo ông sau này. Dù vậy, nguyên do ù lì 
của con khủng long tinh thần cuối cùng còn sống của thế kỉ 19 này bắt 
nguồn từ í định cơ bản của Freud. Ông cho rằng, mọi diễn biến tinh thần 
đều có nguyên do nơi các lực bản năng thần kinh và vật chất, và ông 
dùng biện luận này để giải thích cho toàn thế giới. Triết gia Jürgen 
Habermas đã vì thế tố cáo Freud mắc phải lỗi “tự hiểu lầm khoa học”. 
Habermas vốn chuộng khoa phân tâm, nhưng coi môn này không phải 
là một khoa học tự nhiên. Mà nó chỉ là một phương pháp suy diễn, nghĩa 
là một lối mô tả tốt hoặc ít tốt cho con bệnh. Khoa phân tâm không thể 
cung cấp cho ta chân lí. 
Như vậy, các tài liệu phê bình tôn giáo của Freud cũng chẳng giá trị gì. 
Và trên thực tế, người đọc ngày nay chẳng còn mấy ai thích đọc những 
sách đó, là vì chúng chỉ lặp đi lặp lại mấy luận đề cũ; những luận đề này 
lại đặt nền trên rất ít tài liệu tham chiếu, mà nay đã hết giá trị. Ngày nay, 
một số nhà phân tâm còn nói đến vụ giết cha (hình ảnh rút ra từ câu 
chuyện huyền thoại của Hi-lạp kể chuyện vua Oedipus giết cha và cưới 
mẹ. ND) vì lí do tôn giáo của bầy đàn người nguyên thuỷ, với một lòng 
tin quyết liệt như kiểu câu chuyện án mạng nguyên thuỷ kia đã được ai 
đó khắc sâu trên đá. 
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Chẳng bất công gì cho Freud cả, nếu ta khẳng định rằng, câu truyện 
huyền thoại giết cha của ông còn mơ hồ hơn cả điều mà ông đã đưa ra 
như là lí do chống lại sự hiện hữu của Thiên Chúa. 
Với phương pháp của ông, Freud cố minh chứng rằng, tin vào Thiên 
Chúa là một rối loạn tâm thần. Dĩ nhiên, cái chẩn đoán liều lĩnh này 
cũng không khác chi nhận xét hài hước nổi tiếng của Karl Kraus, bảo 
rằng phân tâm là phương pháp chữa trị cho con bệnh phân tâm học. 
Phương pháp của Freud quá đơn giản. Một khi đã đưa ra tiền đề là 
không có Thiên Chúa, thì phải hiểu thế nào về những hành vi và thái độ 
tôn giáo của con người, nếu đó không phải là những biểu hiện của điên 
khùng? Tại sao phải tham dự đều đặn những nghi lễ phi lí? Tại sao phải 
cầu nguyện? Làm thế có phải tốn công tốn giờ vô ích cho cuộc sống 
không? Nếu cho rằng tôn giáo là một bệnh điên tập thể – dĩ nhiên luôn 
với điều kiện là Thiên Chúa không hiện hữu – thì chuyện chẳng còn gì 
để mà phê bình hay chỉ trích nữa. 
Đàng khác, người ta cũng có thể lí luận ngược lại: Có Thiên Chúa, và các 
hành thái vô thần đều là những phản xạ hoàn toàn phi lí, chúng biểu 
hiện một con người thiếu quân bình, mất í thức về thực tại và thiếu khả 
năng tạo lập những quan hệ khả tín – nghĩa là một người bệnh hoạn. 
Toàn bộ toà nhà đẹp đẽ chống tôn giáo của Sigmund Freud như vậy 
được xây trên nền cát, trên một cả quyết hoàn toàn thiếu chứng cớ, là 
Thiên Chúa không hiện hữu. Như vậy Freud đưa ra một mô hình để có 
thể giải thích các hiện tượng tôn giáo, khi không có Thiên Chúa. Còn 
chính câu hỏi quyết định, là có Thiên Chúa hay không, thì Freud tuyệt 
đối không đưa ra được một câu trả lời nào cả. 
Lại nữa, thiên hạ chẳng ai đồng í với nhau về thuyết vô thần của Freud. 
Chính ông đã sớm nhận ra điều đó, và đã chỉ xuất bản một phần tài liệu 
phê bình tôn giáo của mình, sau khi đã an toàn tị nạn bên nước Anh. 
Song điểm quan trọng đối với ông, là đã dùng thứ văn phạm mới khám 
phá của mình để giải mã mô hình thế giới không có Thiên Chúa. Một số 
người dựa vào sách ông để biện hộ cho chủ trương vô thần của mình. 
Nhưng đấy là một lầm lẫn. Freud đã chẳng chứng minh được gì cho 
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thuyết vô thần. Ông chỉ đưa ra cách trình bày chủ trương vô thần của 
chính ông bằng các hình ảnh và ngôn ngữ mới. 
2. ĐIỂM CHUNG GIỮA C.G.JUNG VÀ VIKTOR FRANKL VỚI MỘT 
NŨ MINH TINH PHIM CON HEO 
Những người khác thì lại coi việc bôi đen tôn giáo của Freud là một 
khuyết điểm. Nhà phân tâm Carl Gustav Jung (1875-1961), học trò ruột 
của Freud, đã khám phá ra và đào sâu vai trò tích cực của tôn giáo. 
Chính ở điểm này Jung chia tay ông thầy bạo chúa của mình. Đây mới 
đúng là một vụ con giết cha hay học trò giết thầy thật sự. 
Vì bực mình thất vọng do làn gió chướng của Freud, một số ki-tô hữu đã 
nhìn vào tay phản thầy C.G. Jung như một vị cứu tinh, giải thoát họ ra 
khỏi những hình ảnh đen tối mà ông Freud đáng tởm đã gây ra cho họ. 
Tôn giáo theo cái nhìn của Freud hoàn toàn mang tính tiêu cực, trong khi 
của Jung lại hoàn toàn khác. Các hình ảnh tôn giáo mọi thời và mọi dân 
tộc đầy dẫy trong các tác phẩm của ông. Và C.G. Jung đã nấu chảy tất cả 
những thứ đó ra thành thuyết Vô thức tập thể của nhân loại, thành 
thuyết Sơ nguyên tượng (Archetypen), nghĩa là những hình ảnh uyên 
nguyên của loài người biểu hiện nơi các hình ảnh của các dân tộc và nơi 
các hình ảnh trong giấc mơ của từng cá nhân. Thế giới của C.G. Jung thật 
muôn màu, phủ trùm bởi thần linh và biểu tượng kì bí. 
Nhưng ai bảo rằng, ở đâu tôn giáo hay chuyện tín ngưỡng được nói tới 
nhiều, ở đấy vấn đề Thiên Chúa tất được đặt ra, kẻ đó lầm lớn. Có thể 
chính khoa học tôn giáo lại là thứ làm cho đức tin vào Thiên Chúa thêm 
rối mù. “Dĩ nhiên, Thiên Chúa này cũng được sinh ra như thường lệ bởi một 
trinh nữ”, đó là câu tôi nghe được từ miệng giáo sư Mensching, một 
trong những cha đẻ khoa tôn giáo học, lúc còn sinh viên. Vâng, ta có 
quyền nhìn mọi tôn giáo từ quan điểm dân tộc học, chúng như là những 
loại hình Folklore khác nhau, mà ta có thể nghiên cứu một cách đứng 
đắn các đồng dạng và khác biệt của chúng vượt trên mọi chủng tộc. Có 
lẽ cũng như kiểu ta kê ra cho vui các loại sát nhân khác nhau: giết bằng 
chất độc, giết để cướp của, giết vì ghen tương hay đại loại như thế. 
Trong cuốn phim Hollywood Arsen und Spitzenhäubchen ta thấy hai bà 
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già rất dễ thương giết mấy mạng người một cách vui vẻ, mà hai bà cho là 
chúng đã sống lâu, khá đủ rồi. Cái hay của cuốn phim là diễn tả chuyện 
giết người như chơi. Nhưng thật ra trong Arsen und Spitzenhäubchen đã 
chẳng có chuyện sát nhân thật. Khán giả chỉ ngồi xem một vở kịch hay 
mà thôi. Các nhà khoa học nhìn vào tôn giáo và C.G. Jung nhìn vào thần 
thoại các dân tộc cũng một lối đó. Thiên Chúa toàn năng tạo dựng trời 
đất không có mặt trong những lối diễn tả hình ảnh đó. Mà trái lại, cảm 
giác biết quá nhiều về dữ kiện tôn giáo và hiểu sâu thần thoại các dân tộc 
có thể làm cho ta quên mất câu hỏi sống chết của chính mình, là có Thiên 
Chúa hay không. Có lẽ cũng như kiểu – tôi xin lỗi trước lối so sánh này – 
một nữ minh tinh phim con heo tự hỏi, mình có thật sự yêu người đang 
đóng phim với mình không, có cảm thấy bị người đó quyến rũ, muốn 
lấy họ và có con cái với họ không. Nói cách khác: C.G Jung và khoa học 
tôn giáo chẳng giúp gì cho câu hỏi có Thiên Chúa hay không. 
Mà không hiểu tại sao ki-tô hữu lại cứ thích bám lấy C.G. Jung. Tư tưởng 
vừa thiếu rõ ràng vừa bí ẩn của ông đã đánh loãng câu hỏi về Thiên 
Chúa và làm nó ra lu mờ. Việc ông đề nghị nên thêm quỷ hay Mẹ Ma-ri-
a vào ba ngôi Thiên Chúa nghe vừa vui vừa phi lí. Cứ tìm hiểu Thiên 
Chúa qua những nguyên tượng của C.G. Jung, thì rốt cuộc ta lại thích 
tìm đọc trở lại những gì Freud nói về Thiên Chúa. 
Nhà tâm lí và bác sĩ thần kinh Viktor Frankl (1905-1997) cũng là một 
người Do-thái như Freud, sáng lập ra môn gọi là Nghĩa trị 
(Logotherapie). Không những ông đã có những khám phá thần diệu 
trong lãnh vực tâm lí chữa trị, mà còn để lại hậu thế cuốn sách đầy xúc 
động Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager (Một nhà tâm lí đã trải 
qua trại tập trung). 
Thoáng nhìn, thì Frankl xem ra là một luật sư tâm lí nặng kí bào chữa 
cho Thiên Chúa. Chính ông coi mình đối lập với Freud. Nhưng ông đã 
vô í vứt cả chì lẫn chài. Ông có lí khi nhấn mạnh tới í nghĩa (Logos) và cả 
tới niềm tin vào Thiên Chúa. Nhưng ông đã cố thử cái gọi là dùng tâm lí 
để nắm bắt í nghĩa và đem í nghĩa soi sáng cho tâm lí.Cả hai điểm này 
ông đã thất bại. Kẻ tin vào Thiên Chúa có thể sống an tâm và có lẽ cũng 
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ít lo sợ hơn,điều này có lẽ đúng và quả thật đáng mừng.Nhưng điều đó 
hoàn toàn không nói gì tới chuyện có Thiên Chúa hay không. Ta cũng 
không thể kết luận được rằng, kẻ dối trá thực sự sẽ có vấn đề với sức 
khoẻ tâm thần – nếu thế thì các ông bà chủ nhà chứa (ổ điếm) sẽ bị trầm 
cảm hết, điều này tôi quả chưa bao giờ gặp. 
Ai vì sức khoẻ tinh thần của mình mà quyết định tin Chúa, kẻ đó chẳng 
phải tin Chúa thật, mà họ chỉ tin vào sự thoải mái cần thiết của họ mà 
thôi – và điều này chẳng ăn nhập một tí gì với Ki-tô giáo cả. Nếu có 
chuyện ki-tô hữu sống thoải mái hơn những người khác, thì ta cần phải 
suy nghĩ về điểm đó. Ki-tô hữu được yêu cầu phải sống hi sinh, đem mồ 
hôi ra phục vụ kẻ khác và liều chết cho kẻ đói nghèo. Những điều này 
không làm tăng sức, xả thần kinh hay làm tươi da mặt hơn cho ki-tô hữu, 
mà trái lại, trường hợp tệ nhất, có thể đưa họ vào quan tài nhanh hơn, 
hoặc, trường hợp tốt nhất, sẽ chắc chắn đưa họ vào cuộc sống đời đời. 
Theo tôi nghĩ, ngành Tâm lí chữa trị nào xem ra càng nói nhiều về tổng 
thể, về í nghĩa cuộc sống, hay cả về Thiên Chúa, ngành đó càng ít quan 
tâm thực sự tới vấn nạn Thiên Chúa. Ai tìm cứu rỗi trong Tâm lí chữa trị, 
kẻ đó vào lầm cửa. Loại đức tin do Tâm lí chữa trị tạo ra có lẽ cũng mang 
phẩm chất như chàng Homunculus, anh tí hon bệnh hoạn do con người 
tạo ra từ ống nghiệm, mà Goethe đã mang ra làm trò cười trong 
kịch Faust của ông. Sự cứu rỗi nhờ đức tin, nếu có, hoàn toàn không thể 
do khoa Tâm lí chữa trị tiến hành đúng bài bản khoa học tạo ra được. 
Như vậy, khoa Tâm lí chữa trị phải làm sao, để tránh những trộn lẫn 
không tương hợp, và để các phương pháp riêng của nó không đi bậy vào 
vùng đức tin tôn giáo. Và ngược lại, phải làm sao, để đức tin đừng trở 
thành độc tài, để nó đừng kênh kiệu trở nên vô cảm với Tâm lí chữa trị 
và lấy mất đi không gian hợp pháp của môn khoa học này. 
3. THIÊN CHÚA VÀ BÓ HOA 
Năm 1995, bệnh viện nơi tôi là một bác sĩ trưởng nhóm đã tổ chức một 
hội nghị cho trên cả ngàn người. Trong số các thuyết trình viên có Paul 
Watzlawick từ Palo Alto, một trong những sáng lập viên khoa Tâm lí 
chữa trị hệ thống (Systemische Psychotherapie) hiện đại, và Steve de 
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Shazer từ Milwaukee, ông này có lẽ là một người cải tiến khoa Tâm lí 
chữa trị triệt để nhất. Tôi có một bài thuyết trình về Tâm lí chữa trị và tôn 
giáo. Mấy năm trước đó, tôi nghiên cứu nhiều về các phương pháp chữa 
trị hệ thống. Lối chữa trị ngắn ngày và hướng về giải quyết vấn đề của 
Steve de Shazer làm tôi ưng í nhất, cả thực tế lẫn lí thuyết. Dĩ nhiên, 
nhiều người phàn nàn rằng, khoa chữa trị hệ thống và cả lối chữa trị của 
Shazer được khơi nguồn từ phương pháp thôi miên của Milton Erickson 
là quá máy móc. Họ bảo, các phương pháp đó coi bệnh nhân chỉ là một 
cỗ máy, chỉ cần đưa tay điều chỉnh một chút là máy chạy trở lại. Cả thời 
gian chữa trị quá nhanh cũng làm cho người ta dị nghị. De Shazer 
thường chỉ cần vài buổi nói chuyện là giải quyết xong một ca bệnh. 
Không dành đủ thời giờ cho bệnh nhân, bệnh nhân bị nhồi các thức ăn 
nhanh, đó là những câu kết án của các đồng nghiệp trong ngành. 
Càng đi sâu vào vấn đề, tôi càng tin vào sự công hiệu của phương pháp 
chữa trị vốn coi trọng vai trò tín ngưỡng của chính bệnh nhân. Phương 
pháp hệ thống không đòi hỏi sự thật về cho mình, nó chỉ đưa ra những 
triển vọng về thực tế ít hay nhiều thuận lợi cho con bệnh mà thôi. Trong 
í hướng chữa trị, cái nhìn thực tế này đặc biệt hữu hiệu. Các triệu chứng 
không được nhìn như là những thực tại cứng nhắc, mà như là những 
hiện tượng chóng qua; lối chữa này dễ thành công và có lợi cho bệnh 
nhân hơn là cứ tập trung loay hoay và mất giờ vào việc tẩy xoá các triệu 
chứng. 
Thêm nữa, bệnh nhân thường cho biết về tình trạng tinh thần họ như 
sau: “Tôi lại bị trầm cảm (Depression).” Không ai hiểu, ngay cả những nhà 
chữa trị có kinh nghiệm và sau nhiều buổi tiếp xúc với con bệnh, cũng 
không hiểu “trầm cảm” đây có nghĩa là gì. Cái cảm giác rất riêng tư và 
giày xéo cá nhân đó chẳng ai ngoài họ có thể “hiểu” được. Có thể người 
ta tự mình hay qua kinh nghiệm kẻ khác cũng có những cảm giác tương 
tự. Nhưng dù vậy cũng không thể nào hiểu nổi tường tận tình trạng 
“trầm cảm” của con bệnh. Steve de Shazer cho rằng, ta không bao giờ có 
thể biết được con bệnh muốn nói gì, khi họ nói ra câu đó. 
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Điều đó có hai hệ quả: Một là, thật vô ích khi đưa ra những lí thuyết lớn 
về í nghĩa của “trầm cảm”, về chuyện “người trầm cảm” cảm thấy hoặc 
không cảm thấy gì, về cái gì có lợi hay không có lợi cho tất cả những 
“người trầm cảm” v.v. Các lí thuyết lớn đó sẽ làm đông cứng bệnh “trầm 
cảm”, sẽ coi nó như là một sự vật thực để chữa trị, và do đó khiến nó 
đâm ra khó sửa đổi được. Bệnh nhân trầm cảm càng bị tống vào đầu 
nhiều kiến thức về đề tài này, họ càng như bị đóng lô cốt, luẩn quẩn 
không lối ra với những cái biết đó. Thay vì bứng đi, việc yên trí lại tạo ra 
và xây nền cho chứng bệnh kia. Là bởi vì ngôn ngữ tạo ra thực tại tâm lí, 
và càng nói nhiều về một vấn đề, vấn đề đó càng trở nên “có thực” hơn. 
Vì vậy: Không cần những lí thuyết lớn về bệnh trầm cảm, mà chỉ cần tỏ 
ra kính trọng trước nỗi đau riêng của từng cá nhân. 
Hai là, một khi ta từ bên ngoài không thể soi thấu được gì tình trạng bên 
trong của một con người, thì mọi biện pháp chữa trị chung chung dù 
thật hay từ ngoài đưa vào cũng không thể giải toả được nguyên nhân. 
Như vậy, muốn chữa trị công hiệu, phương pháp phải tuỳ thuộc và phù 
hợp cho từng cá nhân một. Mà, nếu ta không thể nhận dạng được vấn 
đề, và không thể từ ngoài từng bước hoạch định được một kế hoạch 
chữa trị, thì còn đâu là khoa Tâm lí chữa trị? Steve de Shazer trả lời: Ta 
chữa bằng cách dồn lực khám phá ra nguồn lực và khả năng chuyển hoá 
đã từ lâu bị bỏ quên hay không để í tới nơi con bệnh. Khi con bệnh nhận 
ra và sử dụng được khả năng của chính mình, họ sẽ có thể tạo ra những 
biến đổi trong một thời gian tương đối ngắn, và có thể giải quyết được 
các vấn đề của họ. Nhà chữa trị trở thành những nghệ nhân soi đèn, giúp 
chính con bệnh khám phá ra tiềm năng nơi họ. 
Trong hội nghị, Steve de Shazer đưa ra một trường hợp quái lạ. Một nữ 
bệnh nhân đến với ông vì một chuyện riêng thật ngượng ngùng, mà cô 
không thể nói ra được. Thông thường, bác sĩ sẽ từ chối chữa trị những 
trường hợp như thế. Nhưng de Shazer thì không. Ông đặt ra cho cô 
những câu hỏi thường lệ, đặc biệt những câu hỏi bậc thang: Yêu cầu cô 
cho hay hiện giờ cô cảm thấy vấn đề của mình đang nằm ở bậc nào, từ 
không tới mười? Bậc số không có nghĩa là tình trạng rất tệ, không có gì tệ 
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hơn; còn bậc mười là tình trạng đã được giải quyết. Cô trả lời đang ở bậc 
ba. Tại sao không ở bậc hai? De Shazer hỏi lại con bệnh và yêu cầu cô trả 
lời thật cụ thể, kẻo không thì chuyện riêng của cô có thể lại bị bật mí. Rồi 
ông hỏi, thời gian vửa qua có khi nào cô cảm thấy ở bậc bốn không, và 
đó là lúc nào và cô đã làm gì, xin kể thật kĩ.Cuối cùng, ông ra cho cô “bài 
tập” của lần gặp tới, cô sẽ kể lại mọi chuyện ngay từ giờ đầu, chuyện gì 
đã xẩy ra cho tới lúc đó, và tại sao cô không muốn thay đổi nó. Ngoài ra, 
cô gắng để tâm xem cô đã làm gì, khi cô cảm thấy đang ở bậc bốn, hoặc 
bậc năm. Và nhiều câu hỏi khác cũng được đặt ra, xoay quanh những 
khía cạnh thành công của cô. Việc chữa trị tiến hành tốt, cô cảm thấy 
càng ngày càng đỡ hơn. Và cô đã từ giã bác sĩ, khi cô đang ở trong bậc 
tám. Mấy tháng sau, de Shazer nhận được một bưu thiếp từ nơi nghỉ hè 
của con bệnh cũ: Cô cho hay, lúc này cô đang ở bậc mười hai. Steve de 
Shazer hoàn toàn không biết gì về bệnh tình của cô,ông ta đã chỉ là người 
đã sử dụng ngọn đèn pha một cách tài tình.Trong trường hợp này, bệnh 
lí đã không được nói tới, nhưng nó lại được chữa lành. 
Với phương pháp hệ thống, Tâm lí chữa trị không làm cho triệu chứng 
thành ra đông cứng, bằng cách gán cho nó một tên gọi, một gốc gác hay 
nhiều câu chuyện suy nhược tinh thần. Mà nó chỉ cất đi khỏi triệu chứng 
cái ám ảnh phải chịu đựng lâu dài và không thay đổi được; nó hoá lỏng 
cơn suy nhược vào trong những tình trạng biến đổi tinh thần thỉnh 
thoảng xẩy ra một cách tạm thời nơi người bệnh. Nhưng đồng thời nó 
thật sự quan tâm tới kẻ bị suy nhược. Chỉ có chính người bệnh mới có 
thể biết cái gì đã và đang giúp họ thoát khỏi tình trạng kia. Người chữa 
trị chỉ gợi í cho họ biết dồn sức theo dõi trạng thái nội tâm họ và cố gắng 
thực hiện những gì có lợi cho họ. Chính người bệnh quyết định mục tiêu 
phải đạt, và bác sĩ là người khuyến khích họ đạt đến mục tiêu đó. Nhờ 
có thêm kĩ thuật thôi miên của Milton Erickson mà phương pháp hệ 
thống rất hữu hiệu trong việc khuyến dụ. Nhưng không cần phải 
khuyến dụ điều gì xa lạ, nhất là điều do người chữa trị nghĩ ra. 
Lối hành xử của Steve de Shazer vô cùng bổ ích cho đề tài Tâm lí chữa trị 
và tôn giáocủa tôi. Bởi vì nhờ phương pháp mẫu mực đó mà người chữa 
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trị không lạm dụng tôn giáo, song biết kính trọng niềm tin đã thủ đắc 
được từ lâu của người bệnh. Nó giúp cho người chữa trị biết tự chế trong 
việc ra lệnh và chú tâm vào cách đặt câu hỏi một cách tinh tế. Nhờ thế, 
phương pháp này hoàn toàn trung dung về mặt tín ngưỡng. Nó giúp 
phật tử trở nên phật tử tốt hơn, ki-tô hữu trở nên tín hữu tốt hơn, người 
vô thần trở nên người vô thần tốt hơn. Và việc chữa trị do đó ngắn hơn, 
vì người bệnh không phải bước vào một vườn lạ, không phải bước vào 
thế giới gọi là “bình thường” của người chữa trị, mà trái lại được ở lại 
nơi chính họ và có thể chú tâm ngay vào tiềm năng của mình cũng như 
vào việc giải quyết vấn đề, khỏi phải mất giờ loay hoay với chuyện triệu 
chứng. Các lối chữa trị theo kiểu: Anh có một vấn đề, và tôi có lẽ có thêm 
cho anh một vấn đề nữa! đôi khi cũng hữu hiệu, nhưng chắc chắn sẽ kéo 
dài lâu. Và việc chữa trị lâu chẳng phải là một cử chỉ đánh giá cao niềm 
đau của con bệnh, như nhiều người nói, mà trái lại nó khiến cho con 
bệnh đánh giá cao người chữa – và như thế là họ tự coi mình thiếu khả 
năng. Lối chữa trị ngắn ngày, như vậy, không những là dấu chỉ của một 
phương hướng chữa trị, mà còn là một yêu cầu đạo đức đặt ra cho khoa 
Tâm lí chữa trị. 
Trong hội nghị, tôi đã yêu cầu các khuynh hướng chữa trị, vì tính cách 
đứng đắn của mình, phải xét lại những tác động tôn giáo chính và phụ, 
mà họ muốn trực tiếp hay gián tiếp, cố tình hoặc vô tình tạo ra. 
Cái giá của các phương pháp hữu hiệu trên là phải dồn hết tâm vào 
những gì tác động tốt trên người bệnh, mà đành phải bỏ qua việc tìm 
hiểu cái gì đã thật sự xẩy ra nơi họ, và như vậy cũng bỏ qua luôn câu hỏi 
về Thiên Chúa. Có thể đó là điều có lợi cho các hoàn cảnh chữa trị. 
Nhưng ta có thể sống được như thế không? 
Ngày nọ, tôi hỏi Steve de Shazer, ông có thể khen bà xã ông bằng cách 
nào, vì “khen” – việc đánh giá cao các khả năng thật sự của bệnh nhân – 
là một dụng cụ quan trọng trong phương pháp chữa trị của ông. Vợ ông, 
bà Insoo Kim Berg, cũng là người đã đóng góp nhiều vào việc phát triển 
phương pháp chữa trị hướng về giải quyết vấn đề. Ông nhìn tôi chằm 
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chằm một lúc qua đôi mày rậm, rồi bảo: “Không bằng lời, tôi nghĩ, tôi sẽ 
tặng cho bà ấy một bó hoa …” 
Câu hỏi về Thiên Chúa – nếu quan tâm thật sự – dĩ nhiên không phải là 
câu hỏi về một viễn tượng có lợi ít hay nhiều. Câu hỏi về Thiên Chúa là 
một câu hỏi liên quan tới cuộc sống. Một câu hỏi không những về một 
thực tại ít nhiều thực hữu, mà còn là về chân lí cuộc đời. Có Thiên Chúa 
trong chân lí, hay không có Người trong chân lí? Đó là một câu hỏi nằm 
ngoài khoa Tâm lí chữa trị lắm điệu nghệ, song cũng chỉ là nhân tạo; đó 
là một câu hỏi nằm trên bình diện (biểu tượng nơi) bó hoa của Steve de 
Shazer. 
Sau khi rảo bước qua hết các khoa Tâm lí và Tâm lí chữa trị hiện đại, có 
thể chúng ta đã gặp được một kết quả đầy kinh ngạc: Khoa Tâm lí và 
Tâm lí chữa trị hiện đại hoàn toàn chẳng trả lời được gì cho ta cả về câu 
hỏi có Thiên Chúa hay không. Đôi lúc việc í thức được rằng, mình chắc 
chắn chẳng gặp được gì ở nơi mà người ta vẫn hay bỏ công đi tìm, lại có 
ích nhiều hơn là gặp phải những thứ không chắc chắn, khiến mình phải 
thường xuyên đau đầu vì chúng. 
Bảo rằng, Tâm lí học có thể phát biểu được đôi điều về Thiên Chúa, thì 
cũng giống như bảo, ta có thể mô tả được tiếng sáo thần, sau khi ta biết 
được kĩ càng máy móc và lối trang trí của sân khấu, hay cả sau khi ta 
nắm được tình trạng tinh thần của các ca viên. Những thứ đó có giúp ta 
hiểu được tiếng sáo thần, hiểu được Mozart, hiểu được nét tuyệt mĩ của 
âm nhạc không? Thưa: Không, hoàn toàn không. 
(BA) 
 
CÂU HỎI – NHỮNG CHUYẾN  
HÀNH TRÌNH BĂNG QUA SUỐI LỬA 
Quả là một hi vọng viễn vông, khi chờ đợi Tâm lí học sẽ giúp ta trả lời 
câu hỏi có Thiên Chúa hay không. Sở dĩ người ta đã hi vọng như thế, có 
lẽ là vì một triết gia. Ông này đã có những lập luận rốt ráo và hữu hiệu 
nhất phản lại sự hiện hữu của Thiên Chúa, nhưng tâm điểm của những 
lập luận quyết định này lại mang tính tâm lí. 
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Đó là triết gia Ludwig Feuerbach (1804-1872, từ Feuerbach trong Đức 
ngữ cũng có nghĩa là Suối Lửa), học trò của Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel (1770-1831). Hegel nhà tư tưởng lớn của phong trào lí tưởng 
(Idealismus) ở Đức. Trong tác phẩm chính của mình, Phänomenologie des 
Geistes (Hiện tượng luận về tinh thần), Hegel cố gắng một lần nữa tạo ra 
một hệ thống triết học lớn khác, sau khi niềm tin vào sự chắc chắn của 
khả năng tri thức của triết học thế kỉ thứ 18 bị sụp đổ. Với tác phẩm này, 
quả thực Hegel đã cố gắng đưa tư tưởng triết học, thần học và toàn bộ 
khoa học vào trong một toà nhà triết học đồ sộ. Đọc nó, ta bị ấn tượng về 
sự hoà tan các nguồn tư tưởng. Ngay cả những tư tưởng nền tảng của 
Ki-tô giáo như Thiên Chúa ba ngôi, cuộc chịu nạn và phục sinh của Chúa 
Ki-tô cũng được đổ vào bình Triết học. 
Tới ngày nay, nhiều nhà thần học nặng kí cũng không thể bỏ qua Hegel, 
khi muốn giúp cho người đồng thời hiểu rõ hơn về Ki-tô giáo. Nhưng, ai 
muốn uống đức tin từ chai triết học, sẽ có nguy cơ mất chính niềm tin 
vào Thiên Chúa. Dĩ nhiên, ta có thể vặn lại, nếu quả thật có Chúa, thì 
Người có thể cũng được nhận ra bằng lí trí kì diệu của con người chứ. Ở 
điểm này, Hegel có lí. Nhưng một Thiên Chúa, mà ta có thể nắm bắt 
được cụ thể, mà ta từ ngai cao triết học kênh kiệu ngó xuống và sai bảo 
Người có thể và được quyền làm điều này hoặc không thể và không 
được quyền làm điều nọ, thì đó là không phải thứ Thiên Chúa toàn năng 
mà ta mong muốn có. Đó sẽ là một loại tiểu chúa buồn cười mà ta sẽ bàn 
trong phần tới. Một tiểu chúa loại đó, mà ông giáo sư ở đại học Berlin 
G.W.F. Hegel đã tạo cho công ăn việc làm, có thể dễ dàng bị phủ nhận – 
bằng chính lập luận của giáo sư đó. Và điều này, về sau, đã được chính 
nhóm học trò của Hegel làm. Vì vậy, không chỉ có các nhà thần học ki-tô 
giáo nại đến Hegel mà thôi, mà cả các nhà sáng lập nền vô thần hiện đại 
cũng dùng ông để biện minh cho lập luận của họ. 
1. MINH CHỨNG VỀ CHIẾC BÁNH NGỌT 
Triết gia Ludwig Feuerbach là một trong những người sáng lập Vô thần 
nổi bật nhất. Với ông, Thiên Chúa thật ra và rốt cuộc chỉ là một hiện 
tượng tâm lí. Feuerbach mô tả con người là một thực tại với ước vọng vô 
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đáy. Ta có thể có nhiều ước vọng; nhưng kinh nghiệm cho thấy ít có giấc 
mơ nào được thành sự. Vì vậy, theo Feuerbach, con người nẩy ra một 
mưu vặt. Họ nghĩ rằng ước vọng của mình sẽ được thành tựu trên trời. 
Và Thiên Chúa là sự kết tinh hình hài của những ước vọng không đạt 
được đó, nghĩa là Người chỉ là một phóng chiếu trong đầu óc con người 
mà thôi. Chấm hết. Với cái nhìn đó, Feuerbach không phải là người phê 
bình tôn giáo, ông chỉ cố gắng giải thích về Thiên Chúa mà thôi, nhưng 
sự giải thích này nằm trong quan điểm vô thần của ông. 
Lối giải thích như thế rất hợp tình hợp lí vào thời điểm đầu thế kỉ 19. 
Cách mạng Pháp đã lôi tôn giáo ra toà xử vội. Fouché ở Lyon đã dùng 
sức mạnh vũ phu đập phá các nhà thờ, tổ chức những cuộc lăng mạ 
Thiên Chúa, và đó chỉ là một trong những cao điểm của một cuộc bách 
hại không nương tay Thiên chúa giáo và Giáo hội. Giáo hội đã mất đi sự 
yểm trợ của giới cầm quyền, của chế độ quân chủ (Ancien Régime). Và 
khi Giáo chủ mất vào năm 1799 trong thời gian đang bị quân cách mạng 
giam ở Valence miền nam nước Pháp, thì thời điểm mong chờ của tay 
khai sáng Didérot tưởng như đã tới: lấy ruột của những ông hoàng cuối 
cùng để siết cổ tên giáo chủ cuối cùng. 
Nhưng tôn giáo đã không sụp đổ. Xem ra nó vẫn vững như bàn thạch,và 
Ki-tô giáo đã bừng lên như chưa từng thấy ở Âu châu. Và không phải là 
một thứ tôn giáo nhà nước áp đặt, mà là một thứ phong trào quần 
chúng. Chưa bao giờ nhà thờ được xây nhiều như trong thế kỉ 19.Tại sao 
người ta còn tin vào Chúa, khi tôn giáo chẳng còn mang lại lợi ích gì, khi 
người ta chẳng gặp nguy hiểm gì nữa nếu theo Vô thần,và khi Thiên 
Chúa bị lăng nhục như thế mà Người chẳng còn thẳng tay truy diệt con 
người như ở Xô-đôm và Gô-mô-ra xưa? 
Phải chăng sức mạnh chân lí của niềm tin vào Chúa đã lại chiến thắng, 
mặc cho bao nhiêu giông tố? Hay phải chăng đó là một hiện tượng tinh 
thần của đám đông, cái hiện tượng luôn tạo ra một cách mới mẻ bóng 
ma Thiên Chúa? Feuerbach đã trả lời câu hỏi trên – và ông đã coi Thiên 
Chúa là một bóng ma. Trước ông cũng đã có những tác giả vô thần, 
nhưng Feuerbach đã tiếp cận đề tài một cách thật cơ bản, thật chu đáo. 
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Ông đã cung cấp cho phong trào vô thần cái xem ra họ đang thiếu, đó là 
lối giải thích tôn giáo về mặt tâm lí. 
Lập luận của ông về sau đã trở nên nổi tiếng, nhờ Karl Marx (1818-1883) 
dùng chúng để làm nền cho chủ trương vô thần của mình, dù Marx đôi 
chỗ không đồng í với Feuerbach. Từ đó, Feuerbach trở thành cha đẻ nền 
Vô thần hiện đại, được nhiều người thích trưng dẫn. 
Tâm điểm lập luận của Feuerbach, như đã nói, là lí luận phóng chiếu: Có 
thể không có Thiên Chúa, và mọi hình ảnh về Chúa chỉ là sự kết tinh của 
các ước vọng trong đầu chúng ta? Có thể không có Chúa, và mọi hi vọng 
cứu độ của ta đã tạo nên một Thiên Chúa, để Người làm cho cuộc sống 
bớt nặng nề? Có thể không có Thiên Chúa, và ta đã tạo nên Chúa để giải 
thích cho tất cả những cái không thể giải thích trong thế giới này? Có thể 
không có Thiên Chúa, và ta đã tạo nên Chúa để được an tâm trước mọi 
sợ hãi, trước sấm, chớp, mưa đá và nhất là trước cái chết? Có thể như 
thế, hay còn gì nữa? 
Nhưng vấn đề là, với lập luận trên, Feuerbach đã không minh chứng cho 
việc vô thần, mà ông chỉ đơn giản đưa ra tiền đề vô thần và cố giải thích 
về mặt tâm lí, là tại sao lại có thể có những người không theo Vô thần. 
Có thể có những nguyên do tâm lí trong việc ước muốn một điều gì đó, 
nhưng điều này không hẳn nói lên rằng, điều ước muốn kia là có thật 
hay không có thật trong thực tế. Ta có thể mơ ước một cái bánh ngọt. 
Nhưng cái bánh ngọt đó không nhất thiết có ngay bây giờ và ở đây. 
Nhưng – cũng may – là nó cũng không phải là không có. Dĩ nhiên ta 
phải cẩn thận với những điều ước muốn lớn, kẻo không, lại vì đói khát 
quá mà tìm cách thoả mãn quá trớn. Người ta khuyên các bà đừng nên 
đi chợ lúc bụng đói, vì như thế có thể bà sẽ mua quá nhiều thứ. 
Như vậy, lối giải thích của Feuerbach cũng rơi vào quan niệm rằng, khoa 
tâm lí có thể nhận biết được những cơ cấu tâm thần nào đó, và khoa Tâm 
lí chữa trị có thể tạo ra những phương pháp ảnh hưởng trên các cơ cấu 
đó. Dù vậy, Tâm lí học và Tâm lí chữa trị, nếu chúng trung thành với tư 
cách khoa học của chúng, chẳng bao giờ tiến được vào vùng chân lí hiện 
sinh và tới Thiên Chúa. 
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Như thế, lập luận phóng chiếu nòng cốt của Feuerbach không phải là lập 
luận biện minh cho chủ nghĩa vô thần. Đó chỉ là một lối trang hoàng căn 
phòng vô thần, một khi người ta đã nhất quyết bằng mọi cách không tin 
vào Thiên Chúa.Dù vậy, giả thuyết của Feuerbach, cho tới nay, vẫn là lực 
đẩy mạnh cho Vô thần, và nhất là nó tạo nơi người vô thần cảm giác 
thắng thế trước những tâm hồn hay sợ và nhẹ dạ cần đến tôn giáo. Trong 
đêm đen của một thế giới vắng bóng Thiên Chúa,bánh xe cỗ máy của 
Feuerbach cứ an nhiên quay đều. Và những răng cưa khớp nhau của 
bánh xe khiến cho độc giả tưởng rằng chính mình giờ đây đã khám phá 
ra và hiểu hết mọi chuyện.Mà thật ra họ có khám phá và hiểu gì đâu.Dù 
vậy,đã và vẫn đang có một thứ Vô thần thực tiễn và cả Vô thần lí 
thuyết,và người ta đã và đang có những lí do quan trọng – có thể không 
phải của Feuerbach – biện minh cho quan điểm này,những lí do đó cũng 
quan trọng như kinh nghiệm của một đời người. 
2. LUÔN BỰC MÌNH VỚI ĐẤNG TỐI CAO 
Ludwig Feuerbach khởi đi từ tiền đề không có Thiên Chúa thật, và từ 
tiền đề đó, ông cố giải thích bằng tâm lí tại sao người ta lại vẫn tin vào 
Thiên Chúa. Ông không bỡn cợt bút chiến, nhưng làm điều đó với thái 
độ kính trọng niềm tin kẻ khác. Vì thế, không ai cấm ta cũng dùng thái 
độ kính trọng và dùng tâm lí để giải thích ngược lại, tại sao có người lại 
không tin vào Thiên Chúa – với điều kiện là Thiên Chúa có thật. 
a) Túp lều lí tưởng 
Các bạn thanh niên thường mơ ước có một “túp lều lí tưởng” chống chọi 
được bão táp. Mơ ước đó cũng dễ hiểu như ước mơ làm sao một lúc nào 
đó mình được sống thoải mái không bị đôi mắt cú vọ của “Siêu ngã” 
ngày đêm canh chừng, bắt mình phải luôn đi đứng ăn nói cho phải đạo. 
Sống đạo đức đôi khi cũng vui. Nhưng thường nó đòi hỏi nỗ lực và làm 
ta mất thoải mái trong cuộc sống. Đã có những người chết vì muốn giữ 
một lời hứa, vì không chịu bật mí một bí ẩn. Nếu không có thêm một cấp 
độ nào khác ngoài cái Ngã của ta, thì việc xin lỗi sẽ dễ dàng và thỉnh 
thoảng mình có thể thả “con lợn lòng” cho nó mặc sức chạy rông. Hai 
chủ trương vô thần và phá rào đạo đức thường đi đôi với nhau. Giám 
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mục Bossuet (1627-1704) cũng đã dùng lối giải thích tâm lí của 
Feuerbach, và ông đã nói ngược lại về những người vô thần thời ông: 
“Đừng nói cho tôi nghe về những tay phá rào đạo đức, tôi biết họ: Ngày nào tôi 
cũng nghe họ nói lảm nhảm; tôi nhận thấy trong câu chuyện của họ chẳng có gì 
đúng đắn về lịch sử cả, chỉ toát lên sự ham biết mù mờ và nông cạn, hay nói 
toạc ra, chỉ là kiêu ngạo; đàng sau những câu chuyện đó là những ham mê 
không thể kìm hãm, chúng tấn công uy quyền luật lệ Thiên Chúa, vì sợ uy 
quyền mạnh mẽ này áp chế chúng. Họ lầm tưởng – con người ai mà không lầm 
lẫn – rằng, họ đã lật được Chúa, vì tâm trí họ vẫn luôn mong ước điều đó.” Thì 
ra Vô thần là một mong ước! Như vậy phải chăng tư tưởng của 
Feuerbach cũng chẳng phải là thứ nguyên thuỷ, như ta vẫn nghĩ? 
Nếu tiền bạc ngự trị thế giới, thì Thiên Chúa đáng yêu có thể là một tay 
phá thối mất dạy cản ngăn sự thành công kinh tế. Ngày nay, người ta đo 
giá trị sự vật và cả khả năng làm việc con người chủ yếu bằng tiền. Và 
thời buổi làm tiền nhờ chuyện đức tin cũng đã qua. Tetzel (linh mục dòng 
Đa-minh nhận nhiệm vụ đi bán ân xá ở Đức. ND) và những kẻ như ông đã 
gây thiệt hại đủ rồi. Và vụ tai tiếng về ngân hàng Vaticano thật ra chẳng 
phải là một tai tiếng, nhưng là hậu quả của một sự cả tin và vụng về quá 
lố, như nhật báo “taz”, tờ báo chuyên chỉ trích Giáo hội, đã viết. 
Ngày nay tiền bạc ảnh hưởng trên thế giới toàn cầu hoá mạnh như chưa 
từng có. Các chính trị gia cuối cùng cũng phải thú nhận rằng, khả năng 
xoay chuyển của họ cũng không được như í họ muốn. Không ít khi họ 
phải bó tay trước kinh tế, là thế lực xem ra vạn năng trong thời đại ngày 
nay. Thế lực bành trướng vô hạn này coi Thiên Chúa quyền năng là cái 
gì xa lạ và – tệ hơn nữa – là tay phá rối. 
Cách đây không lâu, ông cựu đảng viên cộng sản và vô thần Gregor Gysi 
cho hay, ông lo sợ cho một xã hội không có Thiên Chúa, bởi một xã hội 
như thế sẽ không còn đoàn kết. Với quan điểm đó, ông xác nhận cái giả 
thuyết chống Feuerbach tôi đưa ra ở đây: Cả nếu không có Thiên Chúa, 
thì người ta cũng có những lí do kinh tế hay ho để tuyên truyền cho một 
chủ nghĩa vô thần đại chúng. Bởi vì sự cắn rứt lương tâm, việc lưu tâm 
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đạo đức và í thức rằng cuộc đời còn có gì khác hơn chỉ là thành công 
kinh tế, hẳn có thể sẽ là vật cản trở cho sự thành công (kinh tế) của họ. 
Điều dễ hiểu về mặt tâm lí, là trong thế giới kinh tế, người ta tìm mọi 
cách biến Thiên Chúa – trong trường hợp Người có thật – ra thành bất 
khả dụng. Bằng cách tuyên bố Người thuộc vào vòng riêng tư cá nhân. 
Rồi đây, ta sẽ trở lại với quan niệm bệnh hoạn này về Thiên Chúa. 
Nhưng ngay từ giờ phải biết rằng: Một Thiên Chúa chỉ có liên hệ với đời 
sống cá nhân riêng tư mà thôi thì không phải là Thiên Chúa, mà đó là 
một anh hề – như kiểu hoàng đế Romulus Augustulus trong cuốn 
chuyện Đại Đế Romuluscủa Dürrenmatt, một ông hoàng chỉ thích ăn 
điểm tâm với trứng luộc. 
b) Cái Tôi của “ông hoàng tạo mốt” 
Ai chỉ biết có cái Tôi của mình mà thôi, kẻ đó hẳn sẽ rất khó chịu đối với 
bất cứ một thẩm quyền nào đó cao hơn mình. Người ta có lúc đặt tên cho 
thời đại hôm nay là “thời đại tự ngưỡng mộ mình”, trong thời đại này 
nhiều người khó chịu về một Thiên Chúa được coi là toàn năng. Họ chỉ 
biết có họ, chỉ có nhu cầu yêu họ, như đoá thuỷ tiên chỉ biết yêu chính 
nó. Con cái trở thành vật cản trở, bởi vì chúng làm cho ông bố bà mẹ 
chẳng còn để í tới được nhân vật quan trọng nhất trong đời, đó là chính 
ông bố, chính bà mẹ. Và khi một xã hội bị ô nhiễm bởi cái không khí 
thuỷ tiên đó, thì cuộc sống đôi lứa bình thường cũng chẳng còn, vì chẳng 
ai còn chịu hi sinh cái Tôi của mình cho kẻ khác nữa. 
Hoàn cảnh bi đát trong truyện Bi Kịch Của Đứa Trẻ Có Năng Khiếu sẽ xẩy 
ra, khi người bạn đời, cho đến lúc đó vẫn cực chẳng đã hạ mình chịu 
đựng, bắt đầu đòi hỏi một chút tình yêu cho riêng mình. Làm sao đoá 
thuỷ tiên già, mà cả cuộc đời chỉ biết tìm cách lôi kéo mọi chú í vào cho 
riêng mình, giờ đây bỗng chốc lại có thể trao tặng người khác được chút 
gì của mình được? Không thiếu những cặp vợ chồng thất bại vì điểm 
này. Một người chỉ biết có mình mà thôi thì còn chỗ đâu cho Chúa? 
Người ta có lần hỏi “ông hoàng tạo mốt” nổi tiếng thế giới người Đức 
Karl Lagerfeld, người luôn tiếp cận với các loại vải đẹp và nhất là chỉ 
loay hoay với chính mình mà thôi, về Thiên Chúa. Dĩ nhiên câu trả lời 
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của ông cũng chỉ xoay quanh ông: “Khởi đi từ tôi mà kết thúc cũng nơi tôi. 
Chấm hết!” Một Thiên Chúa đòi hỏi công lí cho mỗi người, không cho 
một riêng ai, mà cả cho hết mọi người, tất nhiên sẽ là một yếu tố gây khó 
chịu cho một quan niệm cuộc đời như thế. 
Một xã hội thuỷ tiên đã định hình có thể sẽ trở nên hoàn toàn cô độc. 
Qua mạng lưới toàn cầu, con người địa cầu ngồi trong căn nhà có đủ lò 
sưởi, nhưng vẫn lạnh băng, để “chat” với nhau. Họ có thể trở nên thất 
vọng với cái ước vọng vô biên được kẻ khác đoái hoài tới mọi mặt của 
họ. Và với lối sống đó, họ chẳng có thêm được gì mới, chẳng học được gì 
nhiều từ cuộc sống và từ tha nhân. Vũ trụ của những đoá thuỷ tiên đó 
đơm đầy cái Tôi căng phình, nó như một lỗ hổng đen cuốn hút mọi thứ 
vào nó. Và khi chủ nghĩa quy ngã đó không còn như một thói xấu thỉnh 
thoảng xuất hiện đè nặng lên cuộc đời, mà cách nào đó trở thành một lối 
sống đương nhiên, thì lúc đó những trung tâm quan trọng khác sẽ bị coi 
là đối thủ phải ra sức chống lại. Vì thế, về mặt tâm lí, ta không lạ gì 
những tiếng la hét công khai chống Chúa của một số ông bà thuỷ tiên 
quen thuộc trong giới truyền thông. 
 
2. LUÔN BỰC MÌNH VỚI ĐẤNG TỐI CAO 
c) Thần linh truyền hình 
Và như vậy, ta chạm tới một vấn nạn mà Thiên Chúa đang gặp nơi 
truyền hình. Truyền hình là phương tiện lí tưởng của các ông bà thuỷ 
tiên. Dĩ nhiên, không phải tất cả những ai xuất hiện trên truyền hình đều 
là bậc thầy về nghệ thuật yêu mình. Nhưng phương tiện này hẳn là một 
chước cám dỗ đặc biệt cho những ai không tìm thấy an nhiên nơi chính 
mình, mà muốn tìm cho được mọi thứ vuốt ve, mà có lẽ thời nhỏ họ đã 
không có được. Họ luôn trên đường tìm kiếm, nhưng chẳng bao giờ thoả 
mãn thật sự. Vậy thì đâu là chỗ có thể lôi kéo tối đa sự chú í của kẻ khác? 
Không gì bằng truyền hình, nhất là qua những chương trình có số khán 
thính giả cao. Các ông bà thuỷ tiên truyền hình chẳng mấy ai là một đại 
lượng lớn thực sự. Họ bị què quặt bởi lệ thuộc vào những đòi hỏi quá tải 
và bởi khả năng yếu kém của họ. Khả năng này đôi khi bị lộ diện, trở 
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thành thảm kịch trong những chương trình truyền hình trực tiếp. Con 
người thảm thương của họ bị lộ diện, vì đã không thuộc bài. Lẽ ra, đó là 
lúc họ nên trở về với con người thật của mình. Nhưng khổ nỗi, các ông 
bà thuỷ tiên đâu biết họ là ai đâu. Dù vậy, não trạng thuỷ tiên vẫn chiếm 
ngự phương tiện của các ông hoàng bà chúa truyền hình. Và khán giả 
vẫn ngưỡng mộ họ. 
Một thế giới giả tạo như thế không có chỗ cho Thiên Chúa. Dù có phát 
hình trực tiếp những thánh lễ hay những bài giảng chủ nhật, tình cảnh 
cũng không khá hơn được. Những chương trình truyền hình như thế sẽ 
hình thành nên những khu tập trung biệt lập (Ghetto). Và qua sự biệt lập 
đó, giả thiết về một thế giới truyền hình vắng bóng Thiên chúa được xác 
nhận. Có thể, khởi đầu chương trình, người dẫn xướng sẽ nói dăm ba 
câu nhập đề hay, nhưng chúng chẳng ăn nhập gì cho việc chuẩn bị tâm 
linh. Mà có ai dám vui vẻ kêu gọi mọi người cùng cất lên một lời kinh 
nguyện đâu. Dù biết rằng, những kẻ cầu nguyện thường sống lâu hơn 
những người không cầu nguyện… 
Truyền hình là một thế giới ảo không có Thiên Chúa. Ai cũng biết, đó 
không phải là thế giới thật. Dù vậy, những ai đêm ngày mê say ngồi 
trước nó, thì rồi thế giới ảo sẽ trở thành thật, và thế giới thật thường 
ngày dần trở nên ảo. Hầu như ai cũng đương nhiên nghĩ, sau khi họ 
chết, những bản tin thời sự truyền hình vẫn được tiếp tục đọc. Vậy mà tư 
tưởng lạ lẫm cho rằng, chẳng còn gì nữa sau cái chết của mình, lại chẳng 
làm cho họ bất an tí nào cả. Mà phải nhớ rằng, cuộc sống của họ trên 
thực tế còn thật hơn cả truyền hình nữa. Và rồi cuộc sống thật này uổng 
thay đã qua mất. Nếu quả thật có Thiên Chúa, thì sự vắng mặt giả tạo 
của Người chẳng hạn trên truyền hình hay trong những thế giới ảo nào 
khác, mà ta đang chạy theo, sẽ trở thành vấn đề. Sự vắng bóng này như 
vậy có thể giải thích dễ dàng về mặt tâm lí, là tại sao nhiều người vẫn 
không thể tin được vào Chúa, là đấng thực hữu nhưng đã ít xuất hiện 
trong thế giới cuộc sống của họ. 
d) Chạy theo xu hướng 
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Người có đức tin sẽ bảo rằng, cả cư dân của thế giới truyền hình kia một 
lúc nào đó cũng sẽ phải đối diện với câu hỏi về Thiên Chúa. Và rồi dù có 
phải đặt vấn đề, họ vẫn bám chặt vào Vô thần của mình. Và nếu họ có 
trở về, thì họ vẫn sống hầu hết thời gian còn lại của đời mình theo lối vô 
thần. Tất cả những cái đó sẽ ảnh hưởng lớn trên con người của một xã 
hội quen sống với những cuộc thăm dò dư luận. Bao nhiêu người tin vào 
Thiên Chúa, bao nhiêu người không, câu hỏi này hoàn toàn không ăn 
nhập gì tới việc có hay không có Thiên Chúa cả. Nhưng trái lại nó có thể 
khiến cho người nào đó quyết định tin vào Thiên Chúa. 
Chúng ta bị ảnh hưởng khá nhiều về chuyện “người khác” nghĩ, “người 
khác” tin, dù ta không mấy thích nghe điều này. Cái “người ta” hay 
“người khác” đó, mà triết gia Heidegger cực lực phản đối, ảnh hưởng 
trên lề lối suy nghĩ của con người trong mọi thời. Ngày nay, người ta cố 
tình sử dụng đại trà phương tiện này để dụ khán, thính và độc giả nghĩ 
hay làm theo điều người ta muốn. Toàn bộ kĩ nghệ quảng cáo sống nhờ 
nó, “người ta” phải mua hàng này hàng nọ, là vì nhiều người khác đã 
mua; ngay cả những khuôn mặt đứng đắn ngày ngày vẫn đọc tin tức 
thời sự nay bỗng xuất hiện như là những chuyên viên hướng dẫn khán 
thính giả nên mua loại dầu cù-là nào mới tốt. 
Nhan nhản trên các đường phố xuất hiện những áp-phích vận động bầu 
cử của các chính đảng, họ thường ngày vẫn không ngớt ca ngợi sự tự do 
của công dân. Nhưng, thay vì giúp cử tri có được những chứng cứ quan 
trọng để họ có thể tự quyết định, các đảng lại chỉ kêu gọi họ nên làm 
theo cái mà “người ta” làm: bỏ phiếu cho đảng mình, ai không bỏ phiếu 
cho họ thì bị xem là chẳng thức thời gì cả. Nhưng rồi, xong bầu cử, hỏi 
các khuôn mặt không được bầu trên các áp-phích cho biết cảm tưởng, thì 
các vị ấy chỉ tỏ ra lấy làm tiếc cho quyết định của cử tri, và đồng thời cho 
hay, là chuyện bầu hay không bầu cho họ cũng không quan trọng chi 
lắm. Cái quan trọng của quảng cáo là làm sao cho người ta có cảm tưởng 
rằng, có nhiều người làm, nghĩ hay chọn điều nào đó. 
Các ảnh hưởng tâm lí đám đông đó mạnh như thế nào, cứ xem các cuộc 
thăm dò trước mỗi kì bầu cử. Đây là lúc không phải các chính đảng, mà 
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là các Viện thăm dò giành nhau chiếm cử tri. Khi một đảng có tỉ số thăm 
dò bất lợi, thì chính tỉ số đó lại là cỗ máy dìm đảng đó tiếp tục đi xuống, 
dù cùng thời gian này trên phương diện chính trị chẳng có gì quan trọng 
xẩy ra. Và nhiều khi chiều hướng đi xuống lại đột ngột đổi chiều vì 
những lí do chẳng liên quan thật sự gì tới chính trị cả, chẳng hạn như 
việc một ông thủ tướng xuất hiện kịp thời trước ống kính máy quay 
phim nơi thiên tai lũ lụt vừa xẩy ra. Trong một số quốc gia dân chủ, việc 
phổ biến kết quả thăm dò trước ngày bầu cử bị cấm, làm thế để tạo cảm 
tưởng rằng, quyết định của cử tri không bị nhiễu loạn bởi dư luận. 
Đài nào cũng tranh nhau thăm dò. Mà xu hướng thì đổi thay như chiều 
gió và thường cũng vì những lí do như gió, nghĩa là chẳng ai biết gió đổi 
chiều do đâu. Xu hướng đổi, vì có người nào đó bảo rằng, nó đổi. Thế 
thôi. Vì đây là một hiện tượng tâm lí tổng quát, nên ta không hiểu được, 
tại sao những ảnh hưởng đó cũng không đúng cho câu hỏi về việc tin 
Chúa. Khi đa số tin và tích cực tuyên xưng Chúa, thì nhiều người cũng 
có xu hướng tâm lí tin theo. Trong những xã hội còn thấm đượm đức tin, 
người vô thần đòi hỏi phải có nhiều can đảm và luận cứ, dù vậy đức tin 
của đám đông vẫn hiên ngang đi tới. “Người ta” tin. Thế thôi. Trong 
những xã hội vắng bóng Thiên Chúa, trừ một số nơi trong một vài thời 
điểm, thì kẻ tin cần nhiều can đảm và luận cứ, trong khi kẻ vô thần 
chẳng cần can đảm hay lí chứng gì cả, mà cuộc sống vắng Chúa vẫn 
phây phây bước tới. Nhu cầu được thuộc vào đa số, được thuộc vào phe 
chiến thắng xem ra quá mạnh nơi nhiều người. 
Đã từ lâu Thiên Chúa không còn nằm trong xu hướng thuận. Số người 
bỏ Giáo hội vẫn tăng không ngừng, số người đi lễ tiếp tục giảm. Những 
đại diện đức tin trong hàng lãnh đạo chẳng còn là mẫu người chiến 
thắng nữa và họ không ngừng càm ràm than thở. Gần đây xuất hiện một 
xu hướng ngược lại. Bỉnh bút hàng đầu của tuần báoSpiegel, Alexander 
Smoltczyk, viết mới đây: «Niềm tin vào Vô thần» của chúng ta đã mất. 
Dĩ nhiên, điều đó chẳng nói lên gì cả về chuyện có Thiên Chúa hay 
không. Những hiện tượng tâm lí đám đông chẳng cho ta biết gì về sự 
thật là có hay không có Thiên Chúa. 



	 42	

Chúng cho ta biết đôi chút về tầm ảnh hưởng có thể có của việc thăm dò 
dư luận. Nhưng chân lí không nhất thiết có mặt nơi xu hướng, và nó 
nhất định không thể phát hiện được bằng thăm dò. Chân lí không mang 
tính thời tiết như nơi xu hướng: khi vui thì đầy nửa li, khi buồn thì lại 
«chỉ được có nửa li». Như vậy, về mặt tâm lí quần chúng, có lắm lí do 
tuyệt vời để giải thích cho việc tại sao nhiều người vẫn là vô thần, dù 
rằng có Thiên Chúa thật. 
e) Một hợp chất dễ nổ 
Cuối cùng, còn có những lí do mà chính tôi cũng hay gặp, khi nghe 
người khác kể về trường hợp họ mất đức tin như thế nào. Đó là những 
phản ứngđối với một linh mục quản xứ khó tính, chẳng hạn. Đây là lí do 
rất đáng quan tâm, bởi vì Ki-tô giáo xác tín rằng, con đường tới Chúa 
phải qua con người, và vì vậy, việc gặp một vị đại diện tôn giáo có chức 
vụ không phải là chuyện thường. 
Sao lại bỏ Giáo hội vì một ông linh mục! Phản ứng đáp trả vội vàng này 
chả giải quyết được vấn đề. Đành rằng Giáo hội là tất cả mọi người chứ 
đâu phải chỉ có một ông linh mục, nhưng đối với từng người thì Giáo 
hội biểu hiện qua từng khuôn mặt cụ thể, và ông linh mục đối với họ 
được coi là tảng đá giữ tường hoặc là viên đá hích. Họ thường đồng hoá 
Giáo hội với hình ảnh hay lời dạy của linh mục hoặc của những vị đại 
diện tôn giáo. Họ mong đợi nơi các vị đó tinh thần xả kỉ, sống xứng 
đáng, luôn sẵn sàng hi sinh cho đàn chiên – như hình ảnh người chăn 
chiên lành mà đức Giê-su đã mô tả. Mặt khác, linh mục cũng là một con 
người thường. 
Linh mục, như vậy, là một mẫu người lí tưởng đặc biệt, khác hẳn nơi 
mọi nhóm nghề nghiệp khác. Nơi họ chất chứa bao nhiêu chờ đợi quá 
tải, bao nhiêu mệt mỏi bực bội nản lòng. Họ là chỗ để tín hữu trút bỏ 
những chuyện quan trọng khó giải quyết và ít khi xẩy tới của mình. Như 
vậy, đây là một thùng hợp chất dễ nổ. Ai dày dạn kinh nghiệm tâm lí 
hẳn sẽ thấy, dù thành tâm đến mấy đi nữa, thì hai phía cũng khó mà 
tránh khỏi những hục hặc. 



	 43	

Người bổn đạo phật lòng giờ đây bước vào con đường «Chúa thì được, 
chứ Giáo hội thì không.» Họ bảo rằng, tin Chúa là đủ. Chúa ở mọi nơi… 
Nhưng, về lâu về dài, con đường này chẳng giải quyết được gì, vì cũng 
như kết quả các cuộc thăm dò bất đắc dĩ cho thấy: một khi cắt đứt liên hệ 
với định chế Giáo hội, thì rồi sớm muộn gì đức tin cũng mất luôn. Vấn 
đề rất đáng quan tâm về mặt tâm lí, là không có nơi để cầu cứu cho 
người thất vọng chống lại Giáo hội. Giáo hội không có văn hoá khiếu nại 
để có thể giải toả những ẩn ức của tín hữu. Và khi người ta giận giáo chủ 
Rô-ma hay một giám mục thiếu thiện cảm nào đó, mà thường chẳng bao 
giờ có thể gặp được các vị đó, thì người ta dần cảm thấy xa lạ với Giáo 
hội, và đến một lúc nào đó là bỏ Giáo hội. 
Sự kiện trên không liên can gì tới việc có Chúa hay không có Chúa. Đó là 
lí do, rất dễ hiểu về mặt tâm lí, cho thấy người ta có thể trở nên vô thần, 
mặc dù Thiên Chúa vẫn có đó. 
Trong cuộc sống thường nhật cũng có những hoàn cảnh chống đối một 
cách vô vọng đó. Có những người nghĩ mình bị đời đối xử bất công, gặp 
toàn bất hạnh hay không có được may mắn như mong ước. Trong xã hội 
đoàn lũ lạnh lẽo hiện nay chẳng tìm ra đâu nơi để giải toả những chống 
đối. Và như thế thất vọng, giận dữ và hận thù chất chứa có thể đổ lên 
mọi thứ, mọi người. Những vụ cuồng sát khủng khiếp thỉnh thoảng xẩy 
ra đây đó có thể coi là những lối giải toả ức chế một cách cực độ. Nhẹ 
hơn, người ta có thể trút thất vọng cuộc đời vào Chúa và quay ra chống 
lại Người. Vụ giết cha của đoàn lũ con người sơ khai có thể nói đã biến 
thành cuộc giết Thiên Chúa. C.S Lewis đã nhìn thấy chỉ riêng trong mặc 
cảm Oedipus của Freud thôi cũng có đủ lí do tâm lí cho một cuộc mưu 
sát người Cha Thiên Chúa, ngay cả khi Người hiện hữu. Vô thần vì oán 
ghét Thiên Chúa; người ta oán ghét chỉ vì muốn trút đổ ấm ức và thất 
vọng của cuộc đời họ lên Người. 
3. MỘT CÂU HỎI SỐNG CHẾT 
Coi Thiên Chúa là đối tượng của mọi ước mong, hay coi Người là đối 
tượng của ấm ức và thất vọng, cả hai đều chỉ là những lối giải thích tâm 
lí do ta nghĩ ra. Chúng giải thích cho việc, tại sao người ta tin Chúa, dù 
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Người không thực hữu, hoặc tại sao người ta không tin Chúa, dù Người 
thật sự có mặt. Cả hai lối diễn giải trên hoàn toàn chẳng liên quan một 
chút gì tới câu hỏi quyết định : Thiên Chúa có hiện hữu hay không. 
Dù sao, trong các tranh luận triết học hay trong những cuộc thảo luận 
nền tảng khác, ta không nên dùng tâm lí để cả vú lấp miệng em, và như 
vậy coi thường niềm xác tín cuộc đời của đối phương. Không phải người 
tin Chúa là kẻ bị thương tật tâm lí, hay người vô thần là những kẻ bị loạn 
tâm. Ở đây ta không được đơn giản hoá vấn đề. Cái lối giải thích về 
Thiên Chúa của Feuerbach trên đây chắc chắn chẳng áp dụng được gì cả 
cho trường hợp giáo chủ Biển-đức đương kim chẳng hạn, ngài là một 
con người hoàn toàn bình thường về mặt tâm trí. Khi còn là hồng i, ngài 
đã có một cuộc đối thoại sâu sắc và tương kính với triết gia Jürgen 
Habermas, cũng là người có tâm trí cực anh minh. Và việc triết gia 
Habermas cho hay, ông không có khiếu về tôn giáo, chắc chắn cũng 
không liên can gì với những lí do làm một số người nào đó mất đức tin. 
Dù vậy, có những kẻ tin lại chạy theo lối suy diễn của Feuerbach, trái lại 
cũng có những người vô thần bỏ Chúa vì một nguyên do tâm lí mà thôi. 
Như vậy thì kết quả của chương này cũng vẫn là tiêu cực. Khoa Triết học 
tâm lí của Ludwig Feuerbach không thể dùng để biện minh cho Vô thần. 
Và nỗ lực dùng lí luận tâm lí chống lại Vô thần, trái lại, cũng không thể 
minh chứng được chân lí niềm tin vào Thiên Chúa. 
Kết quả của khoa Tâm lí và Triết học tâm lí nhằm trả lời câu hỏi có hay 
không có Thiên Chúa, như vậy, còn thua kết quả mà ta đã đạt được 
trước đây. Âm nhạc và nghệ thuật ít ra còn nâng ta vượt lên trên nền vật 
chất thuần tuý của cuộc sống. Với Tâm lí học và Triết học của Feuerbach, 
dù với những nỗ lực lên thác xuống ghềnh, ta vẫn bị dính chặt vô 
phương cứu chữa nơi mặt đất. Như ta đã thấy, Tâm lí học không phải là 
những dụng cụ đúng đắn trong việc tìm kiếm Thiên Chúa. Nó làm ta 
nghĩ tới cảnh Diogenes ở Sinope giữa thanh thiên bạch nhật cầm ngọn 
đèn vừa rảo khắp phố Athen vừa hô : Tôi đang đi tìm người… Với cách 
này, hẳn ta không thể tiếp tục công việc tìm Chúa được. 
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Hãy lấy một thí dụ từ i học : chứng phồng động mạch. Các chỗ phồng 
này là những ngõ cụt, chúng tạo nên những vùng xoáy đôi khi làm 
nghẽn động mạch và có thể gây chết người. Chỉ khi ta trị được các gút 
phồng đó, máu mới luân lưu mạnh được đúng hướng trở lại. Ta biết 
rằng, Tâm lí học là những ngõ cụt mà người ta hay dùng để giải đáp về 
sự hiện hữu của Thiên Chúa, nó tạo ra những lốc xoáy làm chệch lực suy 
tư của con người. Như vậy là ta đã đạt được một kết quả hiểu biết vô 
cùng quan trọng. Giờ đây, ta có thể đóng cái ngõ cụt này lại và dồn hết 
sức đi vào câu hỏi chính. 
Theo nhà đại toán học Blaise Pascal (1623-1662), ngõ cụt suy tư về Thiên 
Chúa này cũng nguy hiểm chết người không kém ngõ cụt phồng động 
mạch. Bởi vì, câu hỏi về Thiên Chúa là vấn nạn một mất một còn. Nếu ta 
sống như có Chúa, mà thật ra Chúa chẳng thực hữu, thì rốt cuộc ta chỉ 
mất đi một ít thú vui cuộc đời, nếu cuộc sống cuả ta không ích kỉ. Trái 
lại, nếu ta sống như không có Chúa, mà thực tế có Chúa hiện hữu, thì ta 
sẽ mất sạch sành sanh. Đó là nội dung «đánh cuộc» nổi tiếng của thiên 
tài Pascal. Ông cho hay, trong trường hợp này, dù không nhận được 
thông tin gì thêm về sự hiện hữu của Chúa, ông cũng sẵn sàng đánh đổi 
cả cuộc đời theo phía có Chúa. Bởi vì, rồi ra nếu không có Người thật, thì 
cái mất chẳng bao nhiêu. Đối lại, nếu có Người, thì cái mất sẽ là đời đời 
khốn kiếp. 
Cho tới ngày nay, sau hơn 300 năm, đánh cuộc của Pascal vẫn thuyết 
phục được những con người hoài nghi. Đặc biệt cái đánh cuộc trên cho 
thấy một vĩ nhân – có lẽ là thông minh nhất lịch sử loài người – đã đưa 
câu hỏi về Thiên Chúa trở thành một câu hỏi quan trọng nhất của cuộc 
đời, thành một câu hỏi có tầm sống chết, không ai có thể tránh nó được. 
Tuy nhiên, một câu hỏi thật sự hiện sinh luôn có thể trả lời bằng nhiều 
cách. Và trước câu hỏi, có hay không có Thiên Chúa, sẽ có những trả lời 
đứng đắn khác nhau, của kẻ tin và của kẻ không tin. 
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Dù sao, đối với các ông bà thuỷ tiên cực đoan, thì một Thiên Chúa đòi 
hỏi í nghĩa cho cuộc đời và đòi hỏi công lí cả cho kẻ khác là một cái gì 
kinh tởm đáng sợ. 
(BỐN) 
THIÊN CHÚA CỦA NGƯỜI VÔ THẦN – 
MỘT PHẢN KHÁNG TUYỆT DIỆU 
 
Câu trả lời của Vô thần dĩ nhiên có vấn đề. Trên căn bản, người vô thần 
phủ nhận Thiên Chúa, vì thế, một cách nào đó họ phải đưa ra một hình 
ảnh về cái mà họ phủ nhận, nghĩa là hình ảnh về Thiên Chúa theo họ 
nghĩ. Thành ra ở đây, không phải là không có lí, nếu ta bàn về „Thiên 
Chúa của người vô thần“. 
 
1. TÔI NGHĨ ĐIỀU TÔI MUỐN 
Vô thần có từ bao giờ? Khó trả lời. Một số nhà khoa học đứng đắn cho 
rằng, Vô thần chỉ xuất hiện trong một giai đoạn ngắn mới đây, và cũng 
chỉ hạn chế trong một vùng địa lí, đặc biệt vùng trung và bắc Âu châu 
mà thôi. Có người lại bảo, nó có từ xưa rồi, bởi thời nào mà chẳng có 
những đầu óc tự do chống lại quan điểm chính thống đương thời. Quan 
điểm của những người có lòng tin, bảo rằng đã có một thời không có 
„người vô thần“, cũng không vững. Nếu như vậy, làm sao nói được 
niềm tin vào Thiên Chúa là một quyết định tự do? Những thông tin về 
thời tiền sử chưa có chữ viết của nhân loại thì mơ hồ. Những hình vẽ 
trong các hang nghĩa trang ở miền nam nước Pháp trước công nguyên 
hàng chục ngàn năm chỉ cho ta hay, người thượng cổ tin thân xác vật 
chất còn có một í nghĩa nào đó sau khi chết. Từ niềm tin này đi tới việc 
chấp nhận có một Thượng đế bên kia thế giới là một bước không xa. Nếu 
quả đã có Vô thần chống lại niềm tin đương thời trong giai đoạn chưa có 
chữ viết, thì không biết họ phát biểu làm sao. Làm sao diễn tả việc chối 
bỏ không công nhận sự hiện hữu của một „thực thể“ nào đó? Vì vậy, cần 
phải rất cẩn thận trong việc khẳng định có hay không có Vô thần trong 
thời tiền sử. Ngược lại, trong thời kì đã có chữ viết, ta thấy có những 
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chứng cớ khá sớm về những quan điểm chống lại niềm tin vào Thiên 
Chúa đương thời, nhưng bảo những người này là vô thần thì có lẽ cũng 
không đúng hẳn. 
Nếu muốn tiếp tục tìm hiểu thêm vấn đề ở đây, trước hết phải xem từ 
„Vô thần“ có nghĩa là gì đã. Vô thần, theo nghĩa chung chung ngày nay, 
là phủ nhận có sự hiện hữu của một Đấng tạo dựng trời đất toàn năng, 
vị này tiếp tục giữ gìn tạo vật trong tay, và đến „ngày sau cùng“ sẽ phán 
xét con người, tách biệt người lành kẻ dữ, người lành sẽ được thưởng 
phúc thiên đàng, kẻ dữ bị luận phạt hoả ngục. Đi ngược trở lại lịch sử 
của í niệm này, ta thấy lắm hiện tượng khá rối trí. Vì không chịu thờ 
thần linh nhà nước và thờ hoàng đế thiên tử, các ki-tô hữu xưa bị coi là 
vô thần. Cả Sokrates cũng phải chết vì tội vô thần, vì ông dám coi đám 
thần linh lúc nhúc trong bầu trời Hi-lạp chẳng ra gì, và, với suy nghĩ của 
một triết gia, ông đã lên đường tìm về một Thiên Chúa duy nhất. 
Nếu lấy í niệm Thiên Chúa theo lối hiểu Ki-tô giáo ngày nay để thăm dò 
cổ thời nhân loại, ta sẽ thấy đầy dẫy „Vô thần“. Bởi vì làm sao người thời 
đó hiểu được Thiên Chúa như ta hiểu ngày nay? Mặt khác, toàn bộ lịch 
sử nhân loại lại đầy dẫy những niềm tin muôn màu vào thần linh và vào 
Thiên Chúa. Vì vậy, phải cẩn thận, đừng để rơi vào chủ nghĩa đế quốc 
tinh thần do những mánh khoé lạm dụng í niệm tạo ra, và qua đó kéo 
dãn vương quốc vô thần hay vương quốc niềm tin Thiên Chúa ra quá 
rộng một cách không thích đáng. Dù sao, í niệm Vô thần khá mơ hồ, và 
có lẽ nó càng rõ nghĩa hơn, khi ta càng tiến gần vào thời Hiện đại. 
Nhưng thời nay cũng không dễ có được những đối lập đơn giản. Nhà 
thần học Karl Rahner gọi thái độ của những người tự coi là vô thần, 
nhưng sống một cuộc sống như có Thiên Chúa, là „vô thần vì kính trọng 
Thiên Chúa“. Họ chấp nhận thà là „vô thần“, còn hơn phải sống với một 
thứ Thiên Chúa bề ngoài của mấy ông bà „đạo đức“ môi miệng. Thiên 
Chúa này không hợp với kinh nghiệm tôn giáo bề sâu của họ. 
Vì thế, ta vẫn phải chấp nhận phần nào tính mơ hồ của í niệm Vô thần, 
nhất là để khỏi phải loại trừ ra bất cứ hiện tượng quan trọng nào. Sử gia 
người Pháp Georges Minois cũng công nhận như thế. Năm 2000 Georges 
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Minois cho phát hành cuốn sách nổi tiếng của ông, ấn bản tiếng Đức 700 
trang Lịch Sử Vô Thần Từ Khởi Thuỷ Tới Hiện Nay, cuốn sách thật đầy đủ 
và hấp dẫn, đúng là chỉ có sử gia Pháp mới viết được những cuốn như 
thế. Sách ông đã giúp tôi viết chương này. Minois có cảm tình với quan 
điểm vô thần, dù vậy, ông đã không đứng về một phía nào khi viết, và 
sách ông nói chung đã thành công nhờ thái độ khách quan đó. Ông phân 
biệt ra Vô thần thực hành và Vô thần lí thuyết. Người vô thần thực hành 
sống như không có Thiên Chúa, dù họ có bảo mình tin gì đi nữa. Ngay 
chính trong những thời hoàng kim của Ki-tô giáo, thái độ sống này cũng 
rất phổ biến nơi các tầng lớp dân chúng. Người vô thần lí thuyết tuyên 
xưng rõ ràng sự Vô thần của mình và thường đưa ra những biện minh 
cho quan điểm mình. 
Minois nói nhiều tới loại Vô thần phản kháng, nghĩa là loại người chống 
lại quan điểm đức tin nhiều ít cứng nhắc trong những giai đoạn nào đó. 
Thái độ này được coi là ngang ngạnh, can đảm hay cũng chỉ là một thứ 
tình cảm quá độ. Và như thế, tùy theo mỗi giai đoạn, Vô thần mang 
những nét hoàn toàn khác nhau. 
2. MỘT ĐÁM BÔ LÃO VỀ HƯU SỐNG CHUNG 
Cựu Ước đã nói tới Vô thần. Trong Ca Vịnh 10 có câu: “Kẻ không tin cao 
ngạo nói: Thiên Chúa không phạt. Không có Thiên Chúa.“ Và rồi ta thấy 
những lập luận về Vô thần, đặc biệt nơi người Hi-lạp. Trí tuệ hi-lạp đã 
bừng dậy, khi họ quan sát và nghiên cứu thiên nhiên. Đối với triết lí hi-
lạp thời tiền Sokrates, hành trình đi tìm các định luật thiên nhiên không 
phù hợp với niềm tin vào các thần linh trên trời. Họ cho rằng, bầu trời 
thần linh cũng giống như một cộng đoàn sống chung lộn xộn gồm 
những tay tâm bệnh mất dạy và rất khó lường; những tay này thỉnh 
thoảng lại bất chợt ném sấm, chớp, chiến tranh, tai ương xuống nhân 
loại. Vì thời đó chưa có quan niệm về „Thiên Chúa“, nên các nhà khoa 
học thiên nhiên luận bàn triết lí lúc đó thường bị đổ cho tội „vô thần“. 
Người được biết tới nhiều nhất là Demokrit (khoảng năm 460 tới khoảng 
370 trước công nguyên). Để giải thích toàn thể vũ trụ, ông này đã đề ra 
một thuyết vật chất rất triệt để, trong đó đương nhiên không thể có mặt 
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các thần linh phá hoại hay của một Thiên Chúa độc nhất. Đối diện với 
cái bất tận của vũ trụ và sự rữa nát của thân xác, Demokrit đã đưa ra 
những đề tài, mà nhiều trăm năm sau, làm phấn chấn người vô thần, đó 
là: Vật chất – trong đó có thế giới – hiện hữu đời đời, không có khởi đầu 
mà cũng chẳng có kết thúc; tất cả được tạo thành bởi các nguyên tử; 
không có gì là ngẫu nhiên hay nhất thiết trong đó; con người xuất hiện 
trong thế giới rồi lại biến mất hẳn. Demokrit đã dùng tâm lí để giải thích 
niềm tin vào các thần linh. Theo ông, đó là những hình ảnh ảo giác do 
các hiện tượng thiên nhiên tạo nên. Dĩ nhiên, „thần linh“ của các „nhà vô 
thần“ này cũng chỉ là những con rối vô công rỗi nghề chen chúc nhau 
trên bầu trời Olympia Hi-lạp. Là những kẻ suy nghĩ thực tiễn và lí sự, 
những nhà vô thần hẳn không chấp nhận những con rối đó, và các triết 
gia đứng đắn về sau này cũng không nhấp nhận những thứ thần linh đó. 
Tuy nhiên, tất cả những người này không phản đối quan niệm về một 
Thiên Chúa siêu việt duy nhất, là vì quan niệm này thời đó chưa có. 
Epikur (?341-271) là một trường hợp cá biệt với nhiều hệ quả. Đặc biệt 
nhiều ki-tô hữu sau này coi ông là một tay ăn chơi trác táng. Nhưng thực 
ra ông chủ trương một nghệ thuật sống tinh tế, không nhắm tới hưởng 
thụ tối đa, song hướng đến sự điều độ chừng mực. Ai ăn uống thả cửa, 
kẻ đó không phải môn đệ của thầy Epikur, mà đó chỉ là một tay học đòi 
hiểu không tới. Epikur chủ trương phải làm chủ mình – và dĩ nhiên 
chẳng có thần thánh nào được nhúng tay vào lối sống này cả. 
Mà ngay Vô thần của Epikur cũng có chừng mực. Với ông, có thể có 
nhiều thần linh, hoặc cũng có một Thiên Chúa, và Thiên Chúa này cũng 
có thể đã dựng nên trời đất, nhưng các thần linh hay Thiên Chúa này đã 
vui vẻ tự quyết định về hưu, để khỏi làm phiền con người. Một Thiên 
Chúa vô cảm và thờ ơ với thế giới như thế, thì cũng như không có Thiên 
Chúa. Đối với Lukrez, một nhân vật lớn của Rô-ma ngưỡng mộ Epikur, 
thì hệ quả triệt để của Epikur không phải là hướng tới vui sống, mà là 
chán sống. Hết lo sợ về thần linh, con người đâm ra khiếp sợ Hư vô. 
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Kết luận: Thiên Chúa, mà các nhà vô thần cổ thời chối bỏ, là thứ thế giới 
thần linh hỗn độn trên núi Olympia. Còn thứ Thiên Chúa mà họ sáng tạo 
ra, thì lại là thứ Chúa đã về hưu của Epikur, có mà cũng như không. 
3. MỘT TÔN GIÁO CA MỪNG VÔ THẦN 
Như vậy, chẳng lạ gì khi người ta thấy Ki-tô giáo vươn lên từ đống tro 
tàn các tôn giáo thời cổ, và nó đặc biệt lại viện tới những nhà tư tưởng 
xưa kia thường bị gán cho tội vô thần. Giáo phụ rất đáng kính 
Clementus ở Alexandria còn ca ngợi nét thực tiễn và trong sáng của các 
„nhà vô thần“ này. Về sau, người ta còn nhận ra nỗi khát vọng mãnh liệt 
về một Thiên Chúa đích thực chính nơi các nhà tư tưởng „vô thần“ cổ 
thời. Thánh giáo phụ Justinius ( ?-165) dám gọi Sokrates là một ki-tô 
hữu. Như vậy, ai chưa được Thiên Chúa ki-tô giáo mạc khải, người đó 
phải được khen ngợi, chứ không phải bị chửi bới, về các phê bình hữu lí 
của họ đối với các cấu trúc tôn giáo giả tạo của thời Cổ. 
Nhưng một khi tôn giáo độc thần hoàn vũ Ki-tô giáo (nghĩa là tin vào 
một Thiên Chúa duy nhất) đã xuất hiện trong lịch sử, thì một tình trạng 
như thế chẳng bao giờ xẩy ra nữa. Giờ đây, ít ra nơi phương tây ki-tô 
giáo, Vô thần phải là cái gì hoàn toàn khác. Thiên Chúa, mà người vô 
thần trong thời Trung cổ chối bỏ, dù muốn dù không là một Thiên Chúa 
hoàn toàn khác, đó là Thiên Chúa cá vị duy nhất của sứ điệp ki-tô giáo. 
Như vậy, Vô thần thời Trung cổ cũng phải là một loại Vô thần khác. Một 
văn hoá mới nẩy sinh từ đức tin ki-tô giáo. Thánh đường và nhà thờ 
chính toà vươn lên vô tận tới trời xanh. Hàng đoàn người trẻ hân hoan 
bước vào các tu viện. Các hoàng đế và vua chúa nhận vương miện từ tay 
thánh hiến của giáo chủ Rô-ma hay của giám mục. „Nước Chúa“, mô 
hình do An-tịnh vẽ ra bằng văn chương để thay thế Đế Quốc Rô-ma đã 
hết sức sống, dần được định hình. 
Nếu nhìn từ ngoài vào, thì Vô thần trung cổ xem ra là một chương sách 
trống. Nhưng Georges Minois cũng đã dành cho nó tới 40 trang đầy chữ. 
Là vì cả trong thời đó cũng có những con người suy nghĩ tự do, không 
chịu đứng trong luồng. Phải công nhận rằng, thời Trung cổ còn được tự 
do suy nghĩ hơn là giai đoạn bước vào thời Mới, là lúc hình thành các 
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hình thái quốc gia quyền uy với những toà thẩm tra tôn giáo cũng như 
với những biện pháp cứng rắn khác, nhằm giữ ổn định và thống nhất tín 
ngưỡng nơi thần dân. 
Vì không hiểu, nên người ta gán cho Trung cổ là giai đoạn „đen tối“. 
Thật ra, trên một số bình diện, đó là thời vô cùng tự do. Trong các 
trường thần học hay đại học người ta tranh cãi với nhau ở tầm lí luận rất 
cao. „Các nhà trí thức thời Trung cổ cổ vũ cho lí trí chống lại quan điểm chính 
thống đã ngự trị quá lâu“ (Minois). Và các triết gia „ngoại giáo“ được họ 
trích dẫn một cách kính cẩn và đương nhiên. Nhà tư tưởng khổng lồ của 
Trung cổ, Tô-ma ở Aquino, coi Aristoteles là „triết gia“. Aristoteles đã có 
một số tư tưởng khả dĩ sử dụng được cho ki-tô hữu; nhưng ông hoàn 
toàn không biết gì về tạo dựng, ông quan niệm tinh thần cũng chết và 
không có cuộc sống đời sau. 
Nhưng chính Tô-ma ở Aquino cũng là người đã viết một tác phẩm lớn 
chống lại „kẻ ngoại đạo“, đấy là dấu hiệu cho thấy, thời đó cũng đã có 
những quan điểm vô thần cần phải chống lại. Như thế, Vô thần cũng là 
một đề tài trong thời Trung cổ. Đã có những bản án „Vô thần“, kết tội 
một Siger ở Brabant, một Abaelard và một Egidio Romano chẳng hạn. 
Với sự trợ giúp của lí trí, những người này đã dùng mọi cách cố san 
bằng hoặc chôn vùi một cách tinh vi toà nhà đức tin ki-tô giáo tuyệt vời 
đương thời. Với cái nhìn khắt khe ngày nay, Minois còn điểm ra được 
nhiều nhà vô thần thời Trung cổ hơn các cơ quan chính quyền lúc đó. 
Mà ta cũng chẳng lạ gì cái Vô thần đó của thời Trung cổ. Đã có những 
người chối Chúa can đảm, ngang bướng, nhưng cũng hám danh xuất 
hiện trong thời Trung cổ ki-tô giáo. Họ là những người có đầu óc, cảm 
thấy bực bội trước cảnh con người đồng loạt a dua chạy theo Thiên 
Chúa, vì thấy thiên hạ ai cũng làm như thế. Lại nữa, thời này cũng nhan 
nhản người vô thần thực tiễn, đó là những ki-tô hữu chẳng thèm tới nhà 
thờ, mà cũng chẳng xem vạ tuyệt thông ra gì cả. 
Vô thần trung cổ thực sự không tạo nên được gì độc đáo và mạnh mẽ. 
Thiên chúa về hưu của Epikur ăn mừng cuộc sống lại của mình với 
thuyết „chân lí giả“: Người ta cho ông già đáng thương này mang thêm 
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các đặc tính ki-tô giáo rồi khiêng ông lên giam lỏng trên trời. Ở đó, ông 
không còn quan hệ gì nữa với thế giới trần gian, một thế giới được nhận 
biết bởi lí trí và vận hành theo những quy luật riêng của nó. Nghĩa là, rốt 
cuộc, những đề tài cũ rích của Vô thần cổ thời được hâm nóng lại và dọn 
ra với thứ nước chấm trung cổ. Đó là các đề tài như của một Demokrit về 
sự vô tận, không đầu không cuối, của thế giới vật chất này và chuyện 
không có đời sau. Về sau, những đề tài này cứ tiếp tục xuất hiện trở lại 
như những con ma cà-rồng đói, nhằm hù doạ những tâm hồn đạo đức. 
4. BỮA TIỆC RƯỢU SÂM-BANH CHẲNG RA GÌ CẢ 
Chẳng lạ gì khi người ta bảo, Phục hưng là thời có nhuốm mùi vô thần. 
Con người thời này, nói chung, hành động rất khôn khéo, để những 
quan điểm chống đối của họ không đi tới mức quá nguy hiểm. Tuy 
nhiên thời này rõ ràng cũng đã có sự khó chịu về những cấm cách và đã 
có những yếu tố kích động khiến người ta đi tới mé cấm kị. Có những 
nhóm nhỏ chối bỏ Thiên Chúa, họ buôn bán các thứ đồ cổ vô thần và thờ 
ngẫu tượng, họ tin vào những thứ không thể tin được và đi tới mê tín dị 
đoan. Đặc biệt thuyết Phiếm thần (Pantheismus) rất được mùa, thuyết 
này đã phổ biến trong thời Cổ và tin rằng tất cả vạn vật đều có thần tính. 
Song song còn có thuyết Hữu thần (Deismus), cũng được gọi là „tiểu vô 
thần“, thuyết này tin vào một Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa này hoàn 
toàn chẳng ảnh hưởng gì lên thế giới: một phiên bản Thiên chúa về hưu 
mới của Epikur. Với hai thuyết tương đối hợp thời đó, người ta đã có thể 
tránh được từ ngữ Vô thần, lúc đó đã khoác nghĩa xấu rồi. Nhưng thái 
độ coi „Thiên Chúa là ông già tốt bụng“ ngồi yên cho mình tự do ăn 
chơi, lại còn tệ hơn là Vô thần nữa. 
Chạy theo ông già tốt bụng đó thì cũng giống như kiểu người ta vừa cầm 
li sâm-banh vừa nhẹ gót chuồn ra khỏi cuộc gấu ó sống chết và triền 
miên của các giáo hội thiên chúa giáo vừa khởi xướng lúc đó. Các giáo 
hội ki-tô giáo lúc đó đã không thể nào hoà giải được với nhau. Nhà cải 
cách rầu rĩ Jean Calvin vừa lập lên một chế độ khủng bố ở Genève, và 
công đồng Trento lúc đó cũng đang nỗ lực ngăn chặn cuộc sống ăn chơi 
quá đà của Giáo hội công giáo. Trong cuộc tranh đua tôn giáo, các bên 
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một mặt tìm cách chứng tỏ mình đúng hơn đối phương, mặt khác trong 
chính nội bộ, họ dùng hình phạt lạc giáo hay bản án vô thần đội lên đầu 
những ai hơi lệch khỏi luồng mình. Đối với Calvin, theo giáo chủ Rô-ma 
cũng đồng nghĩa với vô thần. Cuộc tranh cãi dữ dội đã tạo cơ hội cho thế 
quyền nhảy vào, và các quốc gia đã lợi dụng tình thế để mở rộng ảnh 
hưởng lên thần dân mình. Cuộc tranh cãi nhiều lúc đã biến thành cuộc 
tranh giành quyền lực, chứ chẳng còn là đấu tranh cho sự thật nữa. Đức 
tin vào Thiên Chúa, giờ đây, không chỉ là giới răn của giáo hội nữa, mà 
cũng là lệnh buộc của thế quyền. Vì thế, các đầu óc tự do cũng như 
nhiều cá nhân có í thức đã lên tiếng chống lại. 
Trung cổ đã giúp ta đau đớn nhận ra sự phân biệt giữa cái linh thiêng và 
cái trần tục, giữa giáo chủ và hoàng đế, giữa giáo hội và nhà nước. 
Nhưng cái gia sản quý báu này, sau này sẽ trở thành nền tảng tinh thần 
của „phương tây“, chỉ dần được thực thể hoá trong thời Mới. 
Thời đó, trong không khí chiến tranh tôn giáo của thế kỉ 16, những đầu 
óc tự do chống đối phải đứng giữa hai lằn đạn thần quyền lẫn thế quyền. 
Cả Vô thần lí thuyết lẫn thực tiễn đều phải hành động cẩn thận hoặc 
phải nguỵ trang khôn khéo. Dù vậy, có nhiều chứng cớ cho thấy đã có sự 
trỗi dậy của Vô thần trong thế kỉ 16. Ở Anh, văn sĩ Christopher Marlowe 
chẳng tin gì nữa. Ở Pháp, có nhà văn Michel de Montaigne. Ở Í, một lãnh 
tụ của đám lính đánh thuê đặt khắc một bảng đeo ngực bằng bạc, trên có 
câu: „Kẻ thù của Thiên Chúa, của thương cảm và của nhân ái“. Ở Đức, vị tư 
lệnh quân đội của hoàng đế công giáo Karl V. là Georg Frundsberg đã hô 
hoán „Ta muốn thấy giáo chủ Rô-ma bị treo cổ“ khi mang quân sang đánh 
cướp Rô-ma. Thời thế chẳng còn tốt đẹp như trước. Nước Í được xem là 
cái nôi của Vô thần. Vasari cho hay, Leonardo da Vinci, cha đẻ bức danh 
hoạ Bữa Tiệc Li nơi nhà ăn tu viện Santa Maria delle Gratie ở Milano, đã 
bỏ đạo. Katharina tộc Medici bị kết tội đã xuất cảng tinh thần vô đạo vào 
hoàng cung Pháp. Vô thần trong các thế kỉ tới sẽ được khơi nguồn đặc 
biệt từ Pháp. 
Nhưng Vô thần của giai đoạn khởi đầu thời Mới đã thiếu sáng tạo về 
mặt tinh thần. Nó sống bằng đề đài của Cổ thời và bằng tâm tình chống 
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Ki-tô giáo rất phổ biến lúc đó – lan cả nơi tầng lớp giáo sĩ; tâm tình này 
hình thành phần nhiều do sự thiếu hiểu biết lẽ đạo, chứ không hẳn do 
thái độ thực tình chống Ki-tô giáo. Nói chung, người ta chẳng còn hiểu 
gì về đạo. Những mâu thuẫn trong Kinh Thánh, mà hàng ngàn năm trước 
các giáo phụ với đầu óc vô cùng cởi mở đã giải quyết và đã giúp ta hiểu 
sâu vào những đoạn Kinh Thánh đó, giờ đây được đem ra xào nấu lại với 
một trình độ tri thức thấp kém hơn. Về mặt tâm lí xã hội, đây thực ra 
chẳng phải là sự chống đối Thiên Chúa, nhưng là phản kháng lại quan 
điểm chính thống đương thời, nói đúng hơn, chống lại quan điểm của 
những kẻ nắm quyền chạy theo Vô thần. Lối sống thay đổi của tầng lớp 
lãnh đạo thế quyền, và cũng không ít của thần quyền, đã làm cho đức tin 
mà họ là đại biểu hết còn khả tín. 
Tóm lại, Vô thần đầu thời Mới là tập hợp của những tay hài hước thảm 
thương, những nô bộc tình cảm cao cấp của triều đình và những đầu óc 
tự do bướng bỉnh; họ tự coi mình một cách nào đó trội vượt hơn thiên hạ 
hoặc là coi mình là những tay nổi loạn ương ngạnh nhưng chẳng đưa ra 
được lí lẽ gì cho ra hồn, chẳng hạn như Giordano Bruno. Ông này mãi về 
sau này được người ta tô chuốt lên thành một thứ nạn nhân của khoa 
học, nhưng chẳng người đương thời nào đã quan tâm tới thuyết vũ trụ 
ngàn đời linh thiêng của ông. 
Vô thần thời này cũng có những mặt tối. Không hiểu sao, trong nhiều 
thành phố, tự do đầu óc song hành với sự gia tăng con số người tự tử 
một cách đáng sợ. Thomas Morus viết trong cuốn Utopia của ông: Người 
vô thần không được nhận vào hàng công chức, vì đạo đức của họ có vấn 
đề. Tình cảm chán đời và lo sợ về cuộc sống nơi mỗi cá nhân xuất hiện 
trong các nhóm vô thần: họ sợ cô đơn trong một thế giới vắng Thiên 
Chúa và vô nghĩa. Thay vì để giải thoát con người, đem họ vào một cuộc 
sống dư đầy lạc thú, Vô thần giờ đây bỗng nhiên trở thành cơn ác mộng. 
Một số tay chối Chúa có tiếng đã kịp thời trở về lúc đang nằm trên 
giường chết, như John Wilmot, người Anh, bá tước thứ hai của thành 
Rochester; một số khác bị đồng bạn vô thần cản ngăn, như trường hợp 
Romainville. Khi một linh mục dòng Phan-sinh tới để ban phép giải tội 
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cho ông, một đồng bạn của người liệt giường liền chĩa súng vào linh 
mục: „Yêu cầu linh mục lùi lại, nếu không tôi bắn ông: Tên này đã sống như 
một con chó, thì giờ đây nó phải chết như một con chó.“ Thứ Vô thần như vậy 
chẳng có chút sáng tạo nào cả, nó chỉ tạo ra được những màn giễu dở 
kệch cỡm. 
 

MỘT PHẢN KHÁNG TUYỆT DIỆU 
Câu trả lời của Vô thần dĩ nhiên có vấn đề. Trên căn bản, người vô thần 
phủ nhận Thiên Chúa, vì thế, một cách nào đó họ phải đưa ra một hình 
ảnh về cái mà họ phủ nhận, nghĩa là hình ảnh về Thiên Chúa theo họ 
nghĩ. Thành ra ở đây, không phải là không có lí, nếu ta bàn về „Thiên 
Chúa của người vô thần“. 
——————————————– 

1. CUỘC TRẢ THÙ THÚ VỊ CỦA ÔNG LINH MỤC QUẢN XỨ 

Chúng ta đã bước vào thế kỉ 17, đây là giai đoạn Vô thần được thúc đẩy 
tỏ lộ ra bên ngoài. Đặc biệt cuộc chiến thắng của lí trí và khoa học đã hỗ 
trợ Vô thần hết mình, và niềm tin vào Thiên Chúa xem ra bị Vô thần làm 
chao đảo. Mà oái ăm thay, chiến thắng lí trí và khoa học kia có được 
chính là nhờ Ki-tô giáo và Giáo hội. 
Thiên Chúa ki-tô giáo không còn đồng nhất với thiên nhiên nữa, và niềm 
tin vào Người cũng không còn phù hợp với các thần linh thiên nhiên đầy 
đố kị. Điều này một mặt có nghĩa là thiên nhiên đã hết thiêng, trở thành 
đối tượng mà ta có thể mặc sức nghiên cứu. Mặt khác, niềm tin vào việc 
nhập thể của Thiên Chúa lại nâng con người và các khả năng của nó, 
nghĩa là cả lí trí của nó, lên ngang hàng thiên tính. Chúng ta đã thấy Ki-
tô giáo thời Trung cổ mê say lí trí thế nào rồi. Nhưng giờ đây các nhà 
khoa học Descartes (1596-1650), Pascal (1623-1662) và Newton (1642-
1727) trong thế kỉ 17 và 18 mới rút ra nhiều hệ quả từ đó. 
Thêm nữa, như Minois nhấn mạnh, công đồng Trento (1545) lại tiếp tục 
đẩy mạnh tiến trình phân biệt giữa hai phạm trù trần tục và linh thiêng, 
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một sự phân biệt điển hình nơi Ki-tô giáo. Công đồng kêu gọi ki-tô hữu 
nên dồn tâm vào việc đạo, và đừng để bị cuốn hút bởi chuyện thế gian 
bề ngoài. Hẳn đây không phải là chủ trương „nhị nguyên“, như Minois 
nói, nhưng có lẽ nó đã tạo nên một tình trạng như thế. 
Dù sao, khoa học „đời“ cứ càng ngày càng độc lập với Ki-tô giáo và dần 
trở nên xa lạ với nó. Đa số người làm khoa học có tiếng lúc này vẫn là ki-
tô hữu, nhưng điều này chẳng ngăn được việc người ta gạt ra rìa tất cả 
những gì mà quan toà lí trí và sự hoài nghi Descartes không giải quyết 
được. Ngay trong thế kỉ 16 thỉnh thoảng cũng đã có loại Vô thần chống 
lại những gì mà người ta tin là thiếu hữu lí. Ở đây, đích bắn không phải 
là Ki-tô giáo đích thực, nhưng người ta chống lại thứ Ki-tô giáo theo như 
người ta hiểu. Ngay Leibniz (1646-1716), nhà bác học toàn diện cuối 
cùng, còn dùng tiến bộ khoa học thời đó để bảo vệ Ki-tô giáo. 
Ngoại trừ trường hợp Ga-li-lê [1], một trường hợp mang nhiều yếu tố 
tâm lí và tuyên truyền và nhất là có dẫn tới nhiều hậu quả, chứ xét 
chung, quan hệ giữa Giáo hội và khoa học tương đối vẫn hài hoà. Chính 
giáo chủ Biển-đức XIV (1740-1758) là một trí thức sáng suốt, ngài công 
khai hâm mộ Newton và thư từ qua lại với ông. Nếu quả thật có chuyện 
hô hào phải chống lại Ki-tô giáo để theo khoa học, thì vấn đề thường là ở 
chỗ, có không ít người trong những đám trí thức có học đã không còn 
hiểu gì về Ki-tô giáo nữa. 
Ngay chiều tối hôm trước của cuộc cách mạng Pháp, các đại hội chung 
của giáo hội Pháp, qua những quyết định rất chi tiết, đã nói lên nhu cầu 
phải cấp bách đổi mới sự hiểu biết về đạo cho tín hữu. Khi nằm trên 
giường bệnh chờ chết vào năm 1706, lão bá tước vô thần Gramont nghe 
bà vợ đọc kinh Lạy Cha, ông thì thào hỏi: „Này bà bá tước, cái kinh đó nghe 
hay lắm, ai đã viết ra nó vậy?“ Như vậy, Thiên Chúa của người vô thần 
thời đó chỉ là một hí hoạ, một Vị mà chẳng mấy ai trong đám trí thức còn 
hiểu rõ, xem ra đó là nhân vật do tầng lớp quyền thế tạo ra để giữ sự 
tùng phục của dân. Đó là một Thiên Chúa được biểu kiến bởi một số quý 
tộc giàu sang thiếu đầu óc và tư cách, họ khoác áo giám mục nhưng sống 
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như kẻ vô thần thực tiễn, hoặc ngay như giám mục của giáo phận 
Lodeve, người đã công khai tuyên xưng mình vô thần. 
Ta có thể thấy rõ điều này qua bản Tuyên ngôn của linh mục Meslier, 
một tài liệu vô thần thế kỉ 18. Đó là bản văn vô thần do một linh mục 
chánh sở họ đạo nhà quê can đảm để lại cho các đồng nghiệp sau khi 
chết. Nó sau đó được sao chụp và được lén lút chuyền tay, như thể 
người ta chuyền phim ảnh khiêu dâm vào đầu thế kỉ 20. Nội dung tài 
liệu này chỉ toàn những đề tài và chứng lí vô thần mà ta đã biết. Đặc biệt 
nó xác tín về tính cách đời đời và tự hữu của vật chất và thế giới, cũng 
như về chuyện tinh thần không bất tử, mà nó rồi cũng sẽ „tan biến vào 
không khí.“ 
Bản văn từ đâu mà có? Ông linh mục chánh xứ không cho ta biết điều 
này. Nhưng nghiên cứu các tài liệu thời đó, ta thấy tổng giám mục de 
Mailly thuộc Reims là giáo phận của Meslier, là một người tiêu biểu cho 
thứ quý tộc lố bịch. Tất cả mọi tài liệu liên quan thời đó đều cho thấy, vị 
tổng giám mục này là một «bạo chúa nóng nẩy“. Năm 1716, bạo chúa 
cho gọi Meslier, vốn là người siêng năng, tới cảnh cáo về tội không chịu 
cầu nguyện cho một ông quý tộc đã làm hại nhiều nông dân. Giám mục 
buộc Meslier phải cầu nguyện. Meslier đành tuân lịnh, và ông cầu cho vị 
quý tộc kia từ nay đừng hãm hại nông dân và cướp bóc trẻ mồ côi nữa. 
Nghe thế, ngài tổng giám mục nổi cơn tam bành, làm nhục vị chánh xứ, 
bắt ông ngồi chơi xơi nước bốn tuần trong chủng viện và ra biện pháp 
kiểm soát gắt gao. Meslier cảm thấy nhục nhã, tìm cách trả thù. Và từ 
biến cố đó, ông âm thầm say sưa viết cho tới ngày chết bản tuyên ngôn 
vô thần trên. Như đã nói, bản văn chẳng có gì mới. Nhưng nguyên do 
đưa tới bản văn mới thật đáng nói. Tuyên ngôn của linh mục Meslier 
không phải là một tuyên ngôn về Vô thần, nhưng trái lại là một tuyên 
ngôn về tuyên bố của ông. 
Ngoài ra, Meslier còn trách Chúa những điều, mà ta vẫn thường nghe 
phát ra từ miệng của những nhà khai sáng. Tại sao Chúa không tạo 
dựng tất thảy mọi người đều tốt? Tại sao Người lại để cho sự dữ đi vào 
thế gian? Và qua cuộc động đất ở Lissabon năm 1755 – một biến cố 



	 58	

không những gây đổ nát chết chóc cho Âu châu, mà còn tạo nên một 
chấn thương tinh thần lớn lên người dân lục địa này – nhiều người tự 
hỏi, tại sao cả người lành kẻ dữ, cả người lớn lẫn con nít, cả đàn ông lẫn 
đàn bà lại phải chết bởi một thiên tai như thế? Người ta trách, chỉ có một 
Thiên Chúa dửng dưng vô tích sự, một Thiên Chúa về hưu của Epikur 
mà đám khai sáng càng ngày càng ưa thích, mới hành động như thế. Và 
người ta tự hỏi, một Thiên Chúa như thế có thật là Thiên Chúa không. 
Leibniz cho rằng, Thiên Chúa là vị kiến trúc đã dựng nên một thế giới tốt 
đẹp nhất. Nhưng hình ảnh của Người giờ đây hoàn toàn mâu thuẫn với 
quan niệm của những người khai sáng về Thiên Chúa. Những người này 
muốn đi tìm một Thiên Chúa chỉ biết làm lành và lánh dữ, nhưng họ đã 
không gặp được. Giờ đây, đứng trước sự dữ trong thế giới và trước 
những hậu quả tàn khốc của thiên tai, người ta lại đặt ra câu hỏi: Phải 
chăng Thiên Chúa không muốn, hay không có khả năng cản ngăn sự dữ? 
Phải chăng vị kiến trúc sư tạo hoá này bất lực, hay Người thực chất chỉ là 
một con quái vật trơ trẽn? Là vì khi người ta có khả năng ngăn chận một 
sự xấu mà không làm, thì hành vi này cũng đáng lên án như chính kẻ tội 
phạm. Nhưng chỗ này Khai sáng đã trở thành nạn nhân của chính sự mù 
tối của họ. Họ đã dùng phương tiện lí trí con người để nặn ra một Thiên 
Chúa hợp lí, Người hoạt động như là một kiến trúc sư thế giới và là kẻ 
bảo vệ trật tự xã hội và quốc gia, và người ta có thể dùng Người làm ông 
kẹ hù doạ trẻ con, khi chúng bắt nạt các em nhỏ hơn của chúng. Khai 
sáng đã dựng nên một Thiên Chúa, mà Voltaire đã vì lợi ích của chính 
ông cho hay, nếu không có vị đó, thì ta phải nặn ra. Nhưng một Thiên 
Chúa do con người tạo ra như thế quả thật không thể sống sót được. 
Thiên Chúa đất sét đó sẽ vỡ ngay, khi cuộc động đất đầu tiên xảy ra. 
Điều này rõ ràng: Thiên Chúa nhân tạo đó hoàn toàn xa lạ với hình ảnh 
Thiên Chúa của Ki-tô giáo. Nhưng Người cũng được gọi trùng tên, và 
chính sự lẫn lộn này sẽ đưa tới những hậu quả không lường. 
Ngoài ra, Thiên Chúa của người vô thần vào đầu thời Mới là Thiên Chúa 
đặc biệt của giới cầm quyền, mà với lối sống bất xứng của tầng lớp này, 
họ đã làm cho Người trở nên thất tín. Cuộc cách mạng Pháp cho thấy rõ 
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ràng, việc chống lại kẻ cầm quyền cũng có nghĩa là chống lại Thiên 
Chúa. Chính vì để được tự do suy nghĩ các vấn đề tôn giáo, người ta đã 
muốn thoát ra khỏi áp lực của Giáo hội, của nhà nước và của xã hội. Nhu 
cầu này kể ra hợp lí, ngay cả đứng về mặt tôn giáo. Vì vậy, gọi những 
người vô thần thời này là những người đòi thả lỏng suy tư (Freidenker) 
có lẽ đúng hơn, là vì họ chọn Vô thần hoàn toàn không phải vì xác tín 
chống Thiên Chúa, mà đó là một phản kháng nhằm đòi hỏi: „Xin quý vị 
hãy để cho chúng tôi tự do tư tưởng“ (Schiller, Don Carlos). 
Tiến bộ khoa học càng ngày càng cảm thấy dị ứng với „Thiên Chúa“. 
Quả thật khó, khi một đàng nghĩ thiên nhiên là một cái đồng hồ đã lên 
dây, nó vận hành theo định luật tất định, mỗi một biến cố phải xẩy ra 
một cách tất yếu, trong lúc đó lại phải chấp nhận một Thiên Chúa bất 
định, Người chẳng hành động theo luật lệ gì cả, thỉnh thoảng lại làm cho 
đồng hồ rối loạn lên. Hai lối nhìn này khó có thể dung hợp. Vì thế ở đây, 
quan niệm Thiên Chúa về hưu của Epikur hữu lí và dễ được chấp nhận 
hơn; và vì vậy mà các nhà khai sáng trong thế kỉ 18 hầu hết theo thuyết 
Hữu thần. Nghĩa là họ giới thiệu với thiên hạ Thiên Chúa của họ như 
một chú khuyển già, to tướng nhưng không còn khả năng cắn vì đã rụng 
hết răng, rồi ôn tồn: „Đừng sợ, nó không răng mô!“ 
Họ giao cho Thiên Chúa vô thưởng vô phạt này một công tác đời sau, đó 
là lo chuẩn bị chỗ ở bất tử cho họ, nghĩa là cho các ông bà khai sáng hãnh 
tiến với lí trí của họ. Vì lo sợ phải rơi vào hư vô tuyệt đối, nên họ nghĩ tới 
bất tử để hòng tự trấn an mình. Nhưng Thiên Chúa bé nhỏ của các ông 
bà „tiểu vô thần“ đã không thể sống sót được qua thế kỉ 18 đầy máu và 
nước mắt. Tất cả những gì còn lại của Vô thần thời Khai sáng, của chiến 
thắng lí trí và chiến thắng con người chống lại Thiên Chúa, cuối cùng chỉ 
là sự bi quan vô bờ. Cuộc sống vô nghĩa, chỉ có chết, và còn lại là Hư vô. 
Như đoạn nhạc kết thúc trước khi xẩy ra cuộc tắm máu lí trí, hầu tước de 
Sade, cha đẻ của một môn học cá biệt về tình dục cùng tên, đã tuyên bố 
trên công trường Concorde ở Paris: Trong một thiên nhiên tất định 
không những không thể có tự do thiên chúa, mà cũng không thể có tự do 
con người, cũng không thể có đạo đức và tội lỗi, mà chỉ và chỉ có thiên 
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nhiên mà thôi, và thiên nhiên sẽ man rợ. Theo nghĩa của de Sade này, thì 
lời hô hào „Trở về với thiên nhiên“ cũng hoàn toàn đồng nghĩa với „Trở về 
với man rợ“. Đó là sự lên tiếng của Siêu nhân của Nietzsche, nhưng với 
một kiểu nói đồi bại hơn: Một siêu nhân tự thoả thuê thần thánh mình 
bằng đau đớn của nạn nhân nó. 
Vô thần của thế kỉ 19 chỉ là cơm thừa canh cặn của thế kỉ trước nó, chẳng 
có gì đáng nói. Sau khi Chế độ cũ (Ancien Regime = chế độ quân chủ) 
cáo chung, Ki-tô giáo phần nào đã phải tổ chức lại cơ cấu và nó đã vượt 
qua được khủng hoảng đó, và giờ đây lại lớn mạnh trở lại. Vô thần cũng 
vượt qua được những rào cản trước đây để vùng lên đối đầu với Ki-tô 
giáo. Nhưng toàn bộ cuộc đấu tranh chỉ còn lại ở tầm mức Don Camillo 
và Peppone. Những lí luận trí thức của Ludwig Feuerbach, như đã thấy, 
cũng chẳng còn hiệu lực. Mà rồi đây người ta đâu cần gì lí luận nữa, là vì 
Vô thần đã trở thành đại chúng hoá. Nó được nhận vào thiên đường 
cộng sản và xã hội chủ nghĩa như là một phần của í thức hệ chính trị 
hoặc ồn ào kéo bè kéo cánh vào trú ngụ trong phong trào đang hình 
thành của những người đòi tự do tư tưởng. Anatole France, một người 
vô thần công khai, đã thở dài về những người này: „Họ suy nghĩ như 
chúng ta… Họ có những tư tưởng tiến bộ của chúng ta. Nhưng tốt hơn, đừng 
nên gặp họ.“ 
Bao lâu còn có Hội đoàn, còn có thư kí, thủ quỹ, chủ tịch, bấy lâu thế giới 
còn ổn định, và mối lo sợ Hư vô còn nhạt nhoà đi trong chai bia cốc rượu 
của những buổi họp hội. Nhưng rượu vào thì lời ra: „Kẻ thù là Thiên 
Chúa. Khởi đầu của minh triết là lòng thù hận Thiên Chúa“, đó là câu đọc 
được trong tờ lá cải vô thần La libre pensée vào năm 1870. Cũng trong 
tháng đó, xuất hiện trên tờ L´ atée: „Người ta phải quyết định giữa Thiên 
Chúa hay vật chất!“ Gọi là tư tưởng tự do (libre pensée), nhưng chẳng 
thấy tự do ấy ở đâu cả trong cơn lên đồng của họ. Người ta tổ chức 
những màn kịch con nít đầy phạm thượng, chẳng hạn như vào năm 1868 
với vở Bữa tiệc li để ăn mừng cái chết của Thiên Chúa, và hôm đó 
Gustave Flaubert có tham dự. Năm 1895 ở Paris người ta đóng đinh một 
con lợn sữa để ăn mừng Vô thần. Thiên Chúa của những người vô thần 
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này cũng giống như Thiên Chúa đá banh của đội đối phương trong giải 
túc cầu thế giới. Cái lối say sưa la hét bịp bợm đến mù quáng như thế 
chẳng còn lôi cuốn được ai. Bởi vì chẳng ai còn lạ gì: Tin là chuyện khó, 
nhưng không tin và sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả của nó hẳn còn khó 
hơn. Về sau, Jean Paul Sartre có nói : «Không phải ai cũng là người vô thần 
như họ muốn.“ 
 
6. CON TRAI ÔNG MỤC SƯ GIỀT THIEN CHÚA 
Nhưng thế kỉ 19 cũng là thời điểm chứng kiến một sự ngờ vực niềm tin 
vào Thiên Chúa nghiêm trọng nhất từ xưa tới nay. Ngay từ đầu thế kỉ, 
thi sĩ người Đức Jean Paul dùng miệng những người chết đang chờ được 
cứu rỗi nơi nghĩa trang hỏi Chúa Ki-tô: „Này đức Ki-tô, Ngài không phải là 
Thiên Chúa?“. Chúa Ki-tô trả lời: „Không ai là Thiên Chúa cả. Tất cả chúng 
ta, tôi và các bạn, đều là mồ côi cả, chúng ta không có cha.“ Jean Paul mô tả sự 
sợ hãi hoảng hốt của những người vô thần đích thực trước cảnh Hư vô. 
Chính ông, nhờ cái sợ đó, đã tìm được tới Thiên Chúa. 
Nhưng vào cuối thế kỉ, con trai một ông mục sư quản xứ đã vẽ lên một 
con đường triệt để dẫn tới Hư vô, và anh ta cũng đã bước theo con 
đường đó. Người con trai này mang tên Friedrich Nietzsche (1844-1900), 
thủa nhỏ rất mực đạo đức. Lên 18 tuổi, cậu bắt đầu ngờ vực đức tin, và 
ngờ vực này đã sớm trở thành cực đoan, nghi ngờ luôn cả chính Thiên 
Chúa. Nietzsche không như Feuerbach cắt nghĩa về nguồn gốc đức tin. 
Anh vào thẳng vấn đề. Anh bước vào Vô thần với một trí tuệ thực tiễn 
và một con tim nồng nàn nhựa sống. Anh không đi với ai, không chạy 
theo ai, chẳng lập ra phong trào hay hội đoàn nào. Nhưng những nhát 
búa của Nietzsche đập vỡ cái Vô thần hội đoàn mù quáng, đám này tự 
cho mình là đỉnh cao của trí tuệ loài người, nhưng thật ra bì bõm dưới 
sình với những cái nhìn và tiên kiến cũ rích và hâm đi hâm lại. Một đoạn 
nổi tiếng trong Fröhliche Wissenschaft (Khoa học tươi vui), qua đó 
Nietzsche mượn „kẻ ngông cuồng“ lên tiếng: 
„Hắn la lên, Thiên Chúa đi đâu? Ta muốn nói cho các ngươi hay! Chúng ta – 
các ngươi và ta – đã giết Người! Tất cả chúng ta là kẻ sát nhân của Người! 
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Nhưng chúng ta đã hành động như thế nào? … Chúng ta chẳng nghe gì cả 
tiếng ồn ào của đám nhà đòn đang chôn Thiên Chúa ư? Chúng ta chẳng ngửi 
thấy gì cả mùi xác rữa của Thiên Chúa ư? – Cả các thần linh cũng thối rữa! 
Thiên Chúa đã chết! Thiên Chúa sẽ chết mãi! Và chúng ta đã giết Người! 
Chúng ta, kẻ sát nhân của mọi kẻ sát nhân, làm sao an ủi nhau đây? Cái linh 
thiêng và uy lực nhất, mà trần gian có cho tới nay, đã bị đổ máu vì những lát 
dao của chúng ta, – ai sẽ lau máu này khỏi chúng ta? Chúng ta có thể lấy nước 
gì để tẩy sạch con người chúng ta? Chúng ta còn phải tạo ra những lễ hội tội 
lỗi, những trò chơi linh thiêng nào nữa? Phải chăng sự lớn lao của hành động 
đó quá lớn đối với chúng ta? Phải chăng chính chúng ta phải trở thành thần 
linh, để may ra xứng đáng với họ?“ 
Với tư tưởng đó, Nietzsche muốn vươn tới „siêu nhân“, là kẻ „vượt ra 
khỏi sự thiện ác“, là ông khổng lồ với „í chí quyền lực“, chẳng còn chịu 
sự luận phạt của – bất cứ – một ai. Nhiều thành viên Quốc-xã về sau đã 
nương theo Nietzsche tung hô Hitler của họ là „siêu nhân“. Nhưng cái 
kinh khủng của tư tưởng „siêu nhân“ là: Tư tưởng này dẫn tới những 
hậu quả kinh hoàng. Sau „cái chết của Thiên Chúa“ thì xã hội sẽ như 
quân Hồi vô lệnh, mọi chuyện đều được phép làm. Sau khi Chúa chết và 
hết luân lí đạo đức, thì kẻ mạnh, kẻ được giải thoát khỏi mọi ràng buộc 
kẻ khác, sẽ lên ngôi chúa tể, sẽ chẳng còn ai có quyền trên nó nữa, không 
thể khác đi được! Và rồi những cấm cản của tôn giáo, từ hàng ngàn năm 
nay vẫn là hàng rào bảo vệ cho kẻ yếu, chẳng còn được chấp nhận nữa. 
Như vậy, Thiên Chúa, vị mà ông vô thần Nietzsche chối bỏ, chính lại là 
Thiên Chúa ki-tô giáo. Nhưng Thiên Chúa này chủ yếu là phó sản của 
Calvin, chỉ biết có cấm đoán đạo đức khắt khe, chỉ là kẻ nghịch đời và 
đôi khi nghịch lại tự do, là thứ Thiên Chúa mà sau này Max Weber coi là 
cha đẻ tinh thần của chủ nghĩa tư bản. Về sau, Nietzsche có suy nghĩ lại: 
„Thật ra chỉ muốn chống lại thứ Thiên Chúa đạo đức.“ Và ông đã chẳng bao 
giờ đụng đến những bộ mặt khác của Thiên Chúa ki-tô giáo. Ta phải 
quan tâm đặc biệt tới Nietzsche, là vì, không như các nhà tư tưởng vô 
thần đi trước, Nietzsche không bao giờ bỏ gánh giữa đường, không bao 
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giờ chấp nhận thoả hiệp để tự trấn an, trái lại ông nhất quyết đi cho tới 
cùng con đường đã chọn – đi cho tới tận cùng Hư vô. 
Theo Thiên Chúa hay theo Nietzsche, có lẽ đây thật sự là một chọn lựa. 
Nhưng một khi đã theo Nietzsche, thì cũng phải sẵn sàng uống cạn chén 
đắng vô thần. Và như vậy, ta chẳng còn lí do gì để chống lại thứ quyền 
lực trắng trợn của một Hitler, một Stalin hay một Mao Trạch Đông, 
những kẻ đã hi sinh hàng triệu con người cho tham vọng thần thánh hoá 
của họ. Ba tay này không phải là loại người thất bại trong một thế giới 
không có Thiên Chúa. Stalin và Mao đã giết trên 20 triệu người yếu đuối 
trong tình trạng hoàn toàn í thức và lúc đang ở trên chóp đỉnh quyền lực, 
và đã chết an nhiên trên giường. Cả Hitler cũng đã ra lệnh giết một số 
lượng người không kém, và đã chẳng có dấu hiệu hối hận nào khi chết 
bên đám quần thần bợ đỡ, vẫn không ngớt xưng tụng i là chúa tể của họ 
và của dân tộc họ. Mọi lí chứng „đạo đức“ chống lại những thứ „siêu 
nhân“ đó, đã bị Nietzsche – có lẽ hơi buồn nhưng bất chấp – lấy đi khỏi 
những người vô thần triệt để. Sau Nietzsche, nếu muốn là Vô thần thực 
sự, thì chỉ còn lại thứ Vô thần triệt để, sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả. 
Giờ đây là lúc mỗi người có thể và phải tự chọn cho mình một quyết 
định. 
Cái mạnh của Nietzsche là ở chỗ ông không ngồi đó để nặn ra những lí 
thuyết vô thần thiếu sức sống. Theo lời bà Lou Andreas-Salome, người 
thực sự yêu ông, thì Nietzsche là người bị dằn vặt đau khổ về tôn giáo, 
ông đau cái Vô thần của mình và quyết tâm đi, không phải là không có 
những lúc hoài nghi, cho đến cùng tận Hư vô sâu thẳm. Heidegger nói 
về Nietzsche, có lẽ đó là một nhà tư tưởng đã thực sự gào lên lời kinh Từ 
vực sâu. Ca Vịnh 130 này khởi đầu bằng câu: „Từ vực sâu con kêu lên 
Chúa, Chúa ơi, xin hãy lắng nghe lời con…“ Và nhà thi sĩ lớn Nietzsche đã 
có thể chuyển niềm đau đó ra thành những lời cảm động trong bài 
thơ Cô Đơn, những lời toát lên từ nỗi đau thực sự và có liên hệ mật thiết 
với cuộc sống của ông. Tạo dựng là đớn đau, điều này cũng đã được 
Michelangelo diễn tả ra bằng chính kinh nghiệm riêng của ông qua cái 
vẫy tay đau đớn phân rẽ ánh sáng và bóng tối của Thiên Chúa Tạo Dựng 
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trên trần nhà nguyện Sixtin. Lời thơ hay luôn chất chứa kinh nghiệm 
thật: 
Quạ kêu 
Và nhốn nháo bay về thành phố: 
Trời sắp đổ tuyết. – 
Hạnh phúc cho ai đang còn có – quê hương! 
Giờ đây mày đơ đơ đứng đó, 
Ngoảnh lại phía sau, ờ! Đã bao lâu rồi nhỉ? 
Này thằng hề 
Mày muốn trốn vào thế giới để tránh mùa đông? 
Thế giới – một cánh cửa 
Dẫn vào hàng ngàn sa mạc thầm câm và lạnh lẽo! 
Ai mất cửa đó, 
Cái mày đánh mất, sẽ chẳng dừng lại nơi đâu cả. 
Giờ đây mày đứng đó tái ngoét, 
Bị sa vào kiếp lang thang mùa đông, 
Cũng giống như khói, 
Chỉ tìm tới những bầu trời lạnh hơn. 
Bay đi, chim, hãy cất lên 
Bài ca của mày trong thanh âm của loài chim sa mạc! – 
Này thằng hề, 
Hãy dấu trái tim rỉ máu của mày trong băng tuyết và trong diễu cợt! 
Quạ kêu 
Và nhốn nháo bay về thành phố: 
Trời sắp đổ tuyết – 
Đau đớn cho người không có quê hương! 
Năm 1900 Nietzsche mất vì bệnh lậu ở giai đoạn cuối, bệnh làm cho thân 
thể, đặc biệt óc, bị bại liệt từ từ, thời đó chưa có thuốc chữa. Một số nhà 
biện giải ki-tô giáo năng nỗ muốn gán cho đó là hậu quả của những tư 
tưởng quá quắt của ông. Tôi cho nhận định này là vô lễ. Nó tầm thường 
hoá sự dữ, và hơn nữa, nếu ta coi Hitler, Stalin, Mao hay những bạo 
chúa khác đều là người tâm bệnh, thì đó sẽ là một sự kì thị đối với 
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những bệnh nhân tâm thần. Mặt khác, nếu ta đơn giản bảo Nietzsche là 
“điên rồ”, ta sẽ không hiểu được sự nghiêm túc và trí tuệ mà ông bỏ ra 
cả đời để vật lộn với Thiên Chúa. 
Về nhân vật Machiavelli (1469-1527, chính trị gia và triết gia người Í, chủ 
trương lối cai trị bá đạo. ND) người ta không hiểu ông thật sự muốn 
khuyên các nhà lãnh đạo chính trị phải bất nhân như thế kia, hay ông đã 
chỉ phản ảnh lại quan niệm thời đó và bảo: Đấy, chúng mày là thế đấy! 
Nhưng về Nietzsche, nếu muốn, thì cả người vô thần lẫn kẻ tin cũng có 
thể đọc ông để xét mình. Ngày nay, nếu muốn vô thần thật sự, thì phải 
tự hỏi, mình có sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả triệt để, mà Nietzsche 
đã nói lên một cách rõ ràng không, hay muốn chỉ là thứ cọp giấy vô thần 
mua vui thiên hạ. Ngược lại, nếu muốn là một người tân tiến có đức tin, 
thì nếu cần, phải dùng tư tưởng triệt để của Nietzsche để thử thách niềm 
tin Thiên Chúa của mình. 
7. TAI NẠN KHỦNG KHIẾP TRONG ĐỀN HƯ VÔ 
Nietzsche là một điểm kết thúc. Là vì khi ông mất vào ngày 25 tháng 8 
năm 1900, thì không lâu sau đó, một tai nạn khủng khiếp về mặt luận lí 
đối với Vô thần đã bất ngờ xẩy ra. Chỉ 4 tháng sau, ngày 14 tháng 12 
năm 1900, nhà vật lí người Đức Max Planck (1858-1947) giới thiệu thuyết 
Lượng tử (Quantentheorie) của ông tại Hội Vật Lí Đức Quốc ở Berlin. 
Thuyết này một sớm một chiều phá đổ vũ trụ quan của khoa học tự 
nhiên cũ và đẩy Vô thần vào hậu trường sân khấu. Thoát chốc mọi người 
đều tỏ: thiên nhiên không vận hành theo định luật tất định và luôn luôn 
bất biến, nhưng nó rốt cuộc cũng chỉ là những xác xuất thống kê. Những 
biến cố bất ngờ luôn có thể xẩy ra; chúng xẩy ra như những kẻ đào ngũ 
bất định, nhưng chúng hoàn toàn không “đi ngược lại định luật thiên 
nhiên”, trái với điều người ta trước đây vẫn nghĩ. 2271 năm sau 
Demokrit, luận chứng của Vô thần có từ 2000 năm nay bị đổ cái rụp. 
Bỗng chốc, chẳng còn ai có thể nại lí do là vì vũ trụ này đã có quy luật 
vận hành bất biến của nó rồi và nó không thể để xẩy ra những biến cố 
biệt lệ, để phủ nhận được sự hiện hữu của một Thiên Chúa vẫn tiếp tục 
tác động vào tạo dựng của Người. Chuyện Chúa về trời có thật không? 
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Năm 1963 nhà vật lí lượng tử Pascual Jordan xác quyết: cái đó vẫn là 
chuyện của đức tin, nhưng không ai còn có thể nói được, là căn cứ vào 
định luật tự nhiên biến cố đó không thể xẩy ra được. Xét về mặt lượng 
tử, người ta có thể nói rằng, điều đó khó xảy ra, nhưng không thể không 
xẩy ra dưới dạng một trường hợp biệt lệ. Điều này không phá “định luật 
tự nhiên” nào cả. Người ta cũng có thể thử giải thích toàn bộ trường hợp 
này bằng thuyết Tương đối: khối lượng đột ngột chuyển thành năng 
lượng. Chỉ năm năm sau Max Planck, với thuyết Tương đối chuyên biệt, 
Albert Einstein đã giải thích sự tương đương giữa khối lượng và năng 
lượng. Ngoài ra năm 1915, với thuyết Tương đối đại cương, Einstein đã 
dùng tư tưởng không gian cong để chứng minh khả năng hiện hữu của 
một không gian vô tận nhưng có kết thúc. Những kiến thức này đã giáng 
lên Demokrit đòn chí tử thứ hai: Chủ trương vật chất – một chủ trương 
cho rằng tất cả mọi hữu thể đều được cấu thành bởi các nguyên tử mà 
thôi – ngoài ra không còn gì cả – đã không còn đứng vững được nữa 
trong hình thái cổ điển của nó. Các tay vô thần khôn ngoan đã hiểu ra 
ngay vấn đề: Nhiều năm dài cuốn Đại Bách Khoa Toàn Thư của Liên-xô đã 
chẳng đề cập một chút gì về thuyết Lượng tử cả. 
Chỉ những ai quan tâm theo dõi lịch sử Vô thần từ đầu chí cuối mới 
nhận ra mức độ khủng khiếp của hai khám phá trên đây đối với lâu đài 
lí luận của Vô thần. Hàng bao nhiêu thế kỉ nay, Vô thần cứ đưa những lí 
luận kia ra như một loại thần chú chống lại sự hiện hữu của Thiên Chúa. 
Giờ đùng một cái, các lí luận đó sụp đổ tan tành, chúng biến mất mãi 
mãi. 
Về sau, còn có thuyết Nổ uyên nguyên (Big Bang) sẽ chôn vùi xác tín của 
Vô thần cho rằng vũ trụ không có khởi đầu. Và, sau nhiều cuộc đàn áp 
tôn giáo do nhà nước thực hiện trong thế kỉ 19, đến việc sụp đổ vào năm 
1918 của những liên minh khó khăn cuối cùng giữa thần quyền và thế 
quyền, thì Vô thần mất luôn lí lẽ tâm lí mà họ đã sử dụng bao nhiêu thế 
kỉ qua, đó là: Không thể chấp nhận sự ra lệnh của nhà nước hay của Giáo 
hội về chuyện tôn giáo. Vô thần như là một thứ chống lại “quyền lực bên 
trên” và như là biểu hiện của đòi hỏi được tự do tư tưởng từ đây mất 
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quê hương. Giờ đây, họ lại quay mũi dùi chống đối vào phẩm trật nam 
giới của Công giáo và vào một “đức thánh cha”; cái này thì không thể 
giải thích được bằng tâm lí, may ra có thể bằng tâm bệnh lí. 
Chỉ còn lại một lí lẽ của Vô thần truyền thống, đó là kinh nghiệm về sự 
rữa nát thân xác. Nhưng cái này thì giờ đây các ông bà vô thần cũng ớn 
sợ. Vì thế mà bộ chính trị ở Moskau đã tốn bao nhiêu son phấn để làm 
đẹp cho mấy cái xác chết nằm trong hòm mở nắp, khiến mấy lão ông 
trong bộ chính trị còn sống đứng sắp hàng hai bên hòm cũng phải ghen 
tị với nước da người chết. Trong khi đó, Shakespeare nói lên quan điểm 
ngược lại, khi ông viết trong Macbeth: Đời người là “một chiếc bóng đổi 
thay; một diễn viên hài kịch đáng thương, đang dạng chân nghiến răng cho hết 
giờ của mình trên sân khấu’, và rồi chẳng còn ai cần đến nữa: đó là một câu 
chuyện thần thoại được kể bởi một thằng ngu, nghe ra rình rang và tức giận, 
nhưng chẳng có nghĩa gì cả”. Tang lễ đình đám tiễn đưa các lãnh tụ Liên-
xô, vùng đất vô thần mặc sức dùng mạng người để thí nghiệm với 
những hậu quả thê thảm, nghịch lí thay, lại là một cuộc trốn chạy – do 
nhà nước vô thần tổ chức – khỏi cái động cơ cuối cùng còn lại của Vô 
thần, và nhất là khỏi những hậu quả không thể tránh mà Nietzsche đã 
rút ra. Những tang lễ này cố tạo ra vẻ cổ xưa, nhưng xem ra cứng đơ 
như những nghi thức cũ mèm hàng trăm năm của mấy tôn giáo đã mất 
hết nhựa sống. Tuy nhiên tất cả những nghi thức đó thật ra chỉ là bắt 
chước đồ cổ một cách giả tạo. Chúng cũng giống như mấy cái đèn “cổ” 
xinh xinh được bày bán trong các tiệm đồ cổ ở Firenze, nhưng may mà 
gặp được ông chủ thật thà cho biết, chúng cũng chỉ ngang tuổi mẹ của 
ông mà thôi, và bà năm nay mới có 90 tuổi… Dù sao thì Liên-xô này, một 
cánh hoa vô thần nở muộn bệnh hoạn, đã chết già vào năm 1991 ở tuổi 
74. Và í thức hệ mác-xít, chất nuôi sống cánh hoa “chủ nghĩa xã hội hiện 
thực”, đã cùng rữa theo như một xác ướp lâu ngày gặp phải không khí. 
Tất cả những điều trên xem ra quá tải đối với Vô thần, và không phải 
không có lí do mà thế kỉ 20 đã chứng kiến cảnh hấp hối của chủ nghĩa 
Vô thần hiện thực. Cho tới lúc đó, bộ máy vô thần hoạt động được, là 
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nhờ có thể lấy xăng từ tiến bộ khoa học. Nhưng cũng chính tiến bộ đó 
giờ đây đã làm nổ tung toàn bộ hệ thống dẫn dầu cho họ. 
Cuộc sống Vô thần mất đi cái đà đã có cho tới lúc đó. Georges Minois 
viết: “Đối diện với sự vắng bóng Thiên Chúa, mỗi người trong họ phản ứng 
mỗi cách tuỳ theo tâm tánh, nhưng có thể nói rằng, đa số trong họ chẳng sung 
sướng gì. Khoa học đã mang ác mộng không lối thoát tới cho con người.” Và 
nhà sinh vật Jacques Monod thì bảo rằng, người ta chẳng còn lại gì ngoài 
việc ôm nỗi sợ vào mình. Ngay Minois cũng thú nhận sự sụp đổ của hệ 
thống tổ chức Vô thần, nó teo lại thành từng nhóm nhỏ mang tính chất 
giáo phái, làm ta liên tưởng tới các nhóm ái hữu văn hoá dân gian, 
chuyên ngồi tán gẫu với nhau về những chuyện cổ trái mùa. 
Friedrich Nietzsche đã thấy trước được cuộc sống vắng Thiên Chúa tầm 
thường đó và đã khinh miệt nó: “Và rồi trái đất nhỏ lại, và trên đó còn lại 
chú người cuối cùng đang nhảy múa, chú này làm cho mọi sự thành ra nhỏ… 
Họ từ bỏ những vùng khó sống: vì họ cần hơi ấm. Họ yêu người bên cạnh và 
bám lấy nó: vì họ cần hơi ấm… Thỉnh thoảng cần một chút thuốc độc, để có 
được những cơn mơ nhẹ nhàng. Và cuối cùng nhiều thuốc độc, để được chết nhẹ 
nhàng… Họ còn làm việc, vì việc làm là một thứ chuyện trò. Nhưng họ cố làm 
sao cho chuyện trò đừng trở nên tấn công nhau… Họ khôn ngoan và biết tất cả 
những gì xẩy ra: vì thế họ chẳng phải giễu cợt cái chết nào cả. Họ còn xích mích 
nhau, nhưng lại sớm làm hoà với nhau – nếu không thì thấy khó chịu trong 
bụng. Họ ăn chơi một chút trong ngày và ăn chơi một chút trong đêm: nhưng 
lại đề cao sức khoẻ. ‘Chúng tôi đã tìm thấy hạnh phúc’ – những người cuối 
cùng nói thế và nháy mắt với nhau.” 
Trong điêu tàn đổ nát của Vô thần chỉ còn lại mỗi một mình Nietzsche 
lành lặn với cuộc phản kháng tuyệt diệu của ông. Lành lặn, không phải 
vì ông là người cung cấp cho Vô thần những biện minh, mà một số đầu 
óc kém hơn đã nương vào đó để sống và nay thì những biện minh đó 
cũng đã hết thời. Mà vì những hậu quả rõ ràng mà ông đã rút ra từ thứ 
Vô thần triệt để của mình. 
Đa số bà con đã không thực sự hiểu được, tại sao toà nhà Vô thần sụp 
đổ. Họ nháy mắt nhau, như con người cuối cùng của Nietzsche 
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trong Fröhliche Wissenschaft, rồi hè kéo nhau chạy lên đống đổ nát đó. Họ 
lượm những mảnh vụn của ngôi đền Hư vô cổ xưa, đẽo đục thành 
những tấm bùa hộ mệnh. Một khi đã không tin gì nữa cả, thì người ta 
đâm ra tin đủ thứ. Lúc này không còn là thời đại của Vô thần, nhưng là 
thời của nỗi hoang mang bao trùm, của sự kiếm tìm khiến người ta sẵn 
sàng mau chóng tin đủ mọi thứ, nhưng có lẽ chỉ tin một phần những thứ 
ấy và chỉ kéo dài một thời gian nào đó thôi. Đàng sau tất cả những thứ 
ấy, câu hỏi lớn về Thiên Chúa chưa bao giờ lộ diện rõ ràng hơn lúc này. 
Nhưng nó xem ra quá lớn, khiến con người sợ đặt ra, và nhất là sợ 
không biết có tìm được câu trả lời ở đâu không. 
Thiên Chúa của các nhà vô thần chỉ là một cấu trúc, và Người được 
khoác cho bộ mặt khác nhau tuỳ theo nhu cầu thời đại. Từ bộ mặt buồn 
cười của Cổ thời ngoại giáo, qua kẻ ngăn cản khoa học và tự do, cho tới 
ông tay sai cứng đầu của uy quyền nhà nước và giáo hội. Thiên chúa này 
đã bị chết ngộp bởi các biến cố tinh thần và chính trị của thế kỉ 20. 
Nhưng đó không phải là Thiên Chúa thật. Tại sao như thế? Nhà văn 
kiêm thi sĩ Victor Hugo, người tự cho mình không thuộc một tôn giáo 
nào, đã trả lời một cách tiên tri câu hỏi này trong tập Les 
Misérables (Những kẻ khốn cùng) của ông: “Người vô thần tin nhiều hơn họ 
nghĩ. Phủ nhận, trên căn bản, là một hình thái bực dọc của chấp nhận. Những 
chỗ nứt vỡ minh chứng cho phẩm chất của bức tường. Nhưng dù sao, phủ nhận 
cũng không có nghĩa là đập phá. Những chỗ nứt vỡ, mà Vô thần đánh vào làm 
vang lên mãi, cũng giống như những vết thương do quả bom đánh xuống trên 
mặt biển. Tất cả rồi lại liền kín lại và lại tiếp tục loang ra.” 
Và văn sĩ người Nga Dostojewski đã nói: “Người vô thần hoàn hảo là kẻ 
đang đứng trên chóp thang, ở bậc áp chót, trước khi bước lên bậc tin hoàn 
toàn.” 
 

(SÁU) 
THIÊN CHÚA CỦA CÁC TRẺ EM 
VỀ LẼ ĐƯƠNG NHIÊN CỦA HẠNH PHÚC 
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Trẻ em chẳng bao giờ vô thần cả. Nhận định này xem ra tầm thường, bởi 
vì ta chỉ có thể minh nhiên chối bỏ những gì ta biết được rõ ràng mà thôi. 
Dựa theo lối luận lí này, có thể nói được, phải chăng trẻ con không thể 
vô thần, vì chúng chưa thể diễn tả được điều chúng muốn? Có thật như 
vậy không? Thật sự trẻ con chưa biết diễn tả điều chúng muốn? Không 
ai gần gũi với con trẻ mà lại dám bảo rằng, trẻ em, cho dù chưa biết nói, 
không biết làm cho người khác hiểu chúng muốn gì. Chúng còn diễn tả 
hay và dữ dội hơn mấy cô chú lắm miệng của chúng. Vì thế, nhiều học 
giả tỉnh táo và năng nổ thường hay để í đến khả năng diễn đạt vượt 
ngôn ngữ nơi con trẻ. Triết gia Ludwig Wittgenstein (1889-1951) cho 
rằng, ngôn ngữ thường gắn liền với ngữ cảnh hay với „trò chơi ngôn 
ngữ“, và trẻ em thay đổi ngữ cảnh một cách rất đặc thù. 
THỰC TẠI THẬT ĐẾN MỨC NÀO? 
Trong giải túc cầu thế giới mùa hè năm 2006 tại Đức, tôi thấy từng đội 
tuyển tay trong tay với các em nhỏ bước ra sân cỏ. Một hình ảnh thật 
đẹp, nó nhắc nhở ta bên cạnh các phạm trù (người lớn) như chiến thắng, 
thất bại và những thành công có thể tính toán được còn có một cái gì đó 
quan trọng hơn trong cuộc sống. Đã từ lâu, tôi có í nghĩ rằng, trong các 
cuộc đàm phán hoà bình nên dẹp hết các bình bông lộng lẫy vẫn thường 
kê giữa các phe liên hệ, để dành chỗ cho con cái họ chơi đùa. Trước sự 
hiện diện sinh động của các cháu, việc bàn luận chuyện giết chóc sẽ trở 
nên khó khăn hơn và mục tiêu đàm phán cho tương lai sẽ trở nên cụ thể 
và đòi hỏi hơn. Và cũng không phải là điều dở, nếu thủ lãnh hội đàm 
của các phe liên hệ thỉnh thoảng cũng biết thay tã cho các cháu… 
Nói vậy, không có nghĩa là trẻ con không biết cãi nhau và chia rẽ. Khi 
lâm vào thế thua, chúng cũng biết kêu ba hay má tới để mếu máo đổ tội 
cho đối phương và ra công biện hộ cho sự vô tội của mình. Nhưng đôi 
khi ta có cảm tưởng, những cảnh biện bạch này diễn ra đặc biệt trước sự 
hiện diện của người lớn, làm cho trẻ em nghĩ rằng, người lớn rất thích 
chủ trì những cuộc tranh luận công lí như thế. Vì vậy, cần tránh mọi thứ 
hiểu lầm nơi trẻ em vốn vô tội – và điều này rốt cuộc cũng chẳng tốt gì 
cho trẻ em, vì nó ngăn cản sự phát triển của tự do nơi chúng. 
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Trong cuốn Tự Thuật, một cuốn sách tâm lí đầu tiên vô cùng lôi cuốn của 
văn chương thế giới, thánh An-tịnh đã ghi lại nhiều hoàn cảnh trong đó, 
lúc còn thiếu thời, ngài cảm thấy có tội. Chính tôi cũng còn nhớ, lúc lên 
ba tuổi, bị bà nội đét cho một cái vào mông, vì ăn bậy; dù biết mình có 
lỗi, nhưng cũng làm bộ lăn ra nền nhà giận dữ khóc lóc. Ngay lúc đó tôi 
nhận ra trong túi quần mình còn có một mẫu bánh nướng. Bánh vỡ vụn 
ra hàng trăm mảnh, khiến bà nội phải khổ sở giặt quần cho tôi. Hình ảnh 
bà nội giặt quần lúc này vẫn hiện rõ trước mắt tôi. Dĩ nhiên tôi đã chẳng 
phải là một chú bé vô tội. 
Trở lại với chuyện đàm phán hoà bình. Vì thế, không phải cái vô tội một 
cách tuyệt đối của trẻ con làm ta say mê, dù rằng nơi chúng cũng không 
tiềm ẩn cái xấu có hệ thống. Nhưng cái làm ta thích thú hơn là, qua 
chúng, ta nhận diện ra được một thời điểm cụ thể, một hoàn cảnh cụ thể 
hay một con người cụ thể một cách trực tiếp hơn, và cái trực tiếp này có 
đầy dẫy trong không gian quanh ta. Trẻ con không có thành kiến. Thanh 
thiếu niên Pháp Đức trong các nhóm trao đổi học hội đã không mang 
sẵn những hình ảnh thù hận về „người Pháp“ hay „người Đức“ trong 
đầu. Nếu biết cách nuôi dưỡng lối nhìn này, với thời gian ta có thể làm 
biến tan cái hận thù truyền kiếp giữa hai quốc gia. Trẻ con không mang 
hậu í khi nhìn thực tại và không biết đến thế giới cấm kị của người lớn. 
Người lớn hẳn phải ngỡ ngàng hoảng hốt, khi chợt nghe trẻ con nói tới 
sự chết, một đề tài mà thế giới người lớn thường tránh né. Hẳn ai cũng 
biết bài thơ Bép Xép Với Ông Nội của Joachim Ringelnatz: „ Nội ơi, lưng 
ông còng quá khi ông bước đi! Và ông luôn run rẩy như rừng cây bạch dương. 
Nội ơi, khi nào thì ông chết? Ông sắp chết hả?“ Ta quen gọi thái độ đó của 
trẻ con là ngây thơ hoặc tệ lắm là mất dạy. Vì thế, theo xác tín của người 
lớn, cần phải tìm người trách nhiệm giáo dục cho trẻ em, một khi chúng 
không còn bố mẹ. Người lớn nghĩ rằng, trẻ con chưa hiểu thế giới, thành 
ra phải cần người lớn để chỉ bảo cho chúng. Điều này không sai, và cũng 
vì vậy mà ta thường hay nhắc nhở trẻ con phải cẩn thận trước kẻ xấu, 
khi đi đường, đi biển. Người lớn chúng ta có kinh nghiệm hơn về những 
hiểm nguy và về những khả năng sử dụng thực tại. 
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Nhưng điều này không có nghĩa là trẻ con nhìn sai thực tại. Cái nhìn của 
chúng lắm khi không thích hợp với thường ngày, nhưng đâu là những 
ngày vui của cuộc sống? 
Hãy lấy một thời điểm mà ta vẫn hằng ước mơ làm thí dụ, đó là lúc ta 
dựng ghế cắm dù nằm phơi trên bãi biển, sau cả một năm dài hì hục làm 
việc để chuẩn bị cho ngày đó, và sau bao nhiêu giờ lái xe oi bức vượt qua 
nhiều trăm cây số để tới được đó. Có ph ải đây thật là lúc ta sống thoải 
mái không? Cái gì đã xẩy ra trong thời điểm phải đổ mồ hôi tranh đấu cả 
năm mới có được này? Cũng như mỗi ngày ở nhà, ta vừa ăn sáng vừa 
đọc báo, rồi phơi nắng cho cháy da, việc này ở nhà ta cũng làm được 
nhanh và đơn giản hơn trong phòng tắm với máy chiếu xạ, hay rồi ta lại 
ngồi đừ ra đó, chán nản, vì bãi biển cũng „chẳng có gì mới“. 
Trong lúc đó, đứa con năm tuổi của tôi hớn hở với các dụng cụ xúc cát. 
Nó đang tưởng tượng say mê về những lâu đài mà nó sẽ xây. Nó mê 
mẩn nhìn dấu tay mình trên cát mịn. Nó tìm kiếm vỏ sò, trố mắt vì hình 
dạng lạ lùng của chúng, và luôn ngước nhìn ra biển xa, nơi những chiếc 
tàu hiện lên mãi tận phía chân trời, chở theo những câu chuyện thần tiên 
mà mẹ đã đọc cho nghe hôm nào. 
Triết gia người Anh Thomas Hobbes (1588-1679) đã ít nhiều nói ra lối 
tiếp cận ngớ ngẩn của con người tân tiến đối với thế giới. Ông đã đưa ra 
quan điểm thực dụng mà ta có về một sự vật, nghĩa là ta có thể sử dụng 
cái sự vật sở hữu đó vào việc gì. Cát có thể dùng trộn xi-măng. Sò có thể ăn. 
Tàu thuyền thì có thể mua, dùng để đi du lịch hay, nếu ít tiền, thì có thể 
chụp hình chơi. Chấm hết. Mọi người lớn có đầu óc thời nay đều ít nhiều 
suy nghĩ thực dụng theo kiểu Hobbes. Tiếc rằng, với lối nhìn như vậy, ta 
đã phá vỡ phần nào thiên nhiên, đã làm đảo lộn môi trường, và ta trở 
nên quen đánh giá một phong cảnh chỉ đẹp, khi nó được chụp lại một 
cách đầy đủ, nghĩa là khi nó có thể „giữ lại“ được. 
Ai có lí đây? Có phải cát chỉ là hình thái ban đầu của xi-măng, sò chỉ để 
ăn, tàu thuyền ở chân trời chỉ để chụp hình hay chỉ để cho ta liên tưởng 
tới những câu chuyện xưa thôi sao? Ta không thể nói, cái nhìn của đứa 
trẻ năm tuổi là sai; cái nhìn đó chỉ ít thực tế và ít ích lợi mà thôi. Ta 
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không kiếm tiền được với cái nhìn của trẻ con, nghĩa là không mở được 
nhà máy xi-măng, không mở được quán ăn món sò huyết, không mở 
được tiệm chụp hình. Nhưng có lẽ tốt hơn cho ông bố đang căng thẳng 
đầu óc trong những ngày nghỉ này, nếu ông tập suy nghĩ theo lối nhìn 
trẻ con, biết quan sát cát, biết ngạc nhiên vì sò, biết nhìn về phía chân 
trời mà nghĩ tới một cái gì đó vô ích nhưng quan trọng, chẳng hạn như 
nghĩ về lẽ tuần hoàn của cuộc sống. 
Thực tại thật tới mức nào? Paul Watzlawick, nhân vật chính của khoa 
Tâm lí chữa trị hệ thống, đã nêu lên câu hỏi mỉa mai đó cách đây 30 năm, 
và đặc biệt qua lối hỏi này ông đã dẫn những ảo tưởng của thế giới 
người lớn đến chỗ hoàn toàn vô lí. Mỗi thực tại đều có thể nhìn từ nhiều 
góc cạnh. Nếu bạn bị ung thư xương, thì tôi khẳng định với bạn rằng, 
tấm ảnh đẹp bạn mới chụp chẳng thực tế và quan trọng bằng tấm ảnh 
quang tuyến chụp xương vừa thực hiện trong ngày. 
Nhận thức của người lớn chúng ta không hay hơn nhận thức của trẻ nhỏ, 
mà chỉ khác hơn, có lẽ hợp khung cảnh và mang nhiều lợi ích hơn – 
nhưng như vậy có đúng và thật hơn không? Trong tác 
phẩm Blechtrommel (Cái trống thiếc) nhà văn Đức Günter Grass mô tả thế 
giới trong thời chiến và thời hậu chiến theo nhãn quan của một đứa trẻ 
không chịu làm người lớn. Nhờ thoát ra được khỏi lối nhìn bình thường 
của người lớn, ông đã tiếp cận được thế giới có lẽ trực tiếp hơn. Mà có lẽ 
cũng vì lối nhìn khiêu khích chống người lớn đó, mà nhà phê bình văn 
chương có hạng Marcel Reich-Ranicki đã viết tiêu cực về tác phẩm chính 
đoạt giải Nobel đó của Grass. 
Thuyết Cấu trúc coi hai lối nhìn về thế giới của trẻ con và người lớn 
ngang nhau. Cả hai là những cấu trúc khác nhau, không cái nào có 
quyền bảo chỉ có mình mới đúng. Những người Âu chúng ta thường 
quen dùng thước tấc mình để đo thế giới; chúng ta lấy đại đế Karl làm 
mốc mở đầu thời Trung cổ và Martin Luther là mốc mở đầu thời Mới. Có 
ai hiểu điều đó do đâu? Cũng với thái độ áp đặt đó, chúng ta coi lối nhìn 
của người lớn mới là đúng và cái nhìn của con trẻ là bất toàn. Nhưng 
liệu con sò huyết chỉ là thứ đáp ứng vị giác và cơn đói bao tử cấp thời 
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của ta mà thôi, hay còn là vật để cho ta trố mắt ngỡ ngàng về cấu trúc lạ 
lùng của nó? Điều gì sẽ xẩy ra, một khi ta không nhìn cái lối nhìn của trẻ 
con với thái độ ngạo mạn của những thái thú thực dân? 
CHUYỆN CHÚ CHÓ LÙN 
Một phong trào chính trị đã tạo được điều đó. Trong giai đoạn đầu, 
người ta xem đảng „Xanh“ ở Đức như đám trẻ con. Đám này nhất quyết 
chống lại lối nhìn của Descartes coi con người là „Thầy và sở hữu chủ 
của thiên nhiên“ và cũng vì vậy họ không nhìn thiên nhiên theo lối thực 
dụng của Hobbes. Với thái độ chống lại các tội tổ tông của con người tân 
thời ngày nay, cái nhìn của họ trên thực tế gần với cách nhìn của trẻ em: 
Thiên nhiên là tạo vật để cho ta ngỡ ngàng và kính trọng, chứ không 
phải là thứ để con người tiêu xài mặc í – cũng như chú thỏ của con gái 
tôi, không phải là thứ để người lớn muốn bắt ra lúc nào để nấu ra-gu là 
bắt. Ban đầu, đảng „Xanh“ bị các chính trị gia „người lớn“ đối xử như 
con nít; trong quốc hội, người ta cứ yêu cầu họ giữ trật tự hoài và họ 
cũng đã vui vẻ vâng lời. Lí thuyết hệ thống gọi đó là sự leo thang cân 
đối. Như những đứa trẻ mất dạy, họ ăn mặc thiếu „đàng hoàng“, nói 
năng thiếu „đứng đắn“ và gây điêu đứng cho các chính trị gia có thế giá 
bằng những lối chơi khăm của tuổi dậy thì. Những buổi họp của họ 
giống như ngày họp mặt gia đình vô trật tự, trong đó người lớn tính một 
đàng, con nít làm một nẻo. 
Nay các ông bà „môi sinh“ (đảng Xanh) đã thay đổi, họ cũng bận quần 
áo lớn, đeo cà-vạt, cố tìm mọi cách chiếm lòng các mệnh phụ cô đơn 
trong các buổi dạ tiệc, không khác gì các đảng khác. „Chúng chẳng hiểu 
một tí gì về kinh tế xí nghiệp, kinh tế quốc dân và chính sách năng lượng, toàn 
là một đám trẻ con ngây ngô…“, người ta đã nói về họ một thời như thế. 
Nhưng các „tư tưởng con nít“ về thiên nhiên của họ nay chẳng còn con 
nít tí nào nữa. Giờ đây, đảng nào cũng chấp nhận chúng như là những 
thứ do chính họ nghĩ ra. Chẳng thầy giáo nào ngày nay còn dám coi 
thường câu hỏi về khói xe hơi của học trò, như thầy tôi đầu thập niên 60’ 
đã trả lời: „Mà này Manfred, không khí để thở thì thiếu gì!“ Vậy phải chăng 
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những lối nhìn khác của trẻ con ngày nay cũng thật hơn cái thực tại áp 
đặt của người lớn? 
Trên đường tìm về chân lí, về Thiên Chúa và í nghĩa cuộc đời – cuộc tìm 
kiếm đã dẫn anh thanh niên tài năng và ham sống kinh qua mọi cám dỗ 
cuộc sống, kể cả qua mối tình hoang và đứa con ngoại hôn -, thánh An-
tịnh ngày nọ vô tình thấy một đứa trẻ đang kiên nhẫn dùng vỏ sò múc 
nước biển đổ vào cái lỗ cát nó mới đào. Trước câu hỏi của anh, đứa trẻ 
ngước lên, trả lời: „Cháu muốn múc hết nước biển đổ vào cái lỗ này“, một 
câu trả lời thật không đơn giản cho An-tịnh. Nói xong, đứa trẻ cúi xuống 
múc nước đổ tiếp. Câu nói tức khắc làm An-tịnh liên tưởng tới nỗ lực 
tìm kiếm của mình: Thiên Chúa thật bao la như biển. Làm sao mà múc 
hết nước biển đổ vào cái lỗ bé tí đó được. Đó là nhận thức của An-tịnh, 
nhận thức mở đầu cho mọi nền thần học đứng đắn. Câu chuyện cậu bé 
nơi bờ biển còn nói lên điều khác: Rõ ràng không thể múc hết nước biển, 
nhưng ta có thể bắt tay nỗ lực tìm hiểu Thiên Chúa – như cậu bé kia và 
mọi cậu bé khác, đã chẳng cần biết mục tiêu có đạt được hay không, cứ 
kiên nhẫn dùng vỏ sò tiếp tục múc nước. 
Dĩ nhiên ta có thể dùng mọi cách khôn khéo của người lớn để giáo dục 
trẻ em thành những người vô thần. Nhưng ta sẽ chẳng bao giờ đạt mục 
đích thật sự. Trẻ em chẳng bao giờ vô thần cả, vì cuộc sống đối với 
chúng là cái gì kì diệu. Mọi hiện tượng, mà người lớn chúng ta tự coi là 
biết rõ, vì chúng có thể mô tả hoặc tính toán được, vì ta biết được chúng 
sinh thành từ đâu và cũng biết đôi chút chúng sẽ tiếp tục phát triển ra 
sao, đối với con trẻ, đều là những thứ diệu kì đáng ngạc nhiên. Ngạc 
nhiên là một khát vọng tìm kiếm sự hiểu biết, thánh Tô-ma ở Aquino, 
nhà thần học ‚người lớn’ của Trung cổ, đã nói như thế. Nhưng ngạc 
nhiên còn hơn thế nữa. Trẻ con muốn biết nhiều – rất nhiều -, nhưng cái 
biết không cản ngăn được chúng tiếp tục ngạc nhiên. 
Không những chúng ngạc nhiên về điều được khám phá, mà còn ngạc 
nhiên trước một bí ẩn, trước một ẩn số tiếp tục hiện diện. Ai có thể hiểu 
cụm hoa cúc thực sự? Nhà thực vật nghiên cứu sách bảo ông đã phát 
hiện được mọi bí ẩn của hoa; nhà nhiếp ảnh dùng nó làm hình nền cho 
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tấm hình cưới; cụm hoa có thể lại là thức ăn cho chú thỏ đói của con gái 
tôi; hay biết đâu một chú bé đang nằm trên bãi có ngắm cụm hoa, thấy 
hoa đẹp và nghĩ rằng, lúc này cúc còn bé, nhưng mai đây cúc chắc chắn 
sẽ lớn, vì thế giới dẫy đầy rất nhiều bí ẩn như thế? 
Khi ta nhìn trực tiếp các hiện tượng, ta sẽ hiểu chúng kĩ hơn. Ta sẽ hiểu 
chúng toàn diện hơn lúc chỉ quan sát chúng dưới một góc độ khoa học 
hạn chế nào đó. Khoa học thường chỉ là một nhát cắt có phương pháp 
của thực tại mà thôi. Điều này các nhà khoa học thực sự lớn hiểu rõ hơn 
nhiều đầu óc tí hon, chẳng hạn như đầu óc nhỏ mọn của anh học trò 
trong vở kịch Faust của văn hào đa tài người Đức Goethe (1749-1832). 
Anh học trò nói: „Cái gì ta nắm được chắc trong tay, cái đó ta có thể yên chí 
mang về nhà.“ Và Mephisto đã có lí cười cợt lại: „Này bạn thân ơi, mọi lí 
thuyết đều là màu xám, chỉ có cây đời mới mãi mãi tươi xanh.“ Và chú bé trên 
bãi cỏ bên cụm hoa cúc có lẽ gần với màu xanh này của cuộc sống thật, 
hơn là mấy nhà khoa học ta đây với dăm ba định nghĩa về loài hoa đó. 
Khoa nghiên cứu não khám phá ra rằng, bộ não của ta không đơn giản 
như một cái máy giặt mới, nhưng đó là một sản phẩm có thể đổi thay và 
phát triển theo chiều dài cuộc đời, theo những gì nó cảm nhận và theo 
những sinh hoạt điều hướng nó. Đó là một lợi điểm lớn, bởi vì những 
vùng não ít được dùng tới sẽ teo lại, và những vùng được dùng nhiều sẽ 
lớn lên theo thời gian. Chẳng hạn nơi người chơi vĩ cầm, vùng điều 
khiển hoạt động của ngón út tay trái sẽ lớn hơn gấp nhiều lần so với 
người „thường“. Như vậy, không phải ai có vùng não điều khiển ngón 
út lớn sẽ là người chơi vĩ cầm giỏi, mà ngược lại: do chơi đàn nhiều nên 
vùng não liên hệ mới lớn ra. Với thời gian, bộ não tạo ra những cái gọi là 
lối mòn, để ta luôn có thể sử dụng. Nhờ đó, ta có được những cử động 
máy móc hữu ích. Ta không thể luôn phải quyết định làm gì với chân 
phải, một khi đã cất chân trái lên. Động thái này thường được thi hành 
một cách máy móc. Nếu con sâu cuốn chiếu mỗi lần cứ phải quyết định 
nên cử động làm sao với mấy chục cái chân thì nó sẽ chẳng bước đi 
được. Còn hơn sâu chiếu, con người chúng ta phải làm một lúc nhiều 
động tác hơn; nếu không có bộ máy tự động được hình thành với thời 
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gian, hẳn cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn. Như vậy, có thể nói, một cách 
nào đó lịch sử cuộc đời của một cá nhân có thể đọc được qua bộ não của 
họ. 
Nhưng lối phát triển đó, cũng như mọi chuyện trong đời, có cái giá của 
nó. Khả năng tò mò ngạc nhiên vượt trội nơi não bộ trẻ em trước mọi 
thực tại sẽ càng ngày càng bị hạn chế theo tuổi tác. Một số người tài trí 
và sáng tạo có thể giữ khả năng này lâu hơn, và nhờ đó, họ có được cái 
nhìn bao quát hơn về thực tại. Và yếu tố hạn chế các chức năng bộ não là 
sự ích dụng của nó. Như vậy, bộ não ở đây hoàn toàn tuân theo quan 
điểm „người lớn“ của Thomas Hobbes, tuân theo lối nghĩ của người tân 
tiến: định nghĩa sự vật qua mục đích sử dụng hay qua lợi ích của nó. Tuy 
nhiên, việc mất mát khả năng nhận diện thực tại theo tuổi tác này không 
phải là quan điểm „Anything goes“ của Hậu hiện đại, hay như ta đã 
thấy, chẳng phải là hệ quả của phong trào môi sinh, một phong trào đã 
không chỉ nhìn thực tại dưới khía cạnh thực dụng mà thôi. Dù vậy, xét 
về mặt sinh lí tiến hoá, việc mất mát khả năng nhận diện phong phú này 
có thể có lợi. Bởi vì các sinh vật biết tạo cho mình những khả năng để 
sinh tồn – nếu cần dùng luôn cả bạo lực để giành sống – rõ ràng có cơ 
sống sót nhiều hơn. Điều này đặc biệt xẩy ra, khi chúng vừa tăng tạo cho 
mình những khả năng có lợi và hữu dụng thường nhật vừa loại trừ đi 
một cách có hệ thống những khả năng không có lợi. Ngược lại, những 
sinh vật không còn khả năng chiêm ngắm đoá cúc, không còn khả năng 
nghe nhạc, thưởng thức nghệ thuật và chỉ biết tham dự thánh lễ là thứ 
hoàn toàn vô bổ thay vì lo tăng gia sản xuất, đương nhiên sẽ bị thua lỗ 
về mặt tiến hoá. 
Ngày nay ta biết rằng, lối nhìn thế giới thuần tuý theo quan điểm lợi ích 
và thực dụng của người lớn đã đẩy nhân loại tới bờ vực thẳm. Ta đã 
nhận ra được giới hạn của phát triển, và thấy rằng, không phải những gì 
có lợi cho một đường lối phát triển vô trách nhiệm đều tốt. Ít nhất ta 
hiểu ra rằng, lợi ích và chân lí là hai thứ hoàn toàn không liên can gì với 
nhau. 
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Hệ quả của những nhận định trên cho thấy lối nhìn của trẻ con không 
phải là ít đúng hơn cái nhìn của người lớn. Đó cũng là một trong muôn 
vàn cái nhìn về thế giới mà ta có thể có. Có lẽ nó ít lợi ích, ít hữu dụng 
thường ngày, nhưng phù hợp với cuộc sống hơn, nếu ta được phép nói 
như vậy. 
„Mình không phải tin tất cả những gì mình thấy“, mới hôm qua đây cháu 
gái chín tuổi của tôi đã nhắc nhở như thế. Thời gian hoàn toàn vô ích cho 
cuộc sống, nhưng nó lại vô cùng í nghĩa cho việc tạm trú – về điểm này 
con cái chúng ta có cái nhìn xa trước chúng ta. Những người già thông 
thái đôi khi thúc đẩy ta hãy tìm lại thái độ của con trẻ – mà cũng vì thế 
cuộc sống chung giữa ông bà và các cháu nhiều khi trôi chảy hơn giữa 
con cái với cha mẹ, những người bị vây kín trong thế giới lợi ích và thực 
dụng của người lớn. Trẻ con sống và cảm nghiệm mọi hiện tượng một 
cách toàn diện hơn. 
Dịp Phục sinh, cả đại gia đình tủa nhau tìm kiếm của lạ do thỏ phục sinh 
giấu trong vườn. Mỗi lần khám phá ra túi kẹo, trẻ con la lên vui mừng, 
trước nụ cười nửa miệng của người lớn biết chuyện. Cuối cùng, mọi 
người gom những gì tìm thấy lại và được ông chú chia đều cho nhau, 
bằng cách thẩy kẹo vào túi mỗi người. Một đứa cháu gái tôi lúc đó 
khoảng bốn tuổi, nó ngồi xéo với ông chú, nên không thấy được cánh tay 
thẩy kẹo của chú, mà chỉ thấy lâu lâu không hiểu sao kẹo bánh cứ rơi 
đúng vào túi của nó. Nó mê mẩn ngạc nhiên nhìn lên khoảng không nơi 
có những viên kẹo bánh rơi xuống túi nó. 
Dĩ nhiên ông chú kiêu hãnh, vì ông là người lớn và biết mọi chuyện do 
đâu. Cảm nhận này tôi cũng đã có khi quan sát một chú chó lùn tai dài 
đang lê tấm thân ục ịch trên một vỉa hè. Cảnh tượng vừa buồn vừa 
thương tâm. Đang đi, bỗng chân nó dẫm lên tai, không làm sao tiến thêm 
được. Mỗi lần nó cố lao tấm thân nặng ra phía trước là mỗi lần không 
hiểu sao tai phải nó đau nhói. Đây là lúc loài người khôn ngoan cảm 
thấy mình vượt trội hơn con vật. Với lí trí, con người khôn ngoan hiểu 
ngay đâu là nguyên do sự việc: không tiến lên được và đau là do chân 
dẫm lên tai. Nhưng con chó có hiểu gì đâu. Nhưng khi nó bực mình và 
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thôi không cố gắng bước đi nữa, thì chân nó hết dẫm lên tai. Và nó lại 
tiếp tục tiến bước, mà chẳng hiểu tại sao lại xẩy ra sự kiện đau đớn và 
làm trò cười cho thiên hạ trên đường. 
Cháu tôi không buồn rầu như con chó, nhưng nó hớn hở vui mừng. Nó 
là một đứa trẻ cực thông minh. Nhưng nhìn cháu, thoáng chốc tôi cũng 
có cái phản xạ kênh kiệu của người lớn: Tôi biết nhiều hơn cháu, tôi hiểu 
được mọi chuyện do đâu mà ra. Chính ông chú thẩy kẹo lên, chứ đâu 
phải phép lạ từ trời rơi xuống như cháu tôi nghĩ. 
Nhưng tức thì tôi cảm thấy có cái gì bất an. Phải chăng người ném kẹo 
kia chẳng quan trọng gì? Hay chăng kinh nghiệm của cháu bé, nghĩ 
mình chẳng có công trạng gì mà lại được thưởng kẹo dư đầy, lại gần với 
thực tại đích thật hơn? Và phải chăng lời kinh của cháu lúc đi ngủ cám 
ơn Chúa đã cho mình kẹo bánh lại gần chân lí hơn mẩu biên lai trả tiền 
của cửa tiệm, trên đó ghi giá tiền của từng loại kẹo? 
Các bạn yên chí, ở đây tôi không ca bài con nít ngợi ca tuổi trẻ đâu. Cả 
trẻ em cũng chẳng phải là những nhà lãng mạn về tuổi trẻ. Thuyết chủ 
trương có một thời hoàng kim tuổi trẻ thường bỏ quên mất những âu lo 
và khó nhọc của tuổi các em. Chính các em không bao giờ muốn mình cứ 
bé mãi, mà trái lại, chúng rất mừng khi thấy mình lớn… như thế kia! Tôi 
cứ bị cháu bé út phản đối hoài, mỗi khi gọi cháu là „bé cưng.“. Nó nhắc 
tôi „Ba phải biết là con đã lớn như thế kia rồi!“. Mới đây cháu hỏi tôi: „Này 
ba, bao giờ thì con sẽ thành thanh niên?“ 
CON ĐƯỜNG DẪN TỚI HẠNH PHÚC 
Như vậy, ở đây ta không bàn về những câu chuyện tuổi trẻ như thế này 
thế khác. Mà chỉ muốn cùng nhau đi tới một nhận định nền tảng, là lối 
nhận thức thế giới của trẻ em chẳng phải là loại thấp kém gì hơn so với 
lối nhận thức thông thường của người lớn. Lạ thật, chính Friedrich 
Nietzsche cũng đã đề cao hình ảnh trẻ em khi ông ví von một cách đáng 
suy nghĩ con đường dẫn tới siêu nhân với con đường của lạc đà đi qua 
sư tử tới đứa trẻ: „Trẻ con và quên lãng: cả hai đều hồn nhiên, một bắt đầu 
mới, một trò chơi, một bánh xe tự lăn, một chuyển động ban đầu, một tiếng 
Vâng linh thiêng.“ [1] Và như vậy, khi suy nghĩ về lối nhận thức thế giới 
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nơi trẻ em là lúc ta đứng trước một câu hỏi triết học sâu xa. Các nhà 
chuyên môn gọi đó là câu hỏi về cách thức thể hiện khác của sự vật, so 
với thực tại nó đang có: Tại sao lại bắt buộc phải là cái này cái nọ mà có 
thể không là cái gì cả? 
Chỉ trong những lúc thật bình thản ta mới nhận ra í nghĩa của câu hỏi 
đó. Nó trở thành một câu hỏi thật sự, qua đó ta thoáng chốc cũng cảm 
thấy mình thật đang đứng trước vực tối âu lo về Hư vô cuộc đời. Tôi 
nhớ, khi còn nhỏ cũng đã có một cảm giác như thế vào một buổi tối khi 
suy nghĩ về thế giới. Nhưng khi vượt qua được thoáng chốc âu lo đó, ta 
sẽ cảm nhận được niềm an tĩnh của một thực tại trần thế muôn màu, chứ 
không phải là vực tối hư không. 
Trước mặt tôi là một thân cây xù xì gân guốc với cành lá khác hẳn với 
các cây khác. Tôi đang ngắm nhìn nó trong giây phút này, khung cảnh 
này, trên đất nước này của một hành tinh bao bọc bởi một vũ trụ vô tận. 
Và tôi sẽ không bao giờ có lại được nhận thức nguyên si đó về cây nữa, 
là vì cây và tôi đang liên tục đổi thay. Quả thật lạ lùng. Và sẽ không thể 
cắt nghĩa đầy đủ được hiện tượng có một không hai đó, nếu ta cố gắng 
tìm hiểu nó qua khía cạnh chuyên môn, nghĩa là chỉ quan sát nó từ một 
góc độ nào đó mà thôi. Chẳng hạn, với cái nhìn tiến hoá, thì cây là một 
biến cố xuất hiện trong một niên đại thời gian nào đó. Với con mắt nhà 
thực vật, cây đó thuộc về một chủng loại. Với cái nhìn cân bằng môi 
sinh, cây là một phần của toàn thể. Với bác tiều phu, nó đáng giá bao 
nhiêu mét củi. Dưới con mắt nhà hội hoạ hay nhiếp ảnh, hình cây sẽ 
được dùng để diễn tả một cảm nhận nào đó của người nghệ sĩ. Và nếu 
như ta có thể í thức chắc chắn được tính cách độc nhất của hiện tượng 
không thể nhầm lẫn đó, thì trái lại ta cũng có thể nghĩ rằng, cây kia (dù 
sự hiện diện của nó có í nghĩa và hữu ích, và hi vọng trong chốc lát nữa 
đây nó sẽ không tan biến đi trong cái hỗn mang vũ trụ) và Tôi (là người 
đang quan sát cây và đang trao đổi với người khác về cây đó) cả hai thực 
tại này thật ra chỉ là ảo ảnh hoàn toàn vô nghĩa… Nhưng nếu vì một lí 
do nào mà quý vị không nghĩ được như thế, thì xin biết cho rằng, ông 
Nietzsche – nhà vô thần rốt ráo nhất trong giới vô thần – đang tố cáo quý 
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vị là những người kín đáo tin vào một Đấng tạo í nghĩa, Đấng bảo tồn 
mọi sự và hơn nữa đang tin vào một Đấng có khả năng trao đổi chuyện 
trò nào đó. Và nếu như quý vị không muốn gọi Đấng ấy là Thiên Chúa, 
thì Nietzsche sẽ trách là quý vị đang chơi chữ và có lẽ ông ấy sẽ phải cực 
chẳng đã bỏ rơi quý vị. 
Tại sao những suy nghĩ hiểu biết như thế lại tới với ta chỉ trong một 
khoảnh khắc ngắn ngủi? Là vì chúng ta không còn nhìn được thế giới 
một cách thấu triệt như trẻ con, cái nhìn của ta đã trở thành lối mòn 
thường tình. Là vì ta không còn nhận ra một hoàn cảnh như nó thật xẩy 
ra, song trái lại, ta xếp nó ngay vào một trong những hoàn cảnh mà ta đã 
thường thấy rồi. Trẻ con không vô thần, vì chúng cảm nhận sự che chở 
nâng niu trong một thế giới đầy í nghĩa như là một cái gì đương nhiên, 
và đó là điều kiện của một cái gì đó như là Hạnh phúc. Dĩ nhiên, cũng có 
những đứa bé phải lớn lên trong giông tố và không có được những hoàn 
cảnh êm đềm tương tự. Dù vậy, tôi vẫn muốn minh xác rằng, cả chính 
những trẻ ấy cũng có thể tạo ra cho mình những giây phút như thế. Nếu 
Thiên Chúa đương nhiên hiện hữu và Người nắm giữ thế giới trong tay, 
thì đối với một số người lớn Người có lẽ cũng chỉ là một thứ bàn ghế 
trong nhà họ. Bao nhiên năm tháng bàn ghế vẫn nằm một chỗ, và cũng 
vì quá đương nhiên nên chúng chẳng được ai để í, nhận ra. Hans 
Carossa đã diễn tả điều đó bằng một câu thật hay: „Chẳng ai nghe thấy 
tiếng Chúa thầm thì, người ta chỉ nghe ra khi Người im bặt.“ 
Trẻ con nghe ra tiếng thầm thì đó, vì chúng còn cảm nhận và ngạc nhiên 
trước cái thực tại đương nhiên. Thiên Chúa của trẻ em không phải là 
Chúa của con nít, đó là một Thiên Chúa trực tiếp, được giải phóng khỏi 
mọi thứ phế thải rắc rối của người lớn. Có thể trẻ em cảm nhận Thiên 
Chúa mạnh mẽ hơn, là vì chúng còn ngửi được cánh tay tạo dựng của 
Chúa, như một giám mục có lần đã nói thế. 
Dù vậy: Người ta vẫn có thể tiếp tục theo Nietzsche. Không ai cản họ tiếp 
tục cả quyết rằng, mọi cảm giác chỉ là ảo ảnh tưởng tượng, chỉ là tiếng 
vọng và mây khói. Nhưng như thế thì cũng phải sẵn sàng chấp nhận mọi 
hậu quả. 
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[1] Ở đây, Nietzsche muốn nói tới ba giai đoạn biến hoá tinh thần hay 
biến hoá văn hoá từ Lạc đà qua Sư tử tới Trẻ em. Lạc đà biểu hiện cho 
văn hoá chịu đựng, chấp nhận, sa mạc cô đơn. Sư tử là văn hoá Siêu 
nhân (của Nietzsche): chiếm hữu tự do, sức mạnh, thắng vượt sa mạc. 
Trẻ em biểu trưng cho văn hoá vô chấp, quên, hồn nhiên, tự tại. 
 

( BẢY) 
THIÊN CHÚA CỦA THẦY CÔ DẠY GIÁO LÍ – 
MỘT ÂM MƯU KHÓ HIỂU 
Ngày nọ, tôi nghe câu nói của đức Giê-su, một câu vẫn làm tôi suy nghĩ: 
„Nếu các ngươi không trở nên như con trẻ, các ngươi không thể vào được nước 
trời.“ Nhưng rồi lòng tin con trẻ ngây thơ của tôi rơi vào khủng hoảng. 
Lúc đó tôi 14 tuổi. Trí khôn dậy thì bỗng khiến tôi có những cái nhìn 
khác hẳn trước đó. Một í nghĩ tinh quái và rối đạo đến với tôi: Ừ, mình 
phải trở nên thơ ngây, ngớ ngẩn và trẻ con thì mới hiểu được đạo Ki-tô. 
Có lẽ ai trong chúng ta cũng trải qua cái tuổi khủng hoảng đó. Cái tuổi 
làm ta thấy mọi cái đều trở nên mới và ta muốn tự mình quyết định mọi 
sự – ngay cả chuyện phải xỏ tay túi quần ra làm sao cho „oai“. Hành vi 
này thực tế xem ra giả tạo và dị hợm, nhưng giờ đây ta xỏ tay vào túi 
quần không phải như kiểu „người ta“ vẫn làm xưa nay, mà là vì muốn 
chứng tỏ ta tự mình quyết định làm như vậy. Ai cũng biết, cuộc sống ở 
tuổi đó không dễ gì. 
Tuổi thơ chấm dứt với cái thế giới đẹp đương nhiên của nó. Cuộc phiêu 
lưu kì diệu của lí trí bắt đầu. Người ta mở to mắt trước những hiểu biết 
khoa học lạ lùng; giờ đây không chỉ có một, mà là nhiều thế giới mở ra 
một lúc. Và phương tiện để xếp đặt các hiểu biết và cái thế giới muôn 
màu đó vào trật tự bên nhau là lí trí. 
Một câu Kinh Thánh khác tôi thích hơn, đó là câu nổi tiếng của thánh 
Phao-lô: „Hãy thử mọi thứ đi, và giữ lại điều hay.“ Đấy là câu chỉ đạo của 
tôi trên con đường hoài nghi kiếm tìm sự hữu lí – hay vô lí – của đức tin. 
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Nhưng phải bắt đầu chuyện này như thế nào? Lúc đó tôi vẫn luôn tâm 
niệm rằng, việc có Thiên Chúa hay không sẽ mang tầm quan trọng quyết 
định cho việc định hướng cuộc đời tôi. Vì thế, cần phải tìm hiểu vấn đề 
thật tới nơi tới chốn. Tôi tự nhủ, trước hết phải tìm hiểu mọi tôn giáo 
trên thế giới, rồi mới đi tới quyết định lựa chọn cho mình cái đúng nhất. 
Một dự án xem ra thật quái gở. Đối với người lớn, đó là chuyện không 
tưởng. Nhưng với một cậu bé 14 tuổi thì đó không phải là chuyện đùa. 
Tôi say sưa bước vào chương trình đã vạch. 
Thời đó, tôi nghĩ, các thầy cô, nhất là thầy cô dạy giáo lí, sẽ là người có 
khả năng giúp tôi nhất. Thời đó, vào những năm trước sau 1970, cũng là 
lúc chính các thầy cô đang rơi vào khủng hoảng, và họ đang tìm mọi 
cách để lấy lòng học sinh. Tôi thì cứ thích chọc tức ông thầy giáo lí của 
tôi bằng những câu hỏi ngờ vực về đức tin ki-tô giáo. Làm vậy là để xem 
sự phản kháng của thầy, mà cũng để mong tìm được đôi câu trả lời tâm 
huyết của thầy. Tôi nghĩ rằng, điều kiện của một cuộc tranh luận đích 
thực, là cả hai phía sẵn sàng đưa ra những luận chứng để làm thay đổi lí 
chứng của đối phương. Phần tôi sẵn sàng lắng nghe luận chứng của 
những người khôn ngoan, ngay cả của thầy giáo. Tôi thèm khát có được 
những câu trả lời hay. 
Nhưng các giờ lớp giáo lí, những buổi học tôi rất thích, lại làm cho tôi 
thất vọng. Thầy nghĩ, đây không phải là nơi để nghe những phê bình về 
Giáo hội và Ki-tô giáo. Và đối với một thiếu niên dậy thì, thì phản ứng 
sau đây của thầy là điều dở nhất: Thầy hoàn toàn chấp nhận mọi í kiến 
chỉ trích của tôi, mà không phản ứng gì cả! Ngày nay tôi có cảm tưởng 
xấu rằng, thời đó các thầy cô đã họp nhau ở quán rượu nào đó để âm 
mưu chống lại chúng tôi. Họ hả hê để cho những phê bình chỉ trích gắt 
gao Giáo hội và đạo giáo của chúng tôi – những chỉ trích xem ra có vẻ 
quan trọng hoá, nhưng rất đáng lưu í của tuổi chúng tôi – rơi vào 
khoảng không. Mà thật, các buổi học giáo lí thời đó đã không phải là chỗ 
để chúng tôi giải toả những chống đối. Thầy giáo cứ mỉm cười, vui vẻ 
bảo rằng, hầu hết chúng tôi đều có lí một cách nào đó. Quả thật chẳng 
thú vị gì. 
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Nhưng, cứ đồng í mãi với học sinh thì lớp học sẽ chẳng ra làm sao cả. Vì 
thế, thầy nẩy ra mánh hay: Muốn tránh những câu hỏi hóc búa về Ki-tô 
giáo và về Giáo hội, cách hay nhất là chẳng nói gì tới Ki-tô giáo nữa 
trong các giờ lớp. Và thầy bắt đầu nói về đủ thứ khác, chẳng hạn như về 
các tôn giáo khác. Và, kết quả là thay vì học được gì về Đạo trong giờ 
giáo lí, chúng tôi trở nên bàng quan với mọi tôn giáo. Chúng tôi làm 
quen với tôn giáo giống như làm quen với các muông thú lạ lẫm trong 
các sở thú. Và trong đó có cả những con vẹt… 
Tôn giáo, như thế, không hơn không kém chỉ là những kiến thức về 
những sự việc hay ho hay buồn chán nào đó, chứ về nội dung thực sự 
của đạo giáo thì chẳng học được gì. Tuy vậy, tôi cũng đã không thể phàn 
nàn gì được. Là vì trong tuổi thanh xuân nhẹ dạ tôi vẫn ước ao tìm hiểu 
mọi tôn giáo trước khi quyết định cho mình mà. Ngoài ra, tôi quen 
những học sinh, mà từ giai đoạn ấy cho mãi cho tới tuổi già, vẫn không 
tìm ra được gì… 
1. TRÒ CHƠI DÂN DA ĐỎ CHẾT NGƯỜI 
Tuyệt vời nhất, dĩ nhiên, là những tôn giáo kì lạ. Đó là các tôn giáo tự 
nhiên muôn màu lắm vẻ. Thầy đưa ra thuyết của C.G. Jung về các tín 
ngưỡng tự nhiên và cố gắng mô tả, xếp loại, diễn giải chúng. Thầy cho 
hay, người Âu châu thoạt tiên coi các tôn giáo đó là „bán khai“ và có thái 
độ kẻ cả đối với các dân tộc „bán khai“ kia. Người ta coi đó là những thứ 
trẻ con, là thứ mê tín dị đoan chẳng nên quan tâm. 
Rồi sau đó chúng tôi lại được dạy ngược lại: Mình phải đặc biệt tôn 
trọng các tôn giáo kia, là vì chúng là những của lạ. Lúc đó, Âu châu đang 
ở trong thời đại lớn của lòng yêu người nhân danh tình yêu tha nhân, 
nghĩa là, họ chẳng màng gì tới những người thợ khách ngay bên cạnh 
nhà mình, nhưng kêu nhau mở lòng ra với các dân tộc xa xôi như Việt 
Nam, Lào và Cam-pu-chia, họ gọi nhau nghĩ tới các hậu quả xấu xa của 
chủ nghĩa thực dân và hãy cảm thông với các dân tộc ấy. Không phải là 
tôi hoàn toàn coi thường những đối kháng gia trọng của thời này. 
Nhưng sự thành khẩn và thái quá về những lời dạy đó trong các trường 
lớp đã khơi dậy nơi chúng tôi sự phản kháng của tuổi dậy thì. Bỗng chốc 
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chúng tôi được khuyên phải quý trọng bầu trời thần linh muôn màu của 
các dân tộc vùng nam hải, phải giúp chúng giữ được nét nguyên thuỷ 
tinh tuyền và tránh được các ảnh hưởng rác rưởi của phương tây. Tất cả 
những gì liên quan tới việc truyền bá Ki-tô giáo, trái lại, đều đương 
nhiên bị gán cho là chủ nghĩa thực dân tinh thần. 
Chúng tôi thấy tất cả những luận cứ này không thuyết phục. Một số 
trong chúng tôi thời đó đã đánh mất niềm tin tôn giáo, bởi vì Thiên Chúa 
của thầy giáo chỉ là một thứ hình nộm lộng kiếng trong bảo tàng viện, 
mà người ta có thể nhìn xem được từ mọi phía, hay như một thứ cọp 
giấy đẹp có thể thấy được trong sách vở, Thiên Chúa này chẳng giúp gì 
cho cuộc sống thực tế. Thứ thiên chúa ba đầu sáu tay kia của các tôn giáo 
chẳng có câu trả lời nào cho í nghĩa cuộc đời cả. Các giờ học giáo lí cũng 
chẳng giúp gì hơn, và tôi càng ngày càng đâm ra nổi đoá. Tôi có cảm 
tưởng bị lừa trong các buổi học và bị thả mặc cho những thắc mắc của 
mình. Tôi còn nhớ, lúc đó tôi đã viết một lá thư hằn học cho vị giám mục 
giáo phận, nhưng cuối cùng đã không gởi đi. 
Đặc biệt tôi còn nhớ một câu trả lời cửa miệng mà không hàm í xấu của 
thầy, mỗi khi đề cập tới Ki-tô giáo hay Giáo hội. Trước mọi câu hỏi đi 
vào chiều sâu, thầy luôn trả lời: „Đó là một bí ẩn.“ Câu trả lời làm tôi điên 
tiết. Tôi cho đó là vô lễ, vì câu hỏi của tôi không phải là chuyện vớ vẩn, 
nhưng, với sự nghiêm túc của tuổi dậy thì, tôi coi đó là những vấn nạn 
quyết định cho tương lai cuộc đời mình. Câu trả lời mù mờ đó xem ra 
quá nhiều mà cũng quá ít đối với tôi. Chỉ nhiều năm sau, tôi mới hiểu 
được câu đó, nhưng tôi sẽ bàn điểm này sau. 
Về sau, Thiên Chúa của thầy giáo lí lại trở về với tôi một lần nữa. Đó là 
„Dự án luân lí thế giới“ của Hans Küng. Giáo sư Küng muốn đưa ra một 
nền luân lí chung cho mọi tôn giáo, đây là một chủ đích vô cùng tốt đẹp. 
Nhưng theo tôi, điều này không thể thực hiện được, là vì nếu thế, thì sẽ 
chẳng có sự đối thoại giữa các tôn giáo hiện thực và sống động, mà tôn 
giáo giờ đây chỉ còn là những í tưởng được hình thành nên trong các 
phòng học mà thôi. Dĩ nhiên, việc nghiên cứu liên tôn không dư thừa. 
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Song không nên mang ảo tưởng có thể kiến tạo hay hỗ trợ hoà bình tôn 
giáo hay hoà bình thế giới chỉ bằng một dự án hàn lâm như thế. 
Về sau, khi chính mình tìm hiểu và đào sâu các tôn giáo tự nhiên, tôi 
nhận ra sự trục trặc của hình ảnh tôn giáo mà chúng tôi đã học được nơi 
trường lớp. Lời hiệu triệu trong lịch sử tinh thần của phương tây „Hãy 
trở về với thiên nhiên“ phần nhiều mang chất thơ ngây, đúng hơn đó là 
một triệu chứng khủng hoảng và đã cho thấy những hậu quả thê thảm. 
Mặt khác, quan điểm về cuộc sống hạnh phúc vô tội của các dân tộc bán 
khai cũng chẳng phản ánh đúng thực tế. Tôn giáo tự nhiên – điều này 
trước hết có nghĩa là sợ. Sợ các thần linh đầy quyền uy trong thiên nhiên, 
mà mình không được phép chọc giận hoặc phải tìm mọi cách xoa dịu 
cơn giận ấy. Cuộc sống bị hạn chế bởi nhiều cấm kị và cấm đoán, và 
người ta sẵn sàng giết người để tế thần linh nổi giận. Người Âu châu 
ngày nay có trở về lại tâm trạng bán khai kia được không? Tôi thấy vô 
cùng khó, có thể nói là không tài nào được. Một thí dụ: qua sự mô tả của 
Hans Peter Duerr, mới đây ta biết được rằng, dân bán khai không phải 
không biết mắc cở, khác hẳn điều sách vở Âu châu vẫn viết. Họ có một 
quy ước xấu hổ về ánh nhìn rất gắt gao. Nghĩa là, tuy tung tăng ở truồng 
vậy, nhưng người này không được nhìn một số chỗ trên thân thể người 
kia. Lỗi phạm điều cấm này có thể đưa tới cái chết. Sau khi hiểu được 
điểm này, người ta đem các hình chụp xưa cũ ra nghiên cứu, lúc đó mới 
nhận ra được những nét đau khổ cắn xé trên gương mặt của những 
người „bán khai“ ở truồng. 
Cả các tôn giáo của thổ dân da đỏ cũng nhuốm đầy sợ hãi. Ngay trước 
khi người Tây-ban-nha vào thủ đô của thổ dân Aztek, dân này còn có 
những cuộc hi tế người man rợ đều đặn. Trong vương quốc thổ dân 
Aztek của hoàng đế Montezuma mỗi năm có từ 10.000 tới 20.000 tù nhân 
bị tế thần một cách tàn bạo. Người ta lấy một con dao bằng đá xẻ ngực 
nạn nhân ra để làm hoà lại với nữ thần mặt trời. Dĩ nhiên, không thể chối 
cãi được chuyện người Tây-ban-nha đã dùng những phương tiện hoàn 
toàn không thể chấp nhận được để tàn phá những nền văn hoá đang rộ 
nở kia. Nhưng bảo rằng, việc đưa Ki-tô giáo vào thay thế những tôn giáo 
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thổ dân đa sắc nhưng bất nhân kia đã là một lỗi lầm kinh khủng, hay hô 
hào phải làm sống lại các tôn giáo bộ lạc cổ kính kia, thì điều này, với 
tầm hiểu biết của chúng ta ngày nay, ngay cả những kẻ nhân bản nhất 
hiện nay cũng không còn dám khẳng định nữa. 
Có lẽ sẽ vui lắm, nếu ta giờ đây giả làm dân Aztek và diễn lại những 
nghi thức tôn giáo đầy màu sắc của họ. Cũng như xưa kia hoàng hậu 
Marie Antoinette đã vui biết mấy, khi lâu lâu bà lại cho dựng lên trong 
công viên gần điện Versailles một nông trại rồi giả dạng đóng vai một bà 
nhà quê sống trong đó. Màn kịch này đã không giúp bà hiểu được gì về 
hoàn cảnh khốn cùng của thôn dân nước Pháp thời đó. Và việc hiểu lầm 
tự tạo đó về sau đã khiến bà mất ngai mất đầu. Cũng vậy, nếu giờ đây 
dân nhẹ dạ Âu châu bị bó buộc phải quay trở lại cuộc sống tôn giáo của 
dân Aztek xưa, thì hẳn họ sẽ ớn lạnh tới cỡ nào. Như vậy, nếu xét kĩ, thì 
việc đề cao các tôn giáo tự nhiên và tôn giáo bộ lạc với các dạng thần linh 
lạ lùng tới man rợ của chúng là chuyện thiếu hẳn nền tảng. Ai muốn 
thực sự tìm Thiên Chúa, sẽ chẳng gặp Người nơi các tín ngưỡng này. 
Cả bầu trời cổ xưa của Ấn-độ, từ hàng ngàn năm nay dần được đong 
đầy bởi đủ loại thần linh, lại càng dở hơi hơn. Ấn giáo là một tập hợp 
không rõ ràng của rất nhiều thứ, trong đó gói ghém những kinh nghiệm 
đầu đời nhuốm màu tưởng tượng về cuộc sống con người. Việc sinh sản, 
tình dục, sự chết xuất hiện nơi đây luôn với nhiều hình dáng và trạng 
thái mới, và càng ngày càng hoang rợ hơn. Không có bóng dáng Thiên 
Chúa trong khối vô số thần linh của Ấn giáo, một tôn giáo có thể nói đa 
phần là vô thần. Ki-tô hữu về sau cho rằng, người Ấn cổ đã có một í 
niệm về Thiên Chúa, và chính họ đã biểu tả Người ra dưới nhiều dạng 
hình trong tôn giáo họ. Dù sao, khung cảnh tôn giáo hỗn độn trộn lẫn 
truyền thuyết, khác nhau từ vùng này qua vùng khác, để lại nơi tâm tư 
người muốn đi tìm chiều sâu nỗi chán chường và khó chịu về văn hoá 
tôn giáo Ấn, một tôn giáo thường dẫn vào hư vô hơn là cung cấp í nghĩa 
cho cuộc sống. 
2. CHÂN LÍ DƯỚI GỐC BỒ-ĐỀ 
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Vào một đêm rằm năm 528 trước công nguyên có một người tên là 
Siddartha Gautama ngồi thiền dưới gốc bồ-đề ở Uruvela gần Bodh Gaya 
miền bắc Ấn-độ. Ông để hết tâm suy tư về cuộc đời con người. Ông là 
một thái tử, bảy năm trước đã bỏ cuộc sống nhung lụa hoàng cung, để đi 
tìm cái quan trọng hơn của cuộc sống. Nhưng các lời giải cho vấn nạn 
cuộc đời, mà ông đã có được cho tới lúc đó, chỉ là những lời khuyên rời 
rạc và đầy mâu thuẫn từ các giáo huấn khác nhau của vũ trụ bất nhất Ấn 
giáo. Đó là các lời khuyên xem ra vô lí của mấy tay Guru kênh kiệu. Có 
lẽ Gautama lúc đó cũng giống như mấy ông bà mê tìm sự thật trong các 
giáo lí huyền bí ngày nay, đã ngấu nghiến đọc và nhét đầy cho mình bao 
nhiêu là thứ vô nghĩa. Nhưng rồi kết quả cũng chỉ là những chán 
chường, ngay cả buồn nôn, chứ có tìm thấy cái bình an của nhận thức 
chiều sâu nào đâu. 
Những điều Siddhartha Gautama tìm thấy cho mình trên con đường tìm 
kiếm trong chính cõi tâm mình, cho tới lúc đó, đã không thoả mãn được 
ông. Cũng giống như Sokrates, kẻ suy tư nhiều nhất của Hi-lạp, đã 
không thoả mãn khi ông suy nghĩ về vũ trụ thần linh của đất nước mình. 
Gautama, sau này được gọi là Buddha, có nghĩa là kẻ giác ngộ, ngồi trầm 
mình trong đêm rằm tháng năm dưới gốc bồ-đề bên bờ sông Neranjana. 
Và điều chợt đến với ông lúc đó đã đưa ông bước vào một con đường 
hoàn toàn mới. Con đường đi vào chiều sâu, đi vào đáy tầng hiện hữu 
con người. Những đồng chí quây quần quanh ông cũng đang bế tắc 
trước các vấn nạn cuộc đời. Có lẽ chính sự bất cập quá lớn và gần như 
thiếu nghiêm túc của bầu trời thần linh ấn-độ đã đẩy Phật giáo đi lên với 
tất cả sự nghiêm túc của nó. Dù sao, cả một phong trào đạo giáo đã hình 
thành tương đối nhanh, và không ngừng lan rộng. Người ta lập tu viện, 
nơi đó tu sĩ có thể rút lui khỏi đời lâu dài – cũng giống như trong các tu 
viện ki-tô giáo – hay chỉ một thời gian ngắn, để có dịp đi sâu hơn vào 
chính mình. Về sau, đạo phát triển thành nhiều nhánh, „tiểu thừa“ (Tích-
lan, Miến-điện, Thái-lan, Lào, Cam-pu-chia), „đại thừa“ (đặc biệt ở Nê-
pan, Việt-nam, Trung-quốc, Đại-hàn, Nhật) và Phật giáo la-ma ở Tây-
tạng, Si-kim, Bu-tan, Mông-cổ. 
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Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn trên thế giới. Nhưng có thật 
đó là một tôn giáo không? Có nhiều lí do để phủ nhận. Ít nhất là vì 
không có Thượng đế trong đạo này. Vì thế người ta gọi Phật giáo là một 
tôn giáo vô thần. Nhưng đây cũng là một điểm có thể gây hiểu lầm, là vì 
Phật giáo không chống lại niềm tin vào một Thượng đế hay Thiên Chúa. 
Dù sao, ta có thể nói được đó là một tôn giáo không có Thượng đế. Có lẽ 
việc loại trừ Thượng đế / Thiên Chúa có liên quan với việc hình thành 
Phật giáo. Đối với Siddhartha Gautama, bầu trời hỗn độn thần linh ấn-
độ còn kinh hoàng hơn các thần linh sống chung nhau trên ngọn núi 
Olympia mù sương đối với Sokrates về sau này. Vì thế, Buddha không 
hướng lên cao, mà ở lại trên mặt đất, và đi vào chiều sâu thẳm của sự 
hiện hữu con người với một cường độ suy tư mà ta thấy chỉ có nơi các 
tôn giáo. Điều này Sokrates cũng làm, theo cách thức của ông. Và cách 
của ông mang tính đồng hành và trò chơi hơn; ông sử dụng lí trí trong 
cuộc đối thoại với từng cá nhân để tìm ra cái nòng cốt cuộc đời. 
Ta có thể nói được Buddha là Sokrates của Á đông, vì cũng giống như 
Sokrates, Buddha chán ngấy với các thần linh và tập trung suy tư vào 
chiều sâu. Nhưng không thể nói Sokrates là Buddha của Âu châu được, 
vì ông đã không tạo nên một phong trào tôn giáo nào cả. Nhưng, chớ 
nên lẩn quẩn với mấy định nghĩa í niệm nhàm chán đó. Hãy cứ đơn giản 
coi đạo Phật như cái nó là, nghĩa là một khoa minh triết cao sâu không 
phải về Thiên Chúa, nhưng về thế giới và con người trong thế giới; dĩ 
nhiên Phật giáo cũng còn nhiều cái lạ khác nữa, như luân hồi mãn kiếp, 
tránh đời… Các nhà minh triết ki-tô giáo có thể dùng chính điểm minh 
triết kia của đạo Phật để trở thành ki-tô hữu tốt hơn. 
Ở đây, tôi không bàn đến những nhà thần học ki-tô giáo trước kia, 
những người đã mệt mỏi với niềm tin bị tấn công tứ phía bởi văn minh 
tây phương của mình, và họ cuối cùng đã coi Ki-tô giáo như một giai 
đoạn chuyển tiếp trên con đường dẫn tới giải pháp „phật giáo“ cho mọi 
sự. Hiện nay có thứ Phật giáo đồ hộp made in Âu châu này, nhưng nó ở 
tầm tri thức thấp lẹt đẹt. Trên các kệ sách đầy dẫy những loại tác phẩm 
lẩn thẩn đó. 
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Tuy nhiên, khi các tác phẩm „tôn giáo“ buồn cười trên không hẳn viết ra 
vì thương mại, nhưng chứa đựng kinh nghiệm sống thật, thì chúng 
không còn là trò đùa nữa, mà sẽ dẫn tới hậu quả thảm nạn. Những hiện 
tượng như thế ta cũng đã gặp trong các giai đoạn lịch sử xuống cấp 
khác, chẳng hạn như trong giai đoạn cuối thời Đế-quốc Rô-ma. Thời đó, 
vào thế kỉ thứ 2 và 3, giới thượng lưu không ngừng mang về từ Ai-cập 
hoặc Si-ri những mớ sách đạo dẻ rách. Mà những thứ đạo thiếu đứng 
đắn đó làm sao trụ được trước những trận gió đầu tiên của cuộc đời. Vì 
vậy, ở thế kỉ thứ 3, niềm tin vào thần linh như là những hiện tượng tôn 
giáo đứng đắn của thời cổ đã biến mất từ lâu. Sự đầu hàng của tôn giáo 
cổ thời, ngoài ra, đã giúp cho đạo Ki-tô trẻ trung dễ dàng phổ biến giáo 
huấn mình nơi những người thực tâm tìm kiếm. 
Một số phận như thế cũng sẽ xẩy ra, nếu ngày nay, chỉ vì mục đích 
thương mại, ta vội vàng nhổ các tôn giáo phương đông ra khỏi môi 
trường văn hoá đặc thù của chúng, để cố cắm vào đất phương tây thiếu 
gốc rễ. Chúng sẽ chết khô như những bó hoa thiếu nước. Não trạng này 
làm ta nhớ đến ông vua người Anh Georges III (1760-1820). Ông này cho 
trồng trong công viên Kew Gardens những miếng thịt bò bíp-tếch, với hi 
vọng chúng sớm muộn sẽ mọc cho ông những chú bò mộng. 
Nhưng cũng có một lối tiếp cận đứng đắn với Phật giáo. Tu sĩ dòng Tên 
Enomiya Lassale đã sang Nhật nhiều năm và đã học được nhuần nhuyễn 
lối tu thiền Phật qua sự giúp đỡ của một cao tăng thiền sư. Nhưng 
Lassale vẫn giữ niềm tin ki-tô của mình. Ai sống được một cách thuyết 
phục cả hai giáo huấn như Lassale, kẻ đó mới chắc chắn nói được rằng, 
minh triết sống của đạo Phật có thể tương hợp với đức tin ki-tô giáo. Có 
thể so sánh điểm này với triết học của Platon; triết học này không hề 
xuất phát từ một Thiên Chúa ki-tô giáo, nhưng các nhà tư tưởng của 
Giáo hội cổ thời đã thoải mái dùng nó để trình bày Ki-tô giáo một cách 
dễ dàng hơn. 
Nhưng, để có được như thế, Enomiya Lassale đã trải qua một đoạn 
đường rất riêng tư thật dài. Chuyện này không thể đạt được qua một 
khoá học cuối tuần hay vài ngày nào đó. Cuối thập niên 70, khi tôi tạm 
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trú mấy tuần trong phòng khách tu viện Biển-đức Maria Laach để ôn tập 
kì thi ra trường i khoa – nhờ ơn thánh Biển-đức và nội qui giờ giấc chặt 
chẽ của ngài tôi đã đậu kì đó -, lúc đó cũng có một số nhà sư cùng với 
linh mục Lassale đang lưu lại mấy ngày trong tu viện. Thật cảm động 
khi thấy các nhà sư cùng ngồi yên lặng giữa các tu sĩ trong nhà nguyện 
vào những giờ cầu nguyện. Sau những buổi cầu đó, họ trao đổi với nhau 
về những điều nối kết, mà cũng cả về những điều không thể tương hợp 
giữa hai tôn giáo. 
Có lẽ Phật giáo biết về bản chất tinh thần con người nhiều hơn Ki-tô giáo 
một chút, là vì họ có 500 năm dài hơn Ki-tô giáo để nghĩ về con người. 
Và vì họ không tin vào mạc khải cứu rỗi của Thiên Chúa như các ki-tô 
hữu, nên họ đã không thể hướng cái nhìn của họ ngay lên trời. Nhờ cái 
nhìn náo nức lên trời nên Ki-tô giáo thời Trung cổ đã xây được những 
đại thánh đường hoành tráng nhất về nghệ thuật và tinh thần. Phải đợi 
tới thánh Phan-sinh ở Assisi, ngài là kẻ dẫn con người trở lại tinh thần 
ki-tô giáo cổ thời để đưa mắt nhìn lại xuống đất, nhìn vào tạo dựng của 
Thiên Chúa và vào nét đẹp của nó. Sự hứng khởi về tạo dựng của Ki-tô 
giáo thời sơ khai đã được diễn tả rõ nét nơi một số tác phẩm ở Ravenna. 
Cũng từ sự hứng khởi nhìn xuống đất này mà Giotto đã lại vẽ lên tường 
nhà nguyện thánh Phan-sinh ở Assisi những bức hoạ gần gũi với cuộc 
sống. Như vậy, hoạ sĩ này trở thành vai chính của một phong trào nghệ 
thuật mới quan tâm tới thực tại trần thế và con người, đó là nghệ thuật 
Phục hưng. Phật giáo luôn nhìn vào đời này, họ không có cách nào để 
nhìn lên. Họ không có mặc khải nào ngoài cái mặc khải đã có trong thế 
giới này mà lí trí con người có thể đạt tới – điều này Ki-tô giáo cũng 
cùng một quan điểm. Và vì thế mà ngay từ đầu Phật giáo đã để hết tâm 
trí vào thế giới này và vào số phận của con người trong đó. Sự chú tâm 
này dẫn tới nền minh triết đặc thù và sâu xa của giáo huấn phật giáo về 
con người. 
Nhưng, suy cho cùng, thì Phật giáo không thể tương hợp với Ki-tô giáo 
và các tôn giáo mặc khải khác, khi ta muốn nhận định không những về 
một vài khía cạnh, mà về cả con người toàn thể. Bởi vì, khi cố gắng tìm 
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hiểu hết mọi thứ trong trần gian, Phật giáo một cách nào đó cũng đi tới 
kết thúc i như kết thúc của Nietzsche, nghĩa là trong Hư vô. Niết-bàn có 
nghĩa là „phật“, và dĩ nhiên nó hoàn toàn khác với cái Không của ông 
Nietzsche tây phương. Hư vô của Nietzsche là cái Không của toàn bộ lí 
trí đưa ra như một chọn lựa thay thế cho đức tin ki-tô giáo. Niết-bàn của 
Phật giáo, trái lại, là một khái niệm lung linh màu sắc và nó nói lên khát 
vọng thoát khỏi mọi đau khổ tư riêng để một lúc nào đó được bước vào 
cõi Không chẳng còn khổ đau nào nữa hết. Niết-bàn, tự nền tảng, là sự 
thú nhận thành tâm và vì thế cũng cảm động của Phật giáo về sự thất bại 
trước việc giải quyết khổ đau con người, dù Đạo này vẫn toát lên nhiều 
minh triết cuộc đời. Niết-bàn phật giáo là chữ cuối cùng và thẳm sâu 
nhất của những tôn giáo không phải độc thần về cuộc sống và thế giới và 
về í nghĩa của toàn thể. 
Phật giáo đã trở thành tôn giáo điển hình của Á châu. Nhưng cũng có 
những giáo huấn minh triết khác nữa có chiều sâu suy tư về con người 
và thế giới, mà cũng không đề cập gì tới Thiên Chúa cả. Đạo Khổng hình 
thành sau Khổng-tử (551 tới 479 trước công nguyên) đã ảnh hưởng nhiều 
mặt trên não trạng của người dân Trung-quốc cho mãi tới ngày nay, dù 
dân tộc này phải trải qua những khúc ngoặt man rợ trong thế kỉ 20. Lão-
tử (thế kỉ thứ 6 trước Công nguyên) với nhiều huyền thoại cũng là một 
nhà tư tưởng có âm vang tới nhiều thế kỉ. Âu châu không có gì tương 
đương với những vị này. Tây phương gọi những người „yêu minh triết“ 
là „triết gia“. Nhưng triết của phương tây mang nghĩa chủ yếu là một 
môn học cố gắng trước hết sử dụng lí trí. Như vậy, triết học đi gần với 
việc sử dụng lí trí một cách có hệ thống, mà ta gọi là khoa học. Ngay cả 
Học viện của Platon ở Athen trên thực tế cũng không có tầm ảnh hưởng 
rộng lớn trên não trạng con người thời đó. Đối lại, tôn giáo ở Âu châu có 
tổ chức hơn ở Á châu. Vì vậy, nếu giả như ta hỏi Khổng-tử và Lão-tử có 
muốn sang Âu châu làm giám mục hoặc giáo sư triết học không, thì hẳn 
hai ông sẽ im lặng không trả lời và ở lại Á đông. 
Cuối cùng có thể nói, đạo Lão là một thứ Ấn giáo của người Trung-quốc. 
Đó là một thế giới thần thánh và ma quỷ, nhưng nhờ một số giáo huấn 
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minh triết của Đạo nên thế giới này dễ được chấp nhận hơn. Thần đạo 
của Nhật là một loại nghi lễ quốc gia cộng đồng vô cùng đặc biệt, nó 
giúp một dân tộc có thể tự đồng hoá với chính mình qua nghi lễ, nhưng 
chẳng đưa ra được câu trả lời nào cho chiều sâu tôn giáo. Như vậy, 
chúng ta kết thúc chương Thiên Chúa muôn vẻ của thầy cô; chẳng có gì 
ngoài thất vọng, một thất vọng mà thầy cô đã khôn khéo chuẩn bị cho ta. 
3. BÀ GIÀ CỨNG ĐẦU GIAO DU VỚI QUỷ 
Chúng ta đã phớt qua mọi tôn giáo ngoài các tôn giáo độc thần được gọi 
là mạc khải như Do-thái giáo, Ki-tô giáo và Hồi giáo để tìm Thiên Chúa. 
Kết quả hầu như chẳng được gì cả. Hoặc là chúng ta sống với các tôn 
giáo tự nhiên trong tâm trạng âu lo và với những nghi lễ bất nhân để lấy 
lòng thế giới thần linh. Thế giới này còn khác nhau tuỳ mức độ văn minh 
với các thần thoại hay truyền thuyết bằng chữ viết, như ở Hi-lạp cổ, ở 
Ấn-độ hay bất cứ một nơi nào khác. Hoặc là chúng ta coi mọi sự rốt cuộc 
chỉ là Không, và như vậy tất nhiên bị gán cho chữ Vô thần. Một vài giáo 
phụ ki-tô giáo cho rằng, khi chưa biết đến Ki-tô giáo, thì Vô thần là lối 
sống thành thật nhất. Lối sống này cũng có thể mang hoa kết trái về mặt 
tôn giáo nhờ vào những giáo huấn minh triết sâu xa, đặc biệt như nơi 
đạo Phật đáng kính. 
Ki-tô giáo coi sự hiện diện của các tôn giáo khác là có vấn đề. Người vô 
thần chẳng quan tâm gì tới chuyện có những kẻ không vô thần, vì đối 
với họ tất cả trước sau gì cũng sẽ là Hư vô. Nhưng ki-tô hữu thì khác, họ 
thấy thế giới này có í nghĩa và họ tin vào một Thiên Chúa hoàn vũ, nên 
họ luôn đứng trước câu hỏi bất an này: Nên xem các tôn giáo khác là 
hoàn toàn sai lầm, hay nên xem vũ trụ tôn giáo trước Ki-tô giáo và ngoài 
Ki-tô giáo như là những gì cũng có thể có giá trị. Tắt lại, họ đứng trước 
quyết định, xem Ki-tô giáo là một giáo phái hay đó là tôn giáo hoàn vũ. 
Trong lịch sử ki-tô giáo luôn xẩy ra chuyện phân phái, từ lạc phái xưa 
kia của Marcion trong thế kỉ thứ 2 đòi vứt bỏ Cựu Ước và toàn bộ truyền 
thống do-thái, tới các Chứng Nhân Giê-hô-va ngày nay chỉ coi họ mới là 
người được cứu rỗi mà thôi, còn tất cả những kẻ khác đều thuộc loại vô 
phương cứu chữa, vì thế họ có được một nhiệt tình truyền giáo hiếm có. 
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Nhưng, tự nền tảng, khuynh hướng chung của Giáo hội là dứt khoát 
không chấp nhận những lối giải quyết bất nhân đó. Ngay Justin, nhà văn 
ki-tô giáo thời cổ, đã nhận ra „logoi spermatikoi“ (tia sáng Thánh Thần) 
trong mọi tôn giáo và văn hoá khác, tia sáng này cho thấy dấu hiệu của 
Chúa Ki-tô trong đó. Và Michelangelo Buonarroti đã không chỉ vẽ lên 
trần nhà nguyện Sixtin, nhà nguyện riêng của giáo chủ Rô-ma, những 
tiên tri vạm vỡ, đang trông chờ hoặc tiên báo về đức Ki-tô trong thái độ 
suy tư và hớn hở, tiên đoán và tìm tòi, thất vọng, nghe ngóng và ngạc 
nhiên. Giữa các khuôn mặt tiên tri lộng lẫy đó là hình các bà bói ngoại 
đạo tuyệt đẹp, mang rặt dáng phục hưng, nhưng hoàn toàn phù hợp với 
truyền thống lớn của Giáo hội. Những bà bói tuyệt trần này đại biểu cho 
thế giới ngoại giáo muôn màu; qua cử chỉ của họ, ta biết họ đã tiên đoán 
được biến cố cứu rỗi loài người nhờ Con Thiên Chúa: Cô Erithrea biểu 
hiện cho nguồn cội tôn giáo của các dân tộc miền sông Nil, cô Libica 
đang dở cuốn sách vĩ đại chứa đựng gia sản tinh thần Phi châu, cô 
Persica là hiện thân của lực khao khát tôn giáo của Á châu, bà già nhăn 
nheo Cumea biểu tượng truyền thống cổ xưa nước Í, và cuối cùng là 
nàng Delphica trẻ đẹp tuyệt trần, đại biểu cho đất nước lớn say mê cái 
đẹp là Hi-lạp, với đôi mắt tuyệt vời đang nhìn về cuộc cứu rỗi nhân loại 
đàng xa. 
Khi Michelangelo đang nằm trên giá tô vẽ nàng Đen-phi-ca, thì một tu sĩ 
nhỏ con bước vào và lặng ngắm đôi mắt diệu vợi của nàng. Anh nhà tu 
đi bộ từ một đất nước xa xôi tới hành hương Rô-ma. Anh là một trí thức 
đạo đức, nhưng không thích một kinh thành Rô-ma dẫy đầy những hình 
ảnh phục hưng quy hướng vào cuộc sống đời này. Lúc đó, dòng của anh 
đã được uỷ thác coi sóc nhà nguyện này. Và chắc chắn là anh nhà tu nhỏ 
con người Đức đã phải đối diện với nhà nghệ sĩ nóng tính thành Firenze 
nước Í. Cả hai đều rất mực đạo đức. Cả hai rồi sẽ đưa ra cho giáo chủ 
một bài học gay gắt, anh tu sĩ theo lối Đức bằng chữ viết, anh nghệ sĩ 
theo lối Í bằng kiệt tác nghệ thuật. Anh nhà tu sau đó 9 năm kê ra một 
bản 95 luận cứ đòi Giáo hội khẩn cấp cải tổ. Nhà nghệ sĩ 23 năm sau vẽ 
lên tường bàn thánh nhà nguyện bức Ngày Phán Xét, cũng là cuộc phán 
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xét một Giáo hội chạy theo đời quá đà thời đó. Kiệt tác này cũng đã góp 
phần giúp Giáo hội rũ bỏ phần nào để đi vào những cải tổ theo công 
đồng Trento. 
Anh tu sĩ linh mục nhỏ con thuộc dòng An-tịnh có tên Martin Luther 
(1483-1546). Tôi tin là đã có một cuộc gặp gỡ giữa Luther và 
Michelangelo, trong chuyến hành hương Rô-ma của Luther vào năm 
1510. Cho tới lúc đó đã được hai năm, Michelangelo nằm trên giá để 
hoàn thành bức Tạo Dựng. Mà có lẽ hai bên cũng chỉ nhìn nhau mà thôi 
và đã chẳng hiểu nhau, chẳng hiểu nhau vì ngôn ngữ lẫn não trạng. Là 
vì Cải cách xẩy ra cũng là do sự hiểu lầm văn hoá giữa một bên là lòng 
đạo sâu dày của dân Đức và một bên là khuynh hướng giác quan của 
người Í. Hai khuynh hướng này có thể làm giàu cho Giáo hội, mà cũng 
có thể gây nên nhiều mất mát, nếu đi tới quá lạm. 
Tôi đoán, Luther lúc đó đã cảnh cáo anh nghệ sĩ nóng như lửa người Í 
kia về những bức hình phụ nữ ngoại đạo. Còn Michelangelo thì lại cũng 
chê bai anh nhà tu nóng tính người Đức biết gì về nghệ thuật mà xen 
vào! Việc Giáo hội công giáo chấp nhận có những cái „chân thật và thánh 
thiện“ (Công đồng Vaticano II) nơi thế giới ngoại giáo cũng là lí do về 
sau làm cho những tín hữu tin lành thành tâm ngờ vực, vì đối với họ „chỉ 
có Kinh Thánh, chỉ có hồng ân, chỉ có niềm tin vào Chúa Ki-tô“ mới đáng kể 
mà thôi. 
Liên hệ tới điểm này, triết gia lớn Sören Kierkegaard (1813-1855) về sau 
đã đưa ra công thức „Hoặc cái này hoặc cái kia“. Dù sao, Giáo hội công 
giáo xưa nay vẫn thoải mái „rửa tội“ các truyền thống ngoại đạo. Giáo 
chủ Rô-ma vẫn tiếp tục mang tước hiệu thầy cả thượng thẩm của Rô-ma 
ngoại giáo, một tước hiệu trước đây Gaius Julius Caesar đã mang: 
Pontifex Maximus. Cho tới mới đây, các yếu tố nghi lễ ai-cập vẫn còn 
xuất hiện trong những buổi lễ của giáo chủ. Dù những cánh nghiêm nhặt 
trong Giáo hội coi các yếu tố ngoại giáo kia là dấu hiệu thoái hoá làm 
vẩn đục truyền thống tinh tuyền của Giáo hội Rô-ma, thì bà già cứng 
đầu Giáo hội vẫn trung thành với đường đi của mình. Bà vẫn cẩn trọng 
và khôn ngoan trung thành với truyền thống mình, vẫn cho rằng, mình 
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phải kính trọng những tấm lòng thành tâm mong mỏi đi tìm chân lí, và 
rốt cuộc là tìm Thiên Chúa, trong các tôn giáo và truyền thống tôn giáo 
bên ngoài mình. 
Dĩ nhiên, không thể đi quá xa để những người đã tiếp cận được Ki-tô 
giáo rồi vẫn tiếp tục miệt mài với lương giáo của họ. Nhưng, những ai 
chưa thực sự biết Ki-tô giáo, hay chỉ biết Đạo này dưới những dạng hí 
hoạ vô lí – như ngày nay rất thường xẩy ra -, những người này, theo xác 
tín của Giáo hội, có thể vẫn được hưởng phúc thiên đàng mà không 
không cần phép rửa. Điều này có nghĩa là mọi tôn giáo thế giới đều nằm 
trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, đều là những biện pháp giáo 
dục đầy yêu thương của Người. Nhờ lối giáo dục đó, loài người khát 
mong dần dà từng bước tìm được về niềm tin vào Đấng đã tỏ mình trên 
núi Sinai và sau đó trên núi Tabor. 
Tuy nhiên, Phật giáo nói tới ở đây là thứ Phật giáo chính hiệu được 
trồng tại gốc, chứ không phải là loại phó sản của phương tây, được chế 
biến do nhu cầu thương mại, chứ nội dung tôn giáo thì chẳng có gì cả. 
Dù vậy, thị trường phi lí vẫn rộ nở, và không hiểu sao vẫn có những 
người đầu óc rất mực lí sự, làm những nghề rất trí thức, và xem ra chẳng 
có dấu hiệu gì khả nghi về tâm trí cả, vậy mà họ cứ chạy theo những thứ 
tôn giáo đồ hộp bày bán nơi các cửa tiệm của môn phái huyền hoặc. 
Việc có những nhà khoa học giỏi giang đi theo các lạc hướng ấy nói lên 
một thực tế, là nỗi sợ Hư vô không loại trừ ai cả. Khi Thiên Chúa chẳng 
còn là đề tài của lí trí thường là hạn hẹp của mình nữa, người ta quay ra 
đi tìm Người trong những nơi khác, trong cái phi lí, trong cái huyền 
hoặc, trong cái chống lại hữu lí. 
Nhân vật Faust của Goethe có lẽ là nhà khoa học khát khao đi tìm í nghĩa 
cuộc đời lớn nhất trong văn chương Âu châu. Hành trình tìm kiếm của 
nhân vật này cũng giống i như con đường trên đây. Thoạt tiên Faust nói: 
„Ờ, lúc này thì ta đã có! triết lí, luật pháp và i khoa / và tiếc rằng cả thần học 
nữa, những thứ mà ta đã hết công học hỏi. / Giờ đây ta như cánh cửa đáng 
thương đứng đó / Và thấy mình khôn ngoan hơn bao giờ hết!…/ Nhưng mà 
này, thực ra chúng ta chẳng biết gì cả! / Tim ta như muốn cháy ran lên… / 
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Chẳng chó nào muốn sống như thế lâu hơn!/ Vì vậy mà ta quay sang ma thuật / 
Hi vọng sức mạnh tinh thần và miệng lưỡi / Sẽ vén lên cho ta đôi màn bí mật, / 
Để ta chẳng cần phải tốn mồ hôi công sức / Để nói ra những điều mình không 
biết, / Để ta nhận ra cái sâu xa nào đã giữ cho thế giới liên kết…“ Ma thuật, 
huyền bí, kết bạn với quỷ, đó là con đường Faust chọn. Nhưng con quỷ 
của Goethe là Mephisto, sau khi kí khế ước với Faust, đã ở lại một mình 
trên sân khấu và ngoái nhìn khán giả một cách quỷ quái: „Miệt thị lí trí và 
khoa học ư,/ (Lí trí) Là lực tối thượng của con người,…/ Ta rất muốn có 
ngươi!…/ Ta sẽ mang nó theo suốt cuộc đời hoang độ,/ Băng qua sự vô nghĩa 
thấp hèn,/ Nó sẽ làm ta hiếu động, khiến ta đăm đăm mắt nhìn, dính chặt lấy 
ta…“. 
38 năm sau khi Goethe mất, diễn ra một cuộc họp lớn giữa các cụ già 
trong lòng đại thánh đường thánh Phê-rô ở Rô-ma, và họ đã đi tới một 
quyết định – quyết định tán đồng với Mephisto. Công đồng Vaticano I 
tuyên bố vào ngày 24.04.1870: „Mẹ Giáo hội thánh này xác quyết và dạy 
rằng, Thiên Chúa, nguồn cội và mục tiêu của mọi sự, có thể nhận biết được 
bằng ánh sáng tự nhiên của lí trí được tạo thành của con người.“ 
Một quyết định đầy bí ẩn. Phải chăng Công đồng đã đề cao lí trí quá 
đáng? Phía Tin lành phản đối ngay. Họ bảo, chỉ có mạc khải, lời 
Chúa, Kinh Thánh và đức tin – chứ không phải chút ánh sáng leo lét của 
lí trí con người – mới là đường dẫn tới Thiên Chúa. Karl Barth, có lẽ là 
nhà thần học tin lành lớn nhất trong thế kỉ 20, về sau cho hay, chỉ vì hậu 
quả của tuyên bố đó mà ông không thể nào trở thành công giáo được. 
Nhưng Công đồng vẫn khẳng định: „Ai bảo rằng, ánh sáng tự nhiên của lí 
trí được tạo dựng của con người không thể nhận biết được Thiên Chúa độc nhất 
và chân thật, Người là hoá công và Chúa của chúng ta, kẻ đó sẽ mang lấy vạ 
tuyệt thông.“ 
Phải chăng đó là việc phục hồi muộn màng của Giáo hội đối với Khoa 
học? Như vậy thì làm sao với Ga-li-lê, với Darwin? Hay tương quan giữa 
Khoa học và đức tin vào Thiên Chúa có lẽ còn rắc rối hơn, không như 
một số người đã tin hay muốn làm cho người khác tin? Dù sao, Giáo hội 
đã đồng í với Mephisto. Nhưng như vậy là Giáo hội – một í nghĩ quái dị 
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– đã kí với quỷ một thoả ước, qua đó Giáo hội sẽ chẳng bao giờ còn có 
thể rút lại được cái quyết định đã trở thành bất khả ngộ kia? 
 

(TÁM) 
THIÊN CHÚA CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC – 
GA-LI-LÊ, DARWIN, EINSTEIN 
VÀ SỰ THẬT 
Tôn giáo và khoa học, Thiên Chúa và lí trí, những thứ này xem ra hoàn 
toàn đối nghịch nhau. Cuộc đấu tranh giữa hai thế giới đó chẳng phải là 
một cuộc chiến thông thường, nhưng mang tính một mất một còn. Tôn 
giáo chẳng còn là tôn giáo nữa, khi nó trở thành khoa học tôn giáo. Và 
khoa học, khi đã được biến thành tôn giáo, thì chỉ còn là lang băm. Thiên 
Chúa không còn là Thiên Chúa nữa, khi Người được sắp ngang hàng với 
lí trí, và đó là lúc khởi đầu thế giới tinh thần của Hegel. Và khi lí trí được 
nâng lên hàng Thiên Chúa, như cách mạng Pháp ngày 10.11.1793 đã 
rước một cô gái điếm lên bàn thờ nhà thờ đức Bà Paris để thay thế Thiên 
Chúa, thì đó là điểm kết thúc lố bịch của lí trí. 
Xung đột giữa khoa học và tôn giáo, như vậy, không xuất phát từ những 
ngẫu nhiên lịch sử nào đó. Nhưng đó là điều không thể tránh được, kể 
từ khi khoa học ra đời. Các tôn giáo thiên nhiên, các tôn giáo bộ lạc, và cả 
những tín ngưỡng thần linh cổ xưa đều xem toàn bộ thế giới chìm ngập 
trong thần thoại, nó hoàn toàn bị chi phối bởi các thần linh bất an hay các 
quyền lực linh thiêng. Và tôn giáo, với một phương pháp phục tùng nào 
đó, là phương tiện cần có để trấn an những quyền lực kia. Trong khi đó, 
thái độ của khoa học lại hoàn toàn khác: Khoa học coi thế giới và thiên 
nhiên như là đối vật để quan sát phân tích, chúng là những đối tượng có 
thể hiểu và dự đoán được bằng lí trí, và có thể kiểm soát được. 
Con người thời thần thoại đã không thể tưởng tượng được điều này. 
Những biến cố thiên nhiên xẩy ra được họ xem như là một thứ nổi loạn, 
một thứ xúc phạm đến thần thánh, một thứ khiêu khích táo bạo của 
chính thần linh. Trí nhớ uyên nguyên của các dân tộc có ghi lại nhiều câu 
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chuyện hình phạt có thể có cho những sai phạm trên. Daidalos, 
Prometheus, Sisyphos, đó là một vài tên tuổi minh hoạ cho những kẻ 
phản kháng phải kết thúc cuộc đời trong vô vọng thảm thương. Trong 
cuốn Joseph und seine Brüder (Giu-se và các anh em của ông) Thomas 
Mann đã mô tả rất rõ liên hệ gắn bó giữa con người thần thoại với một 
thế giới xuyên suốt bởi các quyền lực đáng sợ kia. 
1. KI-TÔ GIÁO TẠO RA KHOA HỌCC 
Trên căn bản, có hai cách để tránh nỗi sợ thần thoại, nỗi sợ đã làm tê liệt 
sự phát triển của mọi thứ, trong đó có khoa học. Hoặc là người ta cố 
gắng không thèm đếm xỉa gì tới thế giới thần linh nữa, hoặc là nhân 
danh chính tôn giáo „cho phép“ tìm hiểu và dùng kĩ thuật tác động lên 
thế giới. 
Phương cách thứ nhất ta thấy được áp dụng bởi các „nhà khoa học“ và 
các triết gia hi-lạp trước thời Sokrates. Họ chẳng quan tâm gì tới các thần 
linh nữa, và vì thế họ bị người đương thời nghi ngờ là theo chủ nghĩa vô 
thần. Nhờ gạt được những yếu tố thần thoại ra khỏi thế giới, họ đã có 
thể đứng xa quan sát thiên nhiên và thế giới, khám phá ra những định 
luật, và đã có thể giải thích một cách tương đối hợp lí vạn vật chung 
quanh. Nhờ vậy mà thuyết bốn nguyên tố, chẳng hạn, đã hình thành, 
thuyết này coi thế giới được tạo thành từ bốn thành phần: lửa, nước, khí 
và đất; cũng như thuyết bốn tâm tính của con người: nóng nẩy, điềm 
tĩnh, u sầu và lãnh đạm. Các nỗ lực từ thế kỉ thứ 7 đến thứ 5 trước công 
nguyên là bước đầu dùng lí trí thay vì thần thoại để giải thích thế giới. 
Các lối giải thích trên chưa đề cập gì tới những thần linh hay tới một 
Thiên Chúa, mà người ta lúc đó chưa nghe biết gì cả. 
Những nhà khoa học làm triết học sớm sủa lúc đó, như vậy, đã không 
quan tâm gì tới lòng tin tôn giáo của con người đương thời. Nhưng họ 
vẫn được quý trọng, là vì một số tiên đoán của họ đã hiện thực, chẳng 
hạn như tiên đoán của Thales ở Milet về nhật thực vào đúng ngày 28 
tháng 5 năm 585 trước công nguyên. Có lẽ đó là cú truyền thông nổi 
tiếng đầu tiên của ngành khoa học tự nhiên. Đùng một cái, danh Thales 
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nổi như cồn, và cũng nhờ đó mà công việc của ông và của các đồng 
nghiệp triết gia của ông được người ta chú í. 
Nhưng đấy vẫn chỉ là những khám phá hoặc phát minh đơn lẻ. Còn lâu 
mới hình thành một thứ khoa học nghiên cứu có hệ thống. Một vài tia 
chớp chưa đủ để làm ra một „Thế kỉ ánh sáng“, như chính những nhà 
khai sáng về sau thích gọi giai đoạn của mình. Như vậy, ở thời điểm đó, 
chưa thể có trận chiến giữa khoa học và tôn giáo, đơn giản là vì lúc đó 
chỉ có „tôn giáo“, chứ chưa có „khoa học“. Lúc đó chỉ mới có một vài nhà 
nghiên cứu đơn lẻ, và họ cố tránh những đụng chạm có thể có. Thiên 
Chúa của những nhà khoa học này lúc đó chỉ là một cái bóng, một điểm 
trống hay là một câu hỏi mở. 
Về sau, ta thấy dân Rô-ma đặc biệt nổi tiếng về lãnh vực kĩ thuật. Vào 
năm 37 trước công nguyên, hoàng đế Caligula đã đóng được con tàu đặc 
biệt, để chở trụ đá bốn cạnh to tướng hiện đang được dựng giữa công 
trường thánh Phê-rô ở Rô-ma, từ thành phố Alexandria ở Ai-cập về đồi 
Vatican, cách đó 3000 cây số trong một thời gian tương đối ngắn. 1500 
năm sau đó, chỉ để xê khối đá đó di thêm 400 mét, người ta đã phải mất 
tới bốn tháng rưỡi. Ngày nay, chẳng ai hiểu được khả năng kĩ thuật thần 
tình của dân Rô-ma thời đó. Nhưng bảo rằng dân Rô-ma đã có một nền 
khoa học có hệ thống, thì cũng không đúng. Tình trạng bên Trung-hoa, 
Ấn-độ và nơi các nền văn hóa cao khác cũng thế. Thỉnh thoảng các dân 
tộc này khám phá ra được những phát kiến lớn, nhưng bảo là họ đã có 
hay đã áp dụng một nền khoa học có hệ thống, thì không đúng. 
Thuốc súng là một thí dụ hay. Trung-quốc đã „tìm ra“ thuốc này, nhưng 
họ chỉ biết dùng làm pháo nổ cho vui. Chỉ khi thuốc rơi vào tay người 
tây phương thời Mới, người ta mới nghĩ một cách có hệ thống, là „có thể 
làm gì được gì khi sở hữu được nó“ (Thomas Hobbes). Nhờ đó thuốc pháo 
của Trung-quốc được chế thành thuốc súng. Thành tố cấu tạo không đổi, 
nhưng mục tiêu đã khác: Không còn nổ cho vui nữa, mà là để giết người. 
Phát kiến này đã tạo ra một cuộc cách mạng về thuật chiến tranh ở Âu 
châu, đã ít nhiều đóng góp vào sự kết thúc chế độ hiệp sĩ với giáo mác 
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và thuẫn đỡ, và ngoài ra về sau còn làm thay đổi kĩ thuật xây dựng 
thành phố với thành quách kiên vững. 
Cả sự phát triển đó dĩ nhiên cũng chưa thể coi là khởi đầu của nền khoa 
học thời Mới. Tuy nhiên, những khám phá kiến thức và áp dụng kĩ thuật 
dọc dài trong lịch sử đã dần dà giúp người Âu châu biết tác động lên thế 
giới một cách có hệ thống và thực dụng, và đó là tiến trình từ từ dẫn tới 
một nền khoa học như ta hiểu ngày nay. Nhưng tại sao nền khoa học đó 
lại chỉ xuất hiện ở Âu châu mà thôi? Max Weber, vô tôn giáo, cha đẻ của 
ngành xã hội học hiện đại, cho rằng, tâm thức độc lập và hướng về thực 
dụng của người Âu trong việc ứng xử với thiên nhiên được hình thành 
bởi một nguyên do rõ ràng: tôn giáo. Ki-tô giáo là tôn giáo đã mở ra khả 
năng thứ hai mà ta đã nói trên về việc hình thành khoa học. Đây là tôn 
giáo đầu tiên „cho phép“ và hỗ trợ cho việc tìm hiểu thế giới và tác động 
trên nó bằng kĩ thuật. 
Thiên Chúa của Kinh Thánh Cựu Ước khác hẳn với thần thoại của các dân 
tộc; vị này không phải là kẻ ngồi đó nhồi nặn một mớ nguyên chất đã 
sẵn có trước, nhưng chính Người là kẻ đã tác tạo nên thế giới từ hư 
không. Quan điểm này đã dẫn tới những hệ quả quan trọng. Thiên Chúa 
này không đồng nhất với thế giới và thiên nhiên, như các tín đồ phiếm 
thần quan niệm. Mà Người là một đấng hoàn toàn khác, Người vượt hẳn 
trên thế giới. „Trời của các tầng trời không thấu được Người“ (1 Sách Các 
Vua 8, 17). Lần đầu tiên, như vậy, thế giới bị lột hết nét thần thánh, nó 
trở thành thuần trần tục. Thế giới chẳng còn quyền hạn gì, mọi quyền 
hạn đều nằm duy nhất nơi vị tạo dựng nên nó, và vị này luôn hiện diện 
bên nó. Và vị này đã nói với con người đang run sợ trước cường lực 
thiên nhiên một lời thật khó tin đối với thời đó: „Hãy thống trị trái đất!“ 
Đấy là điểm mới trong lịch sử tôn giáo của các dân tộc, và nó mang lại 
những biến đổi hình ảnh nơi cái nhìn về Thiên Chúa và thế giới. Con 
người giờ đây được kể như là một mục tử hiền từ và là người làm vườn 
dễ thương có nhiệm vụ chăm sóc trái đất, điều này xưa nay quả đã 
không ai được nghe tới. 
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Đặc biệt, với niềm tin Thiên Chúa đã xuống thế làm người, để nâng con 
người lên một vị thế mà xưa nay chưa có tôn giáo nào dám nghĩ tới, Ki-
tô giáo đã tạo ra í thức tự tin nơi con người, khiến họ cuối cùng hết sợ 
quyền lực thiên nhiên, và cho phép họ hình thành nên nền khoa học hệ 
thống và nền kĩ thuật hữu hiệu. Giáo huấn tiền định của Calvin, một 
biến thể của Ki-tô giáo, coi sự thành công vật chất là dấu chỉ của sự cứu 
rỗi, tiếp đó cũng đã tạo nên cuộc chiến thắng kinh tế nơi thế giới Âu 
châu. 
Tất cả những thứ đó, dĩ nhiên, không diễn ra rõ rệt một lúc, nhưng tiệm 
tiến trong tiến trình của một trăm năm thâu hoá Ki-tô giáo của ki-tô hữu 
về mặt tinh thần và thực dụng. Phải chăng Ki-tô giáo là đạo thật, và phải 
chăng Tin lành Calvin có lí, ở đây không bàn đến những câu hỏi đó, và 
ông Max Weber, người theo thuyết bất tri, cũng chẳng màng gì tới 
chúng. Ông chỉ quan tâm tới những ảnh hưởng về mặt xã hội của một 
tôn giáo, và những ảnh hưởng đó có câu trả lời cho những hiện tượng lạ 
lùng, là tại sao chỉ có Âu châu, tuy không là nơi có gốc rễ văn hoá xưa 
nhất nhân loại, lại có thể dùng não trạng „phương tây“ để cầm cân nảy 
mực thế giới trong thời Mới. 
Như vậy, thoạt kì thủy, trong Ki-tô giáo đã không có một cuộc đấu tranh 
sống chết khó tránh giữa tôn giáo và khoa học. Mà ngược lại. Trong 
nhiều tôn giáo, khoa học chỉ phát triển được bên ngoài tôn giáo. Trong 
vùng ảnh hưởng của Ki-tô giáo thì hoàn toàn trái ngược. Các trường ki-
tô giáo, trường học của Giáo hội, các đại học ki-tô giáo được mở ra trong 
một khung cảnh tự do lạ lùng, chúng giúp làm triển nở lên một cái học 
mà về sau ta gọi là khoa học nhân văn. Các triết gia „ngoại giáo“ được 
người ta đưa ra học hỏi và trích dẫn một cách thích thú, đầy kính trọng. 
Con người giữa thời Trung cổ không những nhận ra vẻ đẹp tạo dựng 
của Thiên Chúa trong thiên nhiên, lối nhìn này được Phan-sinh ở Assisi 
(1181-1226) và những người khác khuyến khích, mà họ còn say mê tìm 
hiểu thiên nhiên. Đại thánh Albertus (1200-1280), thầy dạy của Tô-ma ở 
Aquino, được coi là nhà khoa học tự nhiên đầu tiên. 
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Vị tu sĩ dòng Đa-minh này rảo hết rừng đồi và nương đồng, hiếu kì quan 
sát những hiện tượng thiên nhiên và cố gắng dùng trí tuệ để tìm hiểu 
chúng. Đám dân quê mùa coi chuyện đó là dị kì và họ nghi ngài liên hệ 
với phù thuật. Nhưng Giáo hội lại có cái nhìn khác, còn nâng ngài lên 
hàng đại thánh nữa. Như thế, con người trung cổ say mê lí trí đã thoải 
mái dồn những dòng kiến thức có được lại với nhau và đẩy chúng lên 
thành nền khoa học tân thời. Thiên Chúa của những nhà khoa học này là 
Thiên Chúa ki-tô giáo, và họ thấy không có mâu thuẫn gì giữa công việc 
khoa học của họ và đức tin của họ. 
Bước sang thời kì Phục hưng, những người hùng trí tuệ giờ đây chẳng 
phải là triết gia nữa, song là những nghệ nhân. Họ không chỉ tưởng 
tượng về thế giới, mà còn cố gắng nhìn nó như trong hiện thực và rút 
kinh nghiệm từ đó. Leonardo da Vinci là một nghệ nhân kiểu đó: thông 
suốt mọi thứ và đam mê đủ thứ. Nhưng thế giới đã đổi thay. Khủng 
hoảng của Ki-tô giáo vào những năm 1500 và sự hồi sinh của ngoại giáo 
cổ thời làm cho người ta chẳng hiểu „tôn giáo“ thực chất là gì nữa. Và 
nền khoa học mới thành hình đang rơi vào nguy cơ giữa nghiên cứu 
đứng đắn và làm chuyện vô lí. Lòng nghi kị nơi tầng lớp thôn dân vẫn 
còn cao. Trong khi đó các vị lớn trong Giáo hội lại thích được người ta 
ngợi ca như là những mạnh thường quân của nghệ thuật và thích lại gần 
với khoa học. Người ta kể, giáo chủ Clementus VII đã háo hức, khi hay 
biết về cuộc khám phá mới của linh mục quản xứ nhà thờ chính toà 
Nikolaus Kopernikus: Không phải trái đất, mà mặt trời mới là trung tâm 
của hệ thống hành tinh. Luther gọi Kopernikus là một anh hề, và 
Melanchton (bạn của Luther. ND) thì ra sức đập lại ông quản xứ. Năm 
1543, do sự thúc giục của một hồng i và một giám mục, Kopernikus cuối 
cùng đã cho ra đời tác phẩm chính của ông: De revolutionibus orbium 
coeslestium, để trình bày thuyết mặt trời trung tâm của mình. Qua một lá 
thư chân thành, ông đề tặng cuốn sách cho giáo chủ đương quyền là 
Phao-lô III, và vị này đã vui vẻ nhận việc đề tặng đó. Từ 1561, thuyết 
Kopernikus được giảng dạy trong đại học Salamanca thuộc xứ Tây-ban-
nha công giáo nổi tiếng bảo thủ. Kể từ 1594, trong đại học này chỉ còn 
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dạy thuyết đó mà thôi. Một chánh sở nhà thờ chính toà đứng trên chóp 
đỉnh khoa học, thời đó là chuyện thường. Trước đó, người ta đã ít nhiều 
nhận ra quan điểm trái đất trung tâm chẳng còn vững nữa, bởi vì người 
ta thấy cả Christoph Columbus (tìm ra châu Mĩ) lẫn Magellan đã đi tới 
tận cùng đĩa trái đất mà vẫn không rơi vào khoảng không như người ta 
vẫn tưởng. 
Năm 1572, lúc nhậm chức, giáo chủ Grê-gô-ri-ô XIII được yêu cầu sửa lại 
lịch đương thời. Ngài cho gọi ngay những nhà khoa học nổi tiếng nhất 
tới xin í kiến. Trong số những vị tới tất nhiên có cả các linh mục dòng 
Tên, là dòng ưu tú của Giáo hội lúc đó, và dòng này đang có nhiệm vụ 
điều hành đài thiên văn của Vatican. Họ thẳng thắn trình bày nhu cầu 
phải sửa lịch, và lập luận của họ đương nhiên dựa trên thế giới quan mới 
của Kopernikus. Trước đó, Giáo chủ đã cho hỏi í kiến của các đại học. 
Các nhà thần học bảo thủ đại học Paris nhất mực chống lại. Họ lí luận 
rằng, làm như thế là tự hạ mình trước khoa thiên văn và tự nhận Giáo 
hội trước đây đã sai. Nhưng Giáo chủ chẳng màng gì những lập luận đó. 
Các lí chứng khoa học đã khuất phục ngài, và ngài đã ra lệnh lập lịch 
mới, lịch Grê-gô-ri-ô, lịch này vẫn còn giá trị cho tới nay. Lịch Grê-gô-ri-
ô chẳng phải là một chiến thắng của khoa học trên tôn giáo, mà đó là 
một biểu hiện sự đồng tâm nhất trí hoàn toàn giữa Giáo hội và tôn giáo. 
Lúc này, khoa học đã thoát ra khỏi nghệ thuật tới cỡ nào rồi, và nó đang 
trở thành lực tinh thần chỉ đạo tới mức nào, điều này ta có thể nhận ra 
nơi sân nhà Belvedere. Sân Belvedere là một trong những tác phẩm lớn 
và đẹp của Bramante, người cậu / bác của Raffael. Các biến cố lớn của 
Phục hưng đều diễn ra trong sân đó. Các lễ hội linh đình, các trận đua tài 
hoành tráng đều được tổ chức ở đây và luôn diễn ra nơi hậu trường của 
Donato Bramante. Nhưng giờ đây, vì mục đích cải tổ lịch và để có thể 
theo dõi biến chuyển mặt trời được một cách chính xác khoa học, Giáo 
chủ ra lệnh xây ngay giữa cánh tây toà nhà một tháp quan sát nhỏ, mang 
tên là tháp Gió. Nếu xây tháp, nét đẹp nghệ thuật của toàn bộ toà nhà bị 
phá vỡ. Nhưng giáo chủ Grê-gô-ri-ô XIII chẳng thiết tha gì mấy đối với 
nghệ thuật, ngài quan tâm tới khoa học hơn, và cần cái tháp cho khoa 
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học. Ngày nay ta còn thấy cái lỗ trên tường nhà, ánh mặt trời xuyên qua 
lỗ đó chiếu xuống nền phòng, và nhờ đó Giáo chủ có thể „thấy“ được cụ 
thể độ lệch của lịch. Kế vị Grê-gô-ri-ô là giáo chủ Xi-tô V. Vị này cho phá 
luôn toàn bộ quang cảnh nghệ thuật của khuôn viên Belvedere, bằng 
cách ra lệnh cho xây suốt giữa sân một toà nhà để làm thư viện, thư viện 
Vatican ngày nay. Cho tới lúc đó, như vậy, chẳng thấy một cuộc chiến 
giữa tôn giáo và khoa học hay rõ hơn giữa Ki-tô giáo và khoa học ở đâu 
cả. 
2. GA-LI-LÊ VÀ CÚ TRUYỀN THÔNG CHƯA TỪNG CÓ 
Trong khi các nhà khoa học dòng Tên trong tháp Gió đã dùng luận cứ 
khoa học nhanh chóng thuyết phục vị giáo chủ già Grê-gô-ri-ô XIII chấp 
nhận đổi lịch cũ (thời đó những tín đồ tin lành đạo đức không chịu, và 
các tín đồ chính thống tới ngày nay vẫn kịch liệt chống lại việc đổi lịch 
này), thì cậu thanh niên 18 tuổi ở đại học Pisa vẫn miệt mài tin tưởng vào 
thuyết trái đất trung tâm. Có lẽ cậu đã là một thanh niên khó tính, và đã 
chẳng được người khác để í tới đủ. Dù sao, cậu thanh niên mới lớn đó về 
sau đã say mê với các kết quả khoa học; cậu nuôi mộng đẩy khoa học đi 
tới và sẽ trở thành một nhà khoa học nổi danh. Cậu trai trẻ đó là Ga-li-lê-
ô Ga-li-lê. 
Thật ra, về mặt khoa học, cậu đã không đưa ra điểm gì thật mới. Nhưng 
xưa nay quả chưa có nhà khoa học nào nổi tiếng như cậu. Tên Ga-li-lê-ô 
Ga-li-lê gắn liền với một thảm kịch lớn của khoa học; nó gợi lên câu 
chuyện của một nhà khoa học can đảm và vô vị lợi, chỉ biết phục vụ chân 
lí mà thôi, và dám mạnh bạo chống lại mọi thế lực quá khứ lo sợ trước 
chân lí. Trường hợp Ga-li-lê-ô Ga-li-lê là một huyền thoại. Huyền thoại 
Ga-li-lê-ô Ga-li-lê là một cuốn tiểu thuyết của Dan Brown 400 năm về 
trước. 
Nhưng đó không chỉ là một cuốn tiểu thuyết. Câu chuyện của Ga-li-lê-ô 
Ga-li-lê đã làm lung lay tận gốc công luận về mối quan hệ giữa Giáo hội 
và khoa học, giữa Ki-tô giáo và khoa học, vâng giữa tôn giáo và khoa 
học. Khoa học từ đó coi Thiên Chúa là kẻ cay nghiệt, chỉ muốn cấm đoán 
tự do tư duy của các nhà nghiên cứu, nên cần phải công khai hoặc âm 
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thầm chống lại. Hoặc là ngược lại, họ biến Người thành một Thiên Chúa 
riêng tư, dễ thương, vô tội vạ, do con người nặn ra, có cũng được mà 
không cũng được. Trường hợp Ga-li-lê là một tiếng phèng la inh ỏi đánh 
vào quan hệ của Ki-tô giáo và khoa học, mà những âm vang vẫn còn 
vọng tới ngày nay. Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của chúng ta ngày nay, 
huyền thoại Ga-li-lê trong thực tế là một tin vịt khổng lồ; đó có lẽ là một 
cú truyền thông lớn nhất xưa nay. 
Chuyện gì đã xẩy ra? Thuyết trái đất trung tâm (của Ptolemaios) đang 
phổ biến lúc đó không phải là một phát minh của Ki-tô giáo. Ptolemaios 
là một khoa học gia lương dân, và ki-tô hữu, như xưa nay vẫn thế, đã an 
nhiên đón nhận cho mình quan điểm khoa học phổ quát về thế giới quan 
lúc đó. Trên căn bản, việc thay đổi quan điểm khoa học về thế giới quan 
lẽ ra cũng chẳng tạo ra vấn đề gì cho ki-tô hữu. Giáo chủ Grê-gô-ri-ô XIII 
đã minh chứng điều đó, khi ngài dựa vào kiến thức khoa học mới để bỏ 
lịch cũ một cách dễ dàng, và như thế cũng có nghĩa là việc chấp nhận thế 
giới quan mới của Kopernikus hoàn toàn chẳng có vấn đề gì. 
Nếu vấn đề không nằm nơi quan điểm thế giới quan của Kopernikus, 
như nhiều người ngày nay vẫn nghĩ như thế – thì vấn đề thật sự nằm ở 
đâu? Thưa, nó nằm rất nhiều nơi tâm lí, nơi chiến tranh tâm lí và nơi 
quyền lực truyền thông. Trường hợp Ga-li-lê khởi đi từ chính con người 
ông. Ga-li-lê không phải là một người đơn giản. Ông kiêu căng và ít hoà 
hợp với đồng nghiệp. Khi Kepler tỏ í muốn mượn ống kính viễn vọng 
của ông, thì Ga-li-lê từ chối, vì ông không muốn giúp một tiềm năng đối 
thủ khoa học của mình. Ga-li-lê quả quyết chính mình đã chế ra ống kính 
đó, nhưng thật ra ông đã mua lại của người Hoà-lan. Chính ông quả 
quyết : „nhờ … các quan sát kì diệu và các minh chứng rõ ràng (của ông)“, 
mà ông đã mở rộng vũ trụ „hàng trăm và cả hàng ngàn lần nhiều hơn bất cứ 
một hiền giả thế giới nào của tất cả mọi thế kỉ trước“. 
Ga-li-lê có xuất bản một số sách, và cũng có lúc đã biện hộ cho thế giới 
quan của Kopernikus, như nhiều khoa học gia trước ông đã làm. Nhưng 
bản tính như lửa và hay tranh cãi của ông không thích hợp cho thái độ 
điềm tĩnh phải có khi trình bày một lí thuyết khoa học mới. Ông muốn 
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tạo ra một cuộc tranh luận chống lại quan điểm truyền thống: trái đất 
trung tâm của Ptolemaios. 
Nhưng lúc đó không phải là thời điểm thích hợp cho những tranh luận. 
Thế giới đang ngùn ngụt với cuộc tranh cãi lớn giữa Tin lành và Công 
giáo. Và cuộc tranh chấp này, chẳng bao lâu sau khi sách của Ga-li-lê 
được phổ biến, đã đưa Âu châu vào một cuộc chiến kinh hoàng kéo dài 
30 năm. Trong giai đoạn đấu tranh với Tin lành đó, có nhiều dòng tu chủ 
trương đổi mới đã hình thành lên trong Giáo hội, một Giáo hội lúc đó 
phần nào đã mục nát về mặt tâm linh. Các dòng tu này đã tạo nên một 
phấn chấn tinh thần vô cùng lớn nơi tín hữu công giáo. Nhưng, khi vị 
lãnh đạo của một trong các tu viện đó đột nhiên ngã theo Tin lành, thì 
thế giới công giáo bị một chấn động lớn. Biến cố này là nguyên do thành 
lập toà án thẩm tra ở Rô-ma, để theo dõi và ngăn chận những lệch lạc 
đức tin lộ diện. Chỉ trong không khí căng thẳng đó, ta mới có thể hiểu, vì 
sao từ một xung đột thuần tuý khoa học bỗng dưng đã có thể trở thành 
một xung đột về chân lí đức tin. 
Ga-li-lê tấn công ào ạt. Ông tuyên bố, nếu có mâu thuẫn giữa Kinh 
Thánh và khoa học, thì phải giải thích lại Kinh Thánh, bởi vì chỉ qua khoa 
học ta mới chắc chắn đạt được chân lí. Màn kịch ồn ào này thực ra dư 
thừa, là vì thuyết trái đất trung tâm của Ptolemaios không phải là tín lí 
của Giáo hội. Đúng, là cho tới lúc đó, vì không có kiến thức nào khác 
hơn, nên người ta đã diễn giải Kinh Thánh theo điều kiện thế giới quan 
của Ptolemaios. Giả như giờ đây chấp nhận thuyết của Kopernikus, thì 
Giáo hội sẽ gặp khó khăn diễn giải ở một vài chỗ trong Kinh Thánh, 
nhưng chỉ là khó khăn trong cách kể chuyện một đôi biến cố nào đó thôi, 
chứ nội dung í nghĩa những chỗ đó tuyệt nhiên không hề hấn gì. Các 
giáo phụ của những thế kỉ đầu đã phải đối đầu với nhiều điểm mâu 
thuẫn còn quan trọng hơn nhiều, và, với lối hiểu chủ yếu dựa vào í nghĩa 
tinh thần chứ không chủ yếu dựa trên mặt chữ, các ngài đã tìm ra được 
những kết quả đầy thuyết phục. Chính Kinh Thánh cũng mời gọi ta hiểu 
cách đó, bởi trong Cựu Ướcđã có hai tường thuật về sáng thế rất khác 
nhau, và trong Tân ước có tới bốn Tin mừng, mà nội dung quả không dễ 
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dàng gì phù hợp cho một khuôn mặt đức Giê-su. Các giáo phụ đặc biệt 
chú tâm tới í nghĩa tinh thần của bản văn, các ngài tự do làm việc và đã 
đi tới nhiều kết quả rất khác nhau, đôi khi còn mâu thuẫn nhau. Dù vậy, 
Giáo hội vẫn trân trọng các ngài như nhau. Như vậy, nếu có một thay 
đổi lối nhìn khoa học về thế giới quan, thì chắc chắn điều đó cũng chẳng 
tạo ra cho các nhà thần học lúc đó chút khó khăn nào cả. Lại nữa, lúc 
đương thời với Ga-li-lê, giáo chủ Grê-gô-ri-ô XIII đã hiên ngang bất chấp 
mọi phản kháng để sửa lịch. 
Dĩ nhiên, trong mọi thời, đều có những đầu óc bảo thủ, luôn coi những 
đổi thay là việc làm của ma quỷ. Và, trong thời điểm có xung đột tôn 
giáo sống chết về đức tin, một chuyện bên lề cũng có thể nhanh chóng 
trở thành bãi chiến trường. Hơn nữa, Ga-li-lê-ô Ga-li-lê lại là típ người 
thích tạo dư luận. Thoạt tiên, Giáo hội đón tiếp ông. Lần tới Rô-ma năm 
1611, ông được đón tiếp trọng thể, được ở trong một lâu đài có nhiều kẻ 
hầu hạ, và ngay cả vinh dự được nhận làm thành viên của Viện hàn lâm 
khoa học giáo chủ. Suốt phiên toà đầu tiên năm 1616 ở Rô-ma, Ga-li-lê 
sống hoang phí đến độ khiến cho người chủ nhà nơi ông trú phải lo cho 
uy tín mình. Xong phiên toà, Ga-li-lê được tiếp kiến Giáo chủ, đó là cái 
vinh dự cao nhất thời đó, và ông được vinh danh công khai. Dù ông đã 
khuấy động mạnh dư luận, toà thẩm tra chỉ yêu cầu ông không xuất bản 
sách biện hộ cho thế giới quan của Kopernikus nữa, và ông đã chấp 
nhận. Hồng i Robert Bellarmin, một trí thức dòng Tên tế nhị, đã khuyên 
ông, hãy coi quan điểm của Kopernikus như là một thuyết, chứ đừng 
xem đó là một chân lí không thể đảo ngược – và lời khuyên đó cho thấy 
hồng i Bellarmin lúc đó đã có một nhận thức về lí thuyết khoa học phù 
hợp với quan điểm ngày nay. Bởi vì khoa học tự nhiên đã từ lâu coi kết 
quả của mình chỉ là những xác xuất có thể sai, chứ không còn đòi cho 
mình quyền sở hữu chân lí. Thành ra, đòi hỏi chân lí của Ga-li-lê, đối với 
khoa học chân chính ngày nay, là hoàn toàn vô căn cứ. Nhà vật lí giải 
Nobel Werner Heisenberg gọi bản án năm 1616 của tòa thẩm tra là một 
„quyết định có thể chấp nhận được“. Với quyết định đó, lẽ ra „trường hợp 
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Ga-li-lê “ được kể như xong. Nhưng, ai nghĩ như thế, là không hiểu gì về 
Ga-li-lê. 
Vừa lúc đó, hồng i Maffeo Barberini, một nhà toán học có tiếng và là bạn 
của Ga-li-lê, được bầu lên ghế giáo chủ. Sự kiện này khiến Ga-li-lê, lúc 
này 59 tuổi, trở nên kiêu căng, và ông đã phạm một lỗi trầm trọng. Ông 
không còn hài lòng với danh tiếng lúc đó , mà còn muốn hơn thế. Ông 
muốn được công luận chú í. Và ông đã viết cuốn sáchDialogo die Massimi 
Sistemi, bằng tiếng Í, là ngôn ngữ của đại chúng, chứ không bằng tiếng 
La-tinh, là thứ ngôn ngữ của mọi tác phẩm khoa học vào thời đó. Như 
vậy là ông đã lỗi lời hứa, là thôi không còn viết sách biện luận cho 
Kopernikus nữa. Điểm gia trọng hơn: Không những trong sách ông 
không coi quan điểm Kopernikus là một giả thuyết, như hồng i 
Bellarmin khuyên ngày trước, mà còn cho đó là chân lí. Trong sách, ông 
ghi ra nội dung trao đổi thân mật trước đây giữa ông với bạn mình là 
hồng i Barberini (lúc này đã thành Giáo chủ) để tấn công hồng i 
Bellarmin, đã qua đời. Ông gọi nhân vật đối thoại trong sách (Bellarmin) 
là „Simplicio“ (Tay ngố), và ỡm ờ đẩy lối gọi xách mé đó vào miệng vị 
tân Giáo chủ. 
Đó là một phách lối có tính toán. Có lẽ ông nghĩ mình là bạn của Giáo 
chủ nên kiêu căng dám làm những chuyện như thế. Nhưng ông đã lầm. 
Phiên toà thẩm tra thứ hai (1633) được mở ra để phán quyết về việc lỗi 
lời hứa năm 1616, và toà đã phán quyết cấm ông [lúc này 70 tuổi, gần 
như mù] không được xuất bản sách và không được rời khỏi biệt thự 
riêng của mình ở Acetri gần Firenze nữa. 
Người ta có thể coi quyết định đó của Giáo hội là quá tay, như giáo chủ 
Gio-an Phao-lô II đã nói năm 1992, khi ngài công bố trả lại danh dự cho 
Ga-li-lê. Nhưng điều thật hiển nhiên là, trường hợp Ga-li-lê trước hết chỉ 
là một thảm kịch con người. Nó chẳng liên quan một tí gì tới quan hệ 
giữa khoa học và Ki-tô giáo. Tuy nhiên, hệ quả của nó đã vô lường. Vô 
lường ở chỗ, với sách Dialogo, Ga-li-lê không những trở thành kí giả khoa 
học đầu tiên thành công, mà cuốn sách còn cung cấp chất liệu tuyên 
truyền chống Công giáo cho các lực lượng tôn giáo và chính trị lớn rộng 
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lúc đó. Huyền thoại Ga-li-lê đã hình thành từ đó. Tác giả Rudolph 
Krämer-Badoni, trong cuốn sách viết về tiểu sử Ga-li-lê rất hay của ông, 
đã trích lại một câu thẳng thừng của nhà văn nổi tiếng Arthur Koestler: 
„Ngược lại với hầu hết những gì đã viết về tiến trình phát triển của khoa học tự 
nhiên, ta thấy Ga-li-lê không phải là người đã tìm ra kính viễn vọng, kính hiển 
vi, nhiệt kế và đồng hồ quả lắc. Ông chẳng khám phá ra luật quán tính, lực 
(hoặc chuyển động) bình hành, hoặc các vệt trên mặt trời. Ông đã không đóng 
góp gì cho ngành thiên văn. Ông đã chẳng có thí nghiệm nào nơi tháp nghiêng 
Pisa, và đã chẳng minh chứng được gì cho sự đúng đắn của thuyết Kopernikus. 
Ông đã không bị toà thẩm tra tra tấn, không bị giam giữ, đã không nói ´nhưng 
mà nó (trái đất) vẫn quay´ và đã không phải là một kẻ tuẫn đạo vì khoa học.“ 
[Câu „nhưng mà nó vẫn quay“, Eppur si muove, là do Murillo tưởng 
tượng ghi thêm vào bức hoạ vẽ Ga-li-lê đang quỳ trước toà nhận bản án 
ngày 22. 06. 1633. Có lẽ từ đó người ta dệt lên câu chuyện như sau: Sau 
khi chán nản đọc lời nhận bản án, Ga-li-lê đứng dậy, miệng lẩm bẩm nói 
eppur si muove. Ghi chú của người dịch]. 
Chấn động tạo ra quả thật không phải do Ga-li-lê, mà do những gì người 
ta tạo ra về ông từ bao nhiêu thế kỉ qua. Bên cạnh các cá tính đó, Ga-li-lê 
là một người ngoan đạo, và ông đã mất „như một người con trung thành 
của Giáo hội công giáo“, như người ta kể lại. Josua đã khiến mặt trời đứng 
lại hay đi tiếp, sự kiện này không liên quan gì ráo trọi với câu hỏi về sự 
hiện hữu của Thiên Chúa. Ga-li-lê không nghi ngờ gì về sự hiện hữu của 
Thiên Chúa. Và chính Thiên Chúa của Ga-li-lê đúng là Thiên Chúa ki-tô 
giáo. 
Nhưng, những người đời sau, đặc biệt là các nhà khoa học, thường xem 
„trường hợp Ga-li-lê “ là một cuộc tuyên chiến của Giáo hội đối với khoa 
học. Điều này đã chẳng bao giờ có và cũng đừng bao giờ nên nghĩ thế. 
Tuy vậy, người ta vẫn dùng nó để tạo dư luận. Quả là một bi kịch, khi 
người ta biến một tôn giáo duy nhất có cùng động cơ uyên nguyên với 
khoa học và đã giúp khoa học phát triển, trong khi các tôn giáo khác coi 
khoa học như là thù địch. Thảm kịch giả tạo về Ga-li-lê đó đã khiến cho 
khoa học hiện đại mù mắt trước Giáo hội và Ki-tô giáo. Nó chẳng còn 
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biết, Giáo hội và Ki-tô giáo thật ra đã là bố mẹ của nó, đã giải thoát nó 
khỏi „nỗi sợ lương dân“ trước những quyền lực đầy bí ẩn của thiên 
nhiên, và đã khuyến khích nó mặc sức sử dụng lí trí. Vì thế, một thời 
gian dài, khoa học nhìn vào Giáo hội và Ki-tô giáo, cũng như nhìn vào 
các tôn giáo khác, như là một đối thủ hay một thế giới đối nghịch. 
Nhưng ai cố tình dồn nén lịch sử mình thì hoặc sẽ tự đưa mình vào tình 
trạng phân liệt, kẻ đó đặc biệt có nguy cơ sẽ mất bản sắc, hoặc sẽ rơi vào 
quá lạm hay xuống hố thẳm vô đáy. Điều đó cũng đã và đang xảy ra cho 
khoa học. 
Như vậy, khoa học khẩn thiết phải làm một cuộc khai sáng về chính 
mình và về nguồn cội mình. Chỉ như thế, may ra tương quan giữa khoa 
học và Ki-tô giáo mới phong nhiêu trở lại, như trước đây một thời gian 
dài đã có. Sự phát triển bất ngờ của khoa học hiện đại đang mở ra cho ta 
những điều kiện thuận lợi nhất để làm việc đó. 
2. GA-LI-LÊ VÀ CÚ TRUYỀN THÔNG CHƯA TỪNG CÓ 
Trong khi các nhà khoa học dòng Tên trong tháp Gió đã dùng luận cứ 
khoa học nhanh chóng thuyết phục vị giáo chủ già Grê-gô-ri-ô XIII chấp 
nhận đổi lịch cũ (thời đó những tín đồ tin lành đạo đức không chịu, và 
các tín đồ chính thống tới ngày nay vẫn kịch liệt chống lại việc đổi lịch 
này), thì cậu thanh niên 18 tuổi ở đại học Pisa vẫn miệt mài tin tưởng vào 
thuyết trái đất trung tâm. Có lẽ cậu đã là một thanh niên khó tính, và đã 
chẳng được người khác để í tới đủ. Dù sao, cậu thanh niên mới lớn đó về 
sau đã say mê với các kết quả khoa học; cậu nuôi mộng đẩy khoa học đi 
tới và sẽ trở thành một nhà khoa học nổi danh. Cậu trai trẻ đó là Ga-li-lê-
ô Ga-li-lê. 
Thật ra, về mặt khoa học, cậu đã không đưa ra điểm gì thật mới. Nhưng 
xưa nay quả chưa có nhà khoa học nào nổi tiếng như cậu. Tên Ga-li-lê-ô 
Ga-li-lê gắn liền với một thảm kịch lớn của khoa học; nó gợi lên câu 
chuyện của một nhà khoa học can đảm và vô vị lợi, chỉ biết phục vụ chân 
lí mà thôi, và dám mạnh bạo chống lại mọi thế lực quá khứ lo sợ trước 
chân lí. Trường hợp Ga-li-lê-ô Ga-li-lê là một huyền thoại. Huyền thoại 
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Ga-li-lê-ô Ga-li-lê là một cuốn tiểu thuyết của Dan Brown 400 năm về 
trước. 
Nhưng đó không chỉ là một cuốn tiểu thuyết. Câu chuyện của Ga-li-lê-ô 
Ga-li-lê đã làm lung lay tận gốc công luận về mối quan hệ giữa Giáo hội 
và khoa học, giữa Ki-tô giáo và khoa học, vâng giữa tôn giáo và khoa 
học. Khoa học từ đó coi Thiên Chúa là kẻ cay nghiệt, chỉ muốn cấm đoán 
tự do tư duy của các nhà nghiên cứu, nên cần phải công khai hoặc âm 
thầm chống lại. Hoặc là ngược lại, họ biến Người thành một Thiên Chúa 
riêng tư, dễ thương, vô tội vạ, do con người nặn ra, có cũng được mà 
không cũng được. Trường hợp Ga-li-lê là một tiếng phèng la inh ỏi đánh 
vào quan hệ của Ki-tô giáo và khoa học, mà những âm vang vẫn còn 
vọng tới ngày nay. Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của chúng ta ngày nay, 
huyền thoại Ga-li-lê trong thực tế là một tin vịt khổng lồ; đó có lẽ là một 
cú truyền thông lớn nhất xưa nay. 
Chuyện gì đã xẩy ra? Thuyết trái đất trung tâm (của Ptolemaios) đang 
phổ biến lúc đó không phải là một phát minh của Ki-tô giáo. Ptolemaios 
là một khoa học gia lương dân, và ki-tô hữu, như xưa nay vẫn thế, đã an 
nhiên đón nhận cho mình quan điểm khoa học phổ quát về thế giới quan 
lúc đó. Trên căn bản, việc thay đổi quan điểm khoa học về thế giới quan 
lẽ ra cũng chẳng tạo ra vấn đề gì cho ki-tô hữu. Giáo chủ Grê-gô-ri-ô XIII 
đã minh chứng điều đó, khi ngài dựa vào kiến thức khoa học mới để bỏ 
lịch cũ một cách dễ dàng, và như thế cũng có nghĩa là việc chấp nhận thế 
giới quan mới của Kopernikus hoàn toàn chẳng có vấn đề gì. 
Nếu vấn đề không nằm nơi quan điểm thế giới quan của Kopernikus, 
như nhiều người ngày nay vẫn nghĩ như thế – thì vấn đề thật sự nằm ở 
đâu? Thưa, nó nằm rất nhiều nơi tâm lí, nơi chiến tranh tâm lí và nơi 
quyền lực truyền thông. Trường hợp Ga-li-lê khởi đi từ chính con người 
ông. Ga-li-lê không phải là một người đơn giản. Ông kiêu căng và ít hoà 
hợp với đồng nghiệp. Khi Kepler tỏ í muốn mượn ống kính viễn vọng 
của ông, thì Ga-li-lê từ chối, vì ông không muốn giúp một tiềm năng đối 
thủ khoa học của mình. Ga-li-lê quả quyết chính mình đã chế ra ống kính 
đó, nhưng thật ra ông đã mua lại của người Hoà-lan. Chính ông quả 
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quyết : „nhờ … các quan sát kì diệu và các minh chứng rõ ràng (của ông)“, 
mà ông đã mở rộng vũ trụ „hàng trăm và cả hàng ngàn lần nhiều hơn bất cứ 
một hiền giả thế giới nào của tất cả mọi thế kỉ trước“. 
Ga-li-lê có xuất bản một số sách, và cũng có lúc đã biện hộ cho thế giới 
quan của Kopernikus, như nhiều khoa học gia trước ông đã làm. Nhưng 
bản tính như lửa và hay tranh cãi của ông không thích hợp cho thái độ 
điềm tĩnh phải có khi trình bày một lí thuyết khoa học mới. Ông muốn 
tạo ra một cuộc tranh luận chống lại quan điểm truyền thống: trái đất 
trung tâm của Ptolemaios. 
Nhưng lúc đó không phải là thời điểm thích hợp cho những tranh luận. 
Thế giới đang ngùn ngụt với cuộc tranh cãi lớn giữa Tin lành và Công 
giáo. Và cuộc tranh chấp này, chẳng bao lâu sau khi sách của Ga-li-lê 
được phổ biến, đã đưa Âu châu vào một cuộc chiến kinh hoàng kéo dài 
30 năm. Trong giai đoạn đấu tranh với Tin lành đó, có nhiều dòng tu chủ 
trương đổi mới đã hình thành lên trong Giáo hội, một Giáo hội lúc đó 
phần nào đã mục nát về mặt tâm linh. Các dòng tu này đã tạo nên một 
phấn chấn tinh thần vô cùng lớn nơi tín hữu công giáo. Nhưng, khi vị 
lãnh đạo của một trong các tu viện đó đột nhiên ngã theo Tin lành, thì 
thế giới công giáo bị một chấn động lớn. Biến cố này là nguyên do thành 
lập toà án thẩm tra ở Rô-ma, để theo dõi và ngăn chận những lệch lạc 
đức tin lộ diện. Chỉ trong không khí căng thẳng đó, ta mới có thể hiểu, vì 
sao từ một xung đột thuần tuý khoa học bỗng dưng đã có thể trở thành 
một xung đột về chân lí đức tin. 
Ga-li-lê tấn công ào ạt. Ông tuyên bố, nếu có mâu thuẫn giữa Kinh 
Thánh và khoa học, thì phải giải thích lại Kinh Thánh, bởi vì chỉ qua khoa 
học ta mới chắc chắn đạt được chân lí. Màn kịch ồn ào này thực ra dư 
thừa, là vì thuyết trái đất trung tâm của Ptolemaios không phải là tín lí 
của Giáo hội. Đúng, là cho tới lúc đó, vì không có kiến thức nào khác 
hơn, nên người ta đã diễn giải Kinh Thánh theo điều kiện thế giới quan 
của Ptolemaios. Giả như giờ đây chấp nhận thuyết của Kopernikus, thì 
Giáo hội sẽ gặp khó khăn diễn giải ở một vài chỗ trong Kinh Thánh, 
nhưng chỉ là khó khăn trong cách kể chuyện một đôi biến cố nào đó thôi, 
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chứ nội dung í nghĩa những chỗ đó tuyệt nhiên không hề hấn gì. Các 
giáo phụ của những thế kỉ đầu đã phải đối đầu với nhiều điểm mâu 
thuẫn còn quan trọng hơn nhiều, và, với lối hiểu chủ yếu dựa vào í nghĩa 
tinh thần chứ không chủ yếu dựa trên mặt chữ, các ngài đã tìm ra được 
những kết quả đầy thuyết phục. Chính Kinh Thánh cũng mời gọi ta hiểu 
cách đó, bởi trong Cựu Ướcđã có hai tường thuật về sáng thế rất khác 
nhau, và trong Tân ước có tới bốn Tin mừng, mà nội dung quả không dễ 
dàng gì phù hợp cho một khuôn mặt đức Giê-su. Các giáo phụ đặc biệt 
chú tâm tới í nghĩa tinh thần của bản văn, các ngài tự do làm việc và đã 
đi tới nhiều kết quả rất khác nhau, đôi khi còn mâu thuẫn nhau. Dù vậy, 
Giáo hội vẫn trân trọng các ngài như nhau. Như vậy, nếu có một thay 
đổi lối nhìn khoa học về thế giới quan, thì chắc chắn điều đó cũng chẳng 
tạo ra cho các nhà thần học lúc đó chút khó khăn nào cả. Lại nữa, lúc 
đương thời với Ga-li-lê, giáo chủ Grê-gô-ri-ô XIII đã hiên ngang bất chấp 
mọi phản kháng để sửa lịch. 
Dĩ nhiên, trong mọi thời, đều có những đầu óc bảo thủ, luôn coi những 
đổi thay là việc làm của ma quỷ. Và, trong thời điểm có xung đột tôn 
giáo sống chết về đức tin, một chuyện bên lề cũng có thể nhanh chóng 
trở thành bãi chiến trường. Hơn nữa, Ga-li-lê-ô Ga-li-lê lại là típ người 
thích tạo dư luận. Thoạt tiên, Giáo hội đón tiếp ông. Lần tới Rô-ma năm 
1611, ông được đón tiếp trọng thể, được ở trong một lâu đài có nhiều kẻ 
hầu hạ, và ngay cả vinh dự được nhận làm thành viên của Viện hàn lâm 
khoa học giáo chủ. Suốt phiên toà đầu tiên năm 1616 ở Rô-ma, Ga-li-lê 
sống hoang phí đến độ khiến cho người chủ nhà nơi ông trú phải lo cho 
uy tín mình. Xong phiên toà, Ga-li-lê được tiếp kiến Giáo chủ, đó là cái 
vinh dự cao nhất thời đó, và ông được vinh danh công khai. Dù ông đã 
khuấy động mạnh dư luận, toà thẩm tra chỉ yêu cầu ông không xuất bản 
sách biện hộ cho thế giới quan của Kopernikus nữa, và ông đã chấp 
nhận. Hồng i Robert Bellarmin, một trí thức dòng Tên tế nhị, đã khuyên 
ông, hãy coi quan điểm của Kopernikus như là một thuyết, chứ đừng 
xem đó là một chân lí không thể đảo ngược – và lời khuyên đó cho thấy 
hồng i Bellarmin lúc đó đã có một nhận thức về lí thuyết khoa học phù 
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hợp với quan điểm ngày nay. Bởi vì khoa học tự nhiên đã từ lâu coi kết 
quả của mình chỉ là những xác xuất có thể sai, chứ không còn đòi cho 
mình quyền sở hữu chân lí. Thành ra, đòi hỏi chân lí của Ga-li-lê, đối với 
khoa học chân chính ngày nay, là hoàn toàn vô căn cứ. Nhà vật lí giải 
Nobel Werner Heisenberg gọi bản án năm 1616 của tòa thẩm tra là một 
„quyết định có thể chấp nhận được“. Với quyết định đó, lẽ ra „trường hợp 
Ga-li-lê “ được kể như xong. Nhưng, ai nghĩ như thế, là không hiểu gì về 
Ga-li-lê. 
Vừa lúc đó, hồng i Maffeo Barberini, một nhà toán học có tiếng và là bạn 
của Ga-li-lê, được bầu lên ghế giáo chủ. Sự kiện này khiến Ga-li-lê, lúc 
này 59 tuổi, trở nên kiêu căng, và ông đã phạm một lỗi trầm trọng. Ông 
không còn hài lòng với danh tiếng lúc đó , mà còn muốn hơn thế. Ông 
muốn được công luận chú í. Và ông đã viết cuốn sáchDialogo die Massimi 
Sistemi, bằng tiếng Í, là ngôn ngữ của đại chúng, chứ không bằng tiếng 
La-tinh, là thứ ngôn ngữ của mọi tác phẩm khoa học vào thời đó. Như 
vậy là ông đã lỗi lời hứa, là thôi không còn viết sách biện luận cho 
Kopernikus nữa. Điểm gia trọng hơn: Không những trong sách ông 
không coi quan điểm Kopernikus là một giả thuyết, như hồng i 
Bellarmin khuyên ngày trước, mà còn cho đó là chân lí. Trong sách, ông 
ghi ra nội dung trao đổi thân mật trước đây giữa ông với bạn mình là 
hồng i Barberini (lúc này đã thành Giáo chủ) để tấn công hồng i 
Bellarmin, đã qua đời. Ông gọi nhân vật đối thoại trong sách (Bellarmin) 
là „Simplicio“ (Tay ngố), và ỡm ờ đẩy lối gọi xách mé đó vào miệng vị 
tân Giáo chủ. 
Đó là một phách lối có tính toán. Có lẽ ông nghĩ mình là bạn của Giáo 
chủ nên kiêu căng dám làm những chuyện như thế. Nhưng ông đã lầm. 
Phiên toà thẩm tra thứ hai (1633) được mở ra để phán quyết về việc lỗi 
lời hứa năm 1616, và toà đã phán quyết cấm ông [lúc này 70 tuổi, gần 
như mù] không được xuất bản sách và không được rời khỏi biệt thự 
riêng của mình ở Acetri gần Firenze nữa. 
Người ta có thể coi quyết định đó của Giáo hội là quá tay, như giáo chủ 
Gio-an Phao-lô II đã nói năm 1992, khi ngài công bố trả lại danh dự cho 
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Ga-li-lê. Nhưng điều thật hiển nhiên là, trường hợp Ga-li-lê trước hết chỉ 
là một thảm kịch con người. Nó chẳng liên quan một tí gì tới quan hệ 
giữa khoa học và Ki-tô giáo. Tuy nhiên, hệ quả của nó đã vô lường. Vô 
lường ở chỗ, với sách Dialogo, Ga-li-lê không những trở thành kí giả khoa 
học đầu tiên thành công, mà cuốn sách còn cung cấp chất liệu tuyên 
truyền chống Công giáo cho các lực lượng tôn giáo và chính trị lớn rộng 
lúc đó. Huyền thoại Ga-li-lê đã hình thành từ đó. Tác giả Rudolph 
Krämer-Badoni, trong cuốn sách viết về tiểu sử Ga-li-lê rất hay của ông, 
đã trích lại một câu thẳng thừng của nhà văn nổi tiếng Arthur Koestler: 
„Ngược lại với hầu hết những gì đã viết về tiến trình phát triển của khoa học tự 
nhiên, ta thấy Ga-li-lê không phải là người đã tìm ra kính viễn vọng, kính hiển 
vi, nhiệt kế và đồng hồ quả lắc. Ông chẳng khám phá ra luật quán tính, lực 
(hoặc chuyển động) bình hành, hoặc các vệt trên mặt trời. Ông đã không đóng 
góp gì cho ngành thiên văn. Ông đã chẳng có thí nghiệm nào nơi tháp nghiêng 
Pisa, và đã chẳng minh chứng được gì cho sự đúng đắn của thuyết Kopernikus. 
Ông đã không bị toà thẩm tra tra tấn, không bị giam giữ, đã không nói ´nhưng 
mà nó (trái đất) vẫn quay´ và đã không phải là một kẻ tuẫn đạo vì khoa học.“ 
[Câu „nhưng mà nó vẫn quay“, Eppur si muove, là do Murillo tưởng 
tượng ghi thêm vào bức hoạ vẽ Ga-li-lê đang quỳ trước toà nhận bản án 
ngày 22. 06. 1633. Có lẽ từ đó người ta dệt lên câu chuyện như sau: Sau 
khi chán nản đọc lời nhận bản án, Ga-li-lê đứng dậy, miệng lẩm bẩm nói 
eppur si muove. Ghi chú của người dịch]. 
Chấn động tạo ra quả thật không phải do Ga-li-lê, mà do những gì người 
ta tạo ra về ông từ bao nhiêu thế kỉ qua. Bên cạnh các cá tính đó, Ga-li-lê 
là một người ngoan đạo, và ông đã mất „như một người con trung thành 
của Giáo hội công giáo“, như người ta kể lại. Josua đã khiến mặt trời đứng 
lại hay đi tiếp, sự kiện này không liên quan gì ráo trọi với câu hỏi về sự 
hiện hữu của Thiên Chúa. Ga-li-lê không nghi ngờ gì về sự hiện hữu của 
Thiên Chúa. Và chính Thiên Chúa của Ga-li-lê đúng là Thiên Chúa ki-tô 
giáo. 
Nhưng, những người đời sau, đặc biệt là các nhà khoa học, thường xem 
„trường hợp Ga-li-lê “ là một cuộc tuyên chiến của Giáo hội đối với khoa 
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học. Điều này đã chẳng bao giờ có và cũng đừng bao giờ nên nghĩ thế. 
Tuy vậy, người ta vẫn dùng nó để tạo dư luận. Quả là một bi kịch, khi 
người ta biến một tôn giáo duy nhất có cùng động cơ uyên nguyên với 
khoa học và đã giúp khoa học phát triển, trong khi các tôn giáo khác coi 
khoa học như là thù địch. Thảm kịch giả tạo về Ga-li-lê đó đã khiến cho 
khoa học hiện đại mù mắt trước Giáo hội và Ki-tô giáo. Nó chẳng còn 
biết, Giáo hội và Ki-tô giáo thật ra đã là bố mẹ của nó, đã giải thoát nó 
khỏi „nỗi sợ lương dân“ trước những quyền lực đầy bí ẩn của thiên 
nhiên, và đã khuyến khích nó mặc sức sử dụng lí trí. Vì thế, một thời 
gian dài, khoa học nhìn vào Giáo hội và Ki-tô giáo, cũng như nhìn vào 
các tôn giáo khác, như là một đối thủ hay một thế giới đối nghịch. 
Nhưng ai cố tình dồn nén lịch sử mình thì hoặc sẽ tự đưa mình vào tình 
trạng phân liệt, kẻ đó đặc biệt có nguy cơ sẽ mất bản sắc, hoặc sẽ rơi vào 
quá lạm hay xuống hố thẳm vô đáy. Điều đó cũng đã và đang xảy ra cho 
khoa học. 
Như vậy, khoa học khẩn thiết phải làm một cuộc khai sáng về chính 
mình và về nguồn cội mình. Chỉ như thế, may ra tương quan giữa khoa 
học và Ki-tô giáo mới phong nhiêu trở lại, như trước đây một thời gian 
dài đã có. Sự phát triển bất ngờ của khoa học hiện đại đang mở ra cho ta 
những điều kiện thuận lợi nhất để làm việc đó. 
3. DARWIN ĐÓNG CỬA LÒ GỐM 
Trường hợp Ga-li-lê đã không cắt đứt ngay mối dây giữa Ki-tô giáo và 
khoa học. Các nhà khoa học hàng đầu của thế kỉ 17 như Newton, Pascal 
và cả Descartes vẫn là những ki-tô hữu xác tín. Newton còn đưa Thiên 
Chúa vào hệ thống vũ trụ của ông: nếu hành tinh nào bay chệch ra khỏi 
quỹ đạo thì Thiên Chúa sẽ vỗ nhẹ đưa nó trở về vị trí. Nhà toán học 
Kepler (1571-1630) coi những định luật toán học do ông khám phá là dấu 
hiệu í muốn của Thiên Chúa, và qua đó ông vui mừng coi mình là người 
đầu tiên nhận ra nét đẹp của các tác phẩm của Thiên Chúa. Nhà khoa 
học nổi danh người Đan-mạch Niels Stensen trở thành ki-tô hữu và còn 
được phong giám mục. 
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Nhưng thời kì này bắt đầu nẩy ra sự nghi kị cả từ hai phía, khiến chúng 
ta, nếu theo cái nhìn ngày nay, không thể phân biệt được, đức tin của 
nhà khoa học thời đó là do theo thời hay thật do lòng xác tín của họ. Và 
lần đầu tiên xem ra Giáo hội cũng hết hứng thú hỗ trợ khoa học. Giáo 
hội càng ngày càng rút nhiều hơn vào lãnh vực thiêng liêng. Về điểm 
này, Minois coi đó là hậu qủa của công đồng Trento. Theo ông, để chống 
lại tiến trình tục hoá trong nội bộ, Công đồng đã vẽ ra lằn ranh quá đậm 
giữa lãnh vực trần tục và linh thiêng, khiến Vô thần mới có cơ hội thành 
hình. Dù sao, thế kỉ 18 đã chứng kiến cảnh các nhà khoa học từ từ đi theo 
thuyết Bất khả luận và Vô thần. Họ nhìn nhà nước chuyên chế và đồng 
minh gắn bó của nó là Giáo hội như những cơ chế đàn áp và dần quay ra 
chống lại. Một số khoa học gia đi theo thuyết Hữu thần do họ tự nghĩ ra. 
Thiên Chúa của các khoa học gia trong thế kỉ 18, nếu có, thì đó là một 
Thiên Chúa do họ tự chế ra. 
Vào cuối thế kỉ này, xuất hiện một hoạt cảnh nổi tiếng : Nhà vật lí lớn 
Laplace được hoàng đế Napoleon cho mời tới để giải thích cho ngài về 
hình ảnh thế giới. Và nhà vật lí đã nói cho ông hoàng ham học nghe về 
thế giới theo quan điểm khoa học thời đó. Khi Laplace vừa trình bày 
xong, thì Hoàng đế đột ngột hỏi : «Et Dieu?» Và Thiên Chúa ? Laplace 
liền đứng thẳng người và hiên ngang trả lời: «Dieu? Je n’ ai plus besoin de 
cette hypothèse!» Thiên Chúa? Tôi chẳng cần gì tới cái giả thuyết ấy nữa. 
Với câu nói trịnh trọng đó, Laplace cho thấy hai điều : Thiên Chúa của 
thế kỉ 18 từ lâu không còn là Thiên Chúa ki-tô giáo nữa. Trái lại, đó là 
một Thiên Chúa hoàn toàn trừu tượng và nhân tạo, đúng là một giả 
thuyết, một thứ để điền vào chỗ trống cho cái gì đó mà khoa học chưa 
biết. Trong thời đại ánh sáng của Khai sáng, tôn giáo chỉ là thứ ánh đèn 
mù trong những góc còn tối tăm của thế giới. Và người ta muốn dùng 
khoa học để toả sáng cho những góc tối đó. Thứ hai, thứ Thiên Chúa về 
hưu mà Laplace nói lên đó trong thực tế chẳng còn cơ may sống sót nữa. 
Vị này bị Mephisto trong kịchFaust của Goethe cười nhạo : «Thỉnh thoảng 
ta vẫn thích gặp lão già đó / Và giữ mình để khỏi mất liên lạc với ông ta...» 
Thiên chúa đó là câu trả lời tự biên cho câu hỏi tự diễn. Với Thiên Chúa 
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đó ta không thể có được câu trả lời cho những vấn nạn cấp thiết về sự dữ 
trong thế giới, về í nghĩa của đau khổ và về bất hạnh của những người 
tốt. Thứ Thiên Chúa giả thuyết đó khoa học chẳng cần, Laplace chẳng 
cần, mà cũng chẳng ai cần. 
Khoa học trong thế kỉ 19 còn vô đạo gấp đôi. Họ chẳng còn nhận biết 
Thiên Chúa ki-tô giáo nữa, và thứ Thiên Chúa hữu thần của Khai sáng 
thì bị họ cười nhạo hoặc coi là dư thừa. Khoa học thế kỉ 19 không những 
tìm cách thoát ra khỏi sự bảo hộ của nhà nước và Giáo hội để được tự do 
nghiên cứu và học hỏi, mà hơn nữa họ còn coi Thiên Chúa là vật cản trên 
đường khám phá thế giới; họ tin chắc rằng trước sau gì cũng sẽ tìm ra 
các định luật thiên nhiên để giải mã toàn bộ mọi hiện tượng trong thế 
giới này. Vũ trụ đối với họ là một bộ máy tất định, vì thế không thể có 
chỗ cho Thiên Chúa với những phép lạ, những can thiệp bất thường của 
Người. Quỷ, theo tiếng Hi-lạp là Diabolos, nghĩa là kẻ bị rối loạn. Có thể 
nói, khoa học tự nhiên thế kỉ 19 coi Thiên Chúa là một con quỷ chuyên 
phá rối trật tự thế giới do Người tạo ra, nhưng giờ đây chẳng cần Người 
nữa, vì nó có thể tự động chạy theo một hệ thống định luật phối hợp với 
nhau. Thiên Chúa của các nhà khoa học thế kỉ 19 là một huyền thoại 
phản khoa học, nên họ cần phải tiêu diệt nó. 
Nhưng đối với các nhà khoa học tự nhiên thế kỉ 19, thế giới sống động 
muôn loài vẫn là một khó hiểu. Và ở lãnh vực này, những kiến thức của 
một ông Charles Darwin nào đó có lí. Darwin mô tả một cách khoa học 
và đầy thuyết phục về quy luật cạnh tranh sinh tồn của các loài mạnh 
hơn, và qua đó cho thấy thiên nhiên đã và sẽ chuyển biến ra sao. Quy 
luật của ông bao gồm luôn cả loài người, nên đã bị những ki-tô hữu 
nặng truyền thống chống lại. Và rõ ràng đây cũng là điểm đi ngược lại 
câu chuyện tạo dựng trong Kinh Thánh. Cho tới đây, Darwin cũng giống 
như trường hợp đồng nghiệp Ga-li-lê. Nhưng tâm tánh Darwin khác hẳn 
Ga-li-lê. Ông là người khiêm tốn, chừng mực và khôn ngoan, cố tránh 
mọi xung đột không cần thiết, nhưng không lùi bước trước quan điểm 
khoa học của mình. 
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Nhưng thế kỉ 19 cũng cung cấp bối cảnh cho một xung đột lớn. Đây 
không còn là xung đột tín ngưỡng như vào thời Ga-li-lê . Mà giờ đây là 
tranh chấp công khai giữa một bên là tôn giáo và bên kia là một nền 
khoa học vô đạo và chống đạo. «Tôi chống tôn giáo, vì tôi theo khoa học», đó 
là câu nói sau này của Joseph Stalin, một cựu chủng sinh và chào đời lúc 
Darwin còn sống. Điều lạ là, trong cuộc đối đầu này, cũng như trong các 
cuộc đối đầu giữa các quốc gia lúc đó, dần dà hai bên đã chẳng còn hiểu 
quan điểm của nhau nữa. 
Lẽ ra thuyết khoa học của Darwin (1809-1882) không hẳn tạo ra xung 
đột. Trình thuật tạo dựng trong Kinh Thánh viết, Thiên Chúa treo các vì 
sao «như những chiếc đèn mờ lên bầu trời». Viết như thế, các nhà chép Kinh 
Thánh dư biết là họ không trình thuật lại chi tiết đúng đắn những ngày 
giờ đầu của cuộc sáng thế, nhưng họ muốn dùng nó để chống lại việc 
thần linh hoá các hành tinh, một truyền thống lúc đó đang thịnh hành ở 
đông phương. Cái mới trong các trình thuật tạo dựng không phải là các 
hình ảnh văn chương, không phải là bảy ngày hay những «cây đèn mù» 
được treo lên. Cái mới trong trình thuật kinh thánh là, chỉ có một Thiên 
Chúa duy nhất, và Thiên Chúa đó đã tạo nên toàn thể vũ trụ từ hư 
không. 
Kinh Thánh không mô tả thế giới; nó cho biết, thế giới mang í nghĩa gì. 
Thuyết Tiến hoá của Darwin, trái lại, mô tả thế giới và sự phát triển của 
nó. Trong đó thiên nhiên không phải là một đại lượng cứng nhắc bất 
biến, nhưng nó biến chuyển năng động với thời gian. Trên căn bản, điểm 
này tương đồng với quan điểm ki-tô giáo. Còn như đơn giản cho rằng, 
Thiên Chúa cật lực tạo ra thế giới trong sáu ngày, rồi ngày thứ bảy 
Người không những nghỉ giải lao, mà là nghỉ luôn không đụng gì tới tạo 
vật nữa, thì đây không phải là Thiên Chúa ki-tô giáo, mà là thứ Chúa về 
hưu buồn cười của Epikur hay của Hữu thần. Mephisto trong 
kịch Faust cũng đã nhạo thứ Chúa đó : «Dĩ nhiên, nếu một Thiên Chúa chỉ 
cố gắng được có sáu ngày / Và cuối cùng chính mình vỗ tay hô Xong, / Thì đó 
hẳn phải có cái gì hay đấy! » 
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Ki-tô hữu, trái lại, tin rằng Thiên Chúa đã trở thành người qua đức Giê-
su Ki-tô. Nghĩa là Thiên Chúa đã tự mình đi vào lịch sử và vẫn tiếp tục 
tác động lên nó dưới dạng Thánh Linh. Như vậy, theo cái nhìn ki-tô 
giáo, ngay cả đức tin cũng biến chuyển theo lịch sử. Thế thì tại sao tạo 
vật lại không thể biến chuyển theo lịch sử? Ki-tô giáo tin rằng, ngay từ 
đầu đã có một số hạt mầm xác tín rồi. Và chúng chỉ trở nên sáng tỏ dần 
sau một thế kỉ biến chuyển. Đối với các tín hữu bảo căn không kể từ phía 
nào, thì nhận định «biến chuyển theo lịch sử» này bị coi là rối đạo. 
Nhưng với Ki-tô giáo thì quan điểm đức tin biến chuyển theo lịch sử qua 
sự dẫn dắt của Thánh Linh là lí đương nhiên. 
Như thế, có sự phát triển của tín lí, nghĩa là, một số xác tín nào đó đã 
được một công đồng hay giáo chủ tới một lúc nào đó diễn đạt ra thành 
một công thức rõ ràng, sau bao nhiêu thế kỉ suy tư tìm hiểu về những 
nội dung đó. Bậc thầy đáng kính của Giáo hội, thánh Tô-ma ở Aquino, 
không tin vào cái gọi là vô nhiễm thai của đức Mẹ – dĩ nhiên điều này 
chỉ có nghĩa là Mẹ ngay từ đầu đã được Thiên Chúa chọn, chứ không 
liên quan gì tới tình dục gì cả, như một số người thiếu hiểu biết vẫn luôn 
bô bô lên như thế. Tuy vậy, năm 1854, niềm tin cổ xưa này đã được nâng 
lên hàng tín lí. Kể từ lúc đó, ai không công nhận điều này, sẽ chẳng phải 
là công giáo. 
Một khi chính Giáo hội đòi hỏi phải quan tâm tới lịch sử, và vì vậy cũng 
có thể có những biến chuyển – dĩ nhiên không có những đứt đoạn hẳn 
với lịch sử – trong lĩnh vực nền tảng là đức tin, thì điều này cũng phải có 
giá trị cho nhận thức khoa học. Quả là một công tác nặng nề cho các giáo 
phụ trước đây, khi phải mang hạt giống đức tin ki-tô giáo được khai sinh 
trong văn hoá do-thái vào trồng trong tư duy và kiến thức của văn hoá 
hi-lạp và rô-ma thời đó. Nhưng các ngài đã chẳng chút sợ hãi, thoải mái 
tự do thực hiện mà không làm thất thoát chút gì đức tin ki-tô giáo. Một 
công việc như thế, theo cái nhìn ki-tô giáo, luôn phải được tái tục đều 
đều. 
Như vậy, theo xác tín ki-tô giáo, nếu đức tin đã dần tiến tới chỗ trong 
sáng và nở hoa từ những luật lệ và quy tắc ban đầu, thì tại sao Thiên 
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Chúa cũng không bằng cách đó trao cho tạo vật ngay từ đầu những luật 
lệ và quy tắc? Những luật lệ dẫn tạo vật thoát ra khỏi tình trạng hỗn 
mang ban đầu để đi tới chỗ thăng hoa về sau? Nhà khoa học và linh mục 
người Pháp Teilhard de Chardin vì thế trong thế kỉ 20 đã đưa ra một 
thuyết Tiến hoá với cái nhìn sâu sắc và phong phú về Chúa Ki-tô và về í 
nghĩa của lịch sử. 
Như vậy, đối với các ki-tô hữu tỉnh thức, thuyết Tiến hoá lẽ ra phải là 
một tiến bộ khoa học đáng mừng. Dù sao, giáo huấn công giáo chưa bao 
giờ lên án thuyết đó. Hơn nữa, linh mục tu sĩ dòng An-tịnh là Gregor 
Mendel, một người đồng thời với Darwin, nghiên cứu sự di truyền và 
sau bao nhiêu khó nhọc, đã tìm ra được những quy luật mang tên ông, 
nhằm giúp ta hiểu sâu hơn về thuyết Tiến hoá. 
Như vậy tại sao lại có sự xung đột với thuyết Tiến hoá, mà hậu quả cùa 
nó vẫn còn vang vọng cho tới ngày nay ? Khi Darwin vào năm 1859 cho 
ra đời tác phẩm nòng cốt của ông, Sự Hình Thành Các Loài Qua Chọn Lọc 
Tự Nhiên, thì lúc đó thế giới đang trong tình trạng chiến tranh. Chiến 
tranh giữa khoa học và tôn giáo. Và trong chiến tranh thì quan điểm của 
hai bên thường bị hiểu sai. Những tấn công liên lỉ lên tôn giáo của một 
số nhà khoa học khiến cho một số kẻ tin nghĩ ngay rằng, Darwin mang 
hậu í tấn công mình. Họ tri hô lên, có người bảo chúng ta xuất phát từ 
khỉ ! Phản Kinh Thánh ! Đặc biệt các tín đồ tin lành trung thành với Kinh 
Thánh, họ coi Kinh Thánh là tuyệt đối, đã dấy lên một trận chiến chống 
Darwin và thuyết của ông, kéo dài mãi cho tới nay. 
Và dĩ nhiên phía bên kia cũng xắn tay áo. Họ muốn dùng thuyết Darwin 
làm thành trì cho việc giải thích thế giới theo quan điểm vô thần. Lối 
biện luận cộc cằn của những người tin lành bảo căn đã khiến cho niềm 
tin của những kẻ theo thuyết Tiến hoá trở nên dễ hơn. Nhưng thuyết 
Tiến hóa, trên thực tế, đâu có ăn nhập gì đâu tới câu hỏi, có hay không có 
Thiên Chúa. Nó chỉ mô tả những quy luật phát triển của thế giới sống 
động. Chỉ có vậy. Nó chẳng bàn chi tới câu hỏi quyết định, là tại sao lại 
có muôn loài, mà không phải là hư vô. Lại nữa, thuyết Tiến hoá cũng 
không thể trả lời câu hỏi, tại sao muôn loài trong thế giới lại ở trong một 
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trật tự toàn hảo, mà không rơi vào hỗn loạn. Và nếu có những quy luật 
đưa trật tự tới hỗn loạn, thì chúng phải ăn khớp với nhau thế nào, để cho 
sau một biến chuyển lâu dài, một con người với những nét tế vi như 
Darwin hay như quý vị đang đọc sách này, có thể xuất hiện. Và thuyết 
Tiến hoá cũng không tài nào giải thích nổi, tại sao thế giới trong giây lát 
tới đây sẽ không chìm vào hỗn loạn. 
Cũng như mọi thuyết khoa học khác, thuyết Tiến hoá cũng chỉ mô tả 
được bằng quy luật những gì đang có và những gì mới biết được cho tới 
nay. Kinh nghiệm tới nay cho hay, những quy luật đó vẫn còn giá trị và 
hỗn loạn sẽ không xảy ra. Nhưng ai dám quả quyết rằng, thông qua các 
điều kiện quá khứ, họ có thể tiên đoán tương lai được một cách chắc 
chắn trăm phần trăm, thì kẻ đó đang muốn trở thành tiên tri ba hoa, chứ 
không phải là nhà khoa học nữa. Người làm khoa học đứng đắn là người 
í thức được giới hạn phương pháp và giới hạn kiến thức đạt được. Nhà 
sử khoa học Ernst-Peter Fischer viết : «Chiều kích lớn lao của Thiên Chúa 
được tỏ lộ ra qua và trong cuộc tiến hoá. Nhờ đặc tính này, Thiên Chúa giúp 
cho cuộc sống do Người đã tạo nên được tiếp nối. Tư tưởng tiến hoá quan tâm 
tới Thiên Chúa, chứ không xua đuổi Người.» 
Đối với những ki-tô hữu biết nhìn xa thì thuyết Tiến hoá, như thế, thật ra 
là một quá trình chuyển tiếp từ một Thiên Chúa chủ lò gốm đang vui vẻ 
lau tay sau khi đã đúc nên con người, để tiến tới một Thiên Chúa tạo 
dựng toàn năng đã dựng nên thế giới từ hàng tỉ năm từ hư vô, và đã cho 
nó những quy luật giúp nó tiến hoá không ngừng, và Người vẫn không 
ngừng trực tiếp hay gián tiếp tác động hàng ngày, để vũ trụ này không 
rơi vào hỗn loạn và hư không. 
4. THẢM HOẠ CỦA MỘT THẾ GIỚI QUAN 
Nhưng trái lại, đối với người vô thần tin tưởng vào khoa học trong thế kỉ 
19, thuyết Tiến hoá thật ra ngầm chứa hạt mầm thảm hoạ cho thế giới 
quan của họ. Thuyết Darwin cho rằng mọi loài không nhất thiết phải tiến 
hoá theo quy luật thiên nhiên, nhưng có những đột biến, nghĩa là có 
những thay đổi mầm di truyền một cách đột ngột và ngẫu nhiên. Và 
theo Darwin, trong quá trình này, chỉ có những biến đổi nào có khả năng 
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mạnh nhất thì mới tồn tại tiếp. Những đột biến này là tâm điểm của toàn 
bộ thuyết Tiến hoá, nếu không có chúng, cái mới sẽ chẳng xuất hiện. 
Nhưng đối với Vô thần khoa học thế kỉ 19, những biến cố không tiên 
đoán được lại được coi là những vi khuẩn không sớm thì muộn sẽ làm 
hỏng máy vi tính. Vì tin vào quan điểm tất định, nên việc hoàn toàn 
không thể tiên đoán được đối với họ cũng giống như quỷ sợ nước phép. 
Và như vậy, đồng hồ vũ trụ tự động của họ sẽ không chạy được nữa. 
Nguyên tắc ngẫu nhiên – xưa nay cũng như Thiên Chúa bị họ coi là kẻ 
thù của khoa học – lẽ ra phải bị khoa học triệt tiêu dần dà bởi các khám 
khá quy luật tự nhiên, nhưng giờ đây nguyên tắc đó lại chính thức bước 
vào lãnh địa khoa học – và nó sẽ chẳng bao giờ rời khỏi địa hạt này nữa. 
Song trong chiến tranh, có ai lại nhận mình thất bại, huống chi là báo cho 
bên kia biết sự đầu hàng của mình. Vì thế, đã không ai để í tới vết nứt do 
Darwin tạo ra nơi bức tường tất định của Vô thần. Và vì vậy người ta đã 
lầm khi tin rằng, câu trả lời cho vấn nạn: thế giới sống động tiến hoá ra 
sao, đồng thời cũng là câu trả lời cho vấn nạn quyết định: tại sao thế giới 
lại tiến hoá và tại sao nó tiến hoá như thế và theo những quy luật như 
thế. 
Trong chiến tranh người ta ít khi quan tâm tới lí lẽ và sự hữu lí, mà chú 
trọng đặc biệt tới tâm lí. Và tâm lí xem ra đã giúp Vô thần khoả lấp được 
những thiếu sót bất an do thuyết Tiến hoá gây ra. Tâm lí đã làm cho rất 
nhiều người tưởng rằng, « mọi chuyện » đã được giải mã cả rồi. Nhưng 
không phải vậy, và Darwin cũng chưa bao giờ khẳng định như thế. Bất 
cứ một thuyết nào dám bảo rằng, mình có thể trả lời một lần cho hết mọi 
vấn nạn, thì thuyết đó không bao giờ là một thuyết khoa học. Nó có thể 
được gọi là một vũ trụ quan, một í thức hệ, là thuốc phiện cho dân vô 
thần. 
Nhưng đối với tín hữu ki-tô giáo, câu trả lời cho mọi vấn nạn là Lí trí, đó 
là toa thuốc mà 700 nghị phụ đã đồng thanh tuyên bố vào ngày 24 tháng 
4 năm 1870 trong đại thánh đường thánh Phê-rô ở Rô-ma. Giáo hội lúc 
đó quả đã không dễ có được quyết định này. Một phần là vì đang phải 
đối diện với ác cảm của khoa học. Phần khác là vì lúc đó đang là thời 
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lãng mạn yêu thích cái vô lí. Và quyết định đó, nhất là vào đầu thế kỉ, 
cũng đã chẳng lợi gì cho Giáo hội. Giáo hội có nguy cơ mất chính tín hữu 
mình vì nó, trong lúc cũng chẳng nhờ nó mà thắng được đối phương. 
Nhưng cấp thiết phải có quyết định đó, vì Giáo hội ngay từ đầu chẳng sợ 
lí trí, mà sợ cái vô lí khoác áo huyền bí và ngộ giáo. Và những đòi hỏi vô 
lí đó không phải chỉ có nơi phía Vô thần, mà cả trong chính Giáo hội. 
Quyết định của Công đồng dựa trên một đoạn trong thư gởi giáo hữu 
Rô-ma : «Những gì người ta không nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là 
quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành 
vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của 
Người.» Như vậy, lí trí được gán cho khả năng cao nhất, đó là khả năng 
nhận biết Thiên Chúa. 
Đức tin ki-tô giáo, như vậy, không phải là cái gì bí ẩn, mờ mờ ảo ảo, 
nhưng nó phải trả lời trước toà án lí trí. Tuy nhiên không phải một lí trí 
tự bế, mà nó phải có khả năng nghe được tiếng nói mạc khải. Theo cách 
hiểu của Công đồng, mạc khải đầu tiên và rõ ràng nhất, đó là tạo dựng 
đang hiện diện trước mắt mọi người. Điều làm cho con người trở nên có 
phẩm giá, đó là dùng phương tiện lí trí mình để nhận ra Thiên Chúa 
trong tạo dựng. Đàng khác, cái bi đát của con người là ở chỗ họ có thể 
nhắm mắt bịt tai trước tạo dựng.Nhưng khả năng để nhận ra mạc khải 
đặc biệt của Chúa Ki-tô không phải chỉ có việc chiêm ngắm tạo dựng 
bằng lí trí mà thôi. 
Bài ca về lí trí của công đồng Vaticano I đồng thời có nghĩa là một 
khuyến khích công nhận lí trí trong khoa học. Dĩ nhiên, lí trí có thể sử 
dụng cho điều tốt lẫn điều xấu. Một lí trí thuần kĩ thuật, không được 
điều hướng bởi đạo đức, có thể dẫn tới những hậu quả ghê gớm. Khi nhà 
vật lí vui tính và nổi danh Carl Friedrich von Weizsäcker biết được vụ nổ 
nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, ông ngẩn người ra. Những nghiên 
cứu cơ bản của các nhà khoa học đã là điều kiện để chế bom nguyên tử; 
các nhà khoa học đã chế bom đó trên phương diện kĩ thuật, họ đã thử 
bom đó. Và cũng theo suy nghĩ của von Weizsäcker, giờ đây cũng chính 
các nhà khoa học phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng trăm ngàn 
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người dân vô tội đó. Weizsäcker thấy có «một đường thẳng từ Ga-li-lê tới 
quả bom nguyên tử», và ông minh xác, thứ khoa học nối tiếp Ga-li-lê là 
loại không bao giờ có thể áp dụng được. Ga-li-lê đòi cho khoa học phải 
được tự do hoàn toàn, và như vậy những người làm công tác khoa học 
chẳng còn cảm thấy phải trách nhiệm cho ai cả, đây là điều Weizsäcker 
không thể chấp nhận. Ngay Bert Brecht trong cuốn Das Leben des 
Galilei (Cuộc đời của Ga-li-lê) cũng đã ưu tư tự hỏi, trong khi đòi hỏi 
(quyền tự do thả cửa) cho khoa học, ta có được phép đẩy con người vào 
rối loạn rồi xô họ vào bất hạnh không. 
Vào cuối thế kỉ 20 đầy đau khổ, nhà vật lí nguyên tử hàng đầu của Liên-
xô Andrej Sakarow đã bí mật bay từ Moskau sang Rô-ma. Ông không 
phải công giáo, nhưng muốn được gặp giáo chủ Rô-ma. Vì lí do lương 
tâm, ông đã thôi không làm khoa học nữa, thứ khoa học đã phục vụ cho 
một chế độ độc tài. Ông muốn xin í kiến Giáo chủ về một quyết định 
đang ray rứt ông, đó là có nên chấp nhận ứng cử vào quốc hội nhân dân 
Liên-xô không. Là vì theo ông, một khi bước vào chính trị, ông có cơ lại 
bị lạm dụng và như vậy sẽ phải dây vào trách nhiệm. Giáo chủ đã nói 
chuyện với ông rất lâu, và cuối cùng khuyên ông nên chấp nhận ứng cử. 
Khoa học đã qua một chặng đường dài, kể từ khi Ga-li-lê nằng nặc đòi 
giáo chủ Ur-ba-nô VIII phải để cho khoa học tự do hoàn toàn và phải 
dành cho nó vị trí ưu tiên, cho đến cuộc viếng thăm Gio-an Phao-lô II 
của Sakarow. Với kinh nghiệm đau đớn riêng, ông đã chia sẻ nhận định 
của Giáo chủ: Một nền khoa học phục vụ con người có trách nhiệm phải 
luôn í thức được biên giới tự do do đạo đức đặt ra. Trong thập niên 90, 
khi quốc hội Đức thảo luận câu hỏi quan trọng về mặt đạo đức và nhân 
chủng: Có phải con người chết thật khi não bộ hết hoạt động không, thì 
chính những dân biểu vô tôn giáo thuộc đảng cộng sản cũ đã yêu cầu 
Giáo hội cho biết í kiến. Chưa bao giờ câu hỏi về trách nhiệm của khoa 
học trở thành thời sự như lúc này. Ngay cả những người không tỏ ra 
quan tâm với những câu hỏi đại loại như thế cũng nhìn thấy nguy cơ cho 
nhân loại, nếu như khoa học hay các khoa học gia không còn biết đến 
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đạo đức nữa, mà chỉ còn biết đến quyền lợi hoặc chỉ quan tâm tới sở 
thích riêng của mình mà thôi. 
Thời đại Ga-li-lê của khoa học đã qua. Và đặc biệt chính khoa học đã góp 
phần đưa tới cái kết thúc đó. Vào cuối thế kỉ 19, một lần nữa xáo trộn lại 
xẩy ra. Darwin, người xem ra đã giải quyết xong câu hỏi về sự hiện hữu 
của thiên nhiên sống động, lìa trần. Freud bắt đầu việc nghiên cứu phân 
tâm học của ông vào năm 1895, ông này cũng muốn giải thích mọi phản 
ứng tâm thần của con người rốt cuộc đều tuân theo các quy luật bản 
năng. Cùng năm đó, bên Pháp, một vài nhà trí thức, trong đó có cả nhà 
đấu tranh không mệt mỏi cho Vô thần là Emile Zola, ra một tuyên ngôn 
đòi hỏi tôn giáo phải được thay thế bởi khoa học. Thuyết Vô thần khoa 
học và nền khoa học vô thần đã được nhóm hội Wilhelm (ở Đức) hồ hởi 
đón nhận. Ernst Haeckel loan báo trong cuốn sách nổi tiếng của ông Die 
Welträtsel (Bí mật thế giới) vào năm 1900: Rồi đây, tất cả mọi định luật 
thiên nhiên sẽ được khám phá và không còn gì dưới mặt trời này mà 
khoa học không giải thích và không tiên đoán được. Tháp Babel giờ đây 
chắc chắn sẽ đụng tới trời, và mọi thứ khó hiểu không giải thích nổi rồi 
sẽ được lột trần ra tuốt luột. 
Trong thời điểm lịch sử thế giới đó, Vô thần và Khoa học tiến sát tới 
nhau đến nỗi gần như cả hai là một. Dù sao, chưa bao giờ gần nhau đến 
như thế từ trước tới lúc đó và mãi về sau này. Nhưng rồi, biến chuyển 
bước ngoặt bỗng xẩy tới. Bước ngoặt của khoa học tự nhiên với thuyết 
Lượng tử, thuyết Tương đối và thuyết Nổ vũ trụ, và sau đó với những 
thuyết khoa học mới như của Karl Popper, những thuyết này không còn 
cho phép khoa học chiếm hữu sự thật riêng cho mình nữa. Tất cả những 
thứ đó một sáng một chiều làm nổ tung những nền tảng tri thức, mà đôi 
phần đã có hàng trăm năm nay, của Vô thần. Sau trường hợp Ga-li-lê, 
Giáo hội và khoa học đã xa nhau về mặt tình cảm thế nào, thì giờ đây, 
mối tình giữa Vô thần và Khoa học cũng vỡ tan như vậy về mặt lí luận. 
Ngay những người hàng đầu của nền khoa học tự nhiên tân thời lại quay 
về với tôn giáo. Max Planck, cha đẻ thuyết Lượng tử, đã kết thúc bài 
thuyết trình lừng danhReligion und Naturwissenschaft (Tôn giáo và khoa 
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học tự nhiên) của ông với câu : «Hãy trở về với Thiên Chúa !» Werner 
Heisenberg cho biết, nhận thức khoa học tự nhiên cần phải thu hẹp vào 
một khía cạnh của hiện thực, vào cái gọi là khách quan. «Nhưng ngôn ngữ 
tôn giáo phải làm sao tránh tạo phân rẽ thế giới ra thành hai mặt chủ quan và 
khách quan; bởi vì ai dám quả quyết rằng, mặt khách quan có thực hơn mặt chủ 
quan.» Và quả thật, nhà khoa học nào cũng đương nhiên dùng sự nghi 
ngờ phương pháp, lấy thí nghiệm và chứng minh để làm dụng cụ nhận 
thức. Nhưng làm sao lấy những cái đó để tìm hiểu được tình yêu – và 
đối với các nhà khoa học tình yêu còn quý báu hơn mọi nhận thức khoa 
học có được khác. Albert Einstein, cha đẻ thuyết Tương đối, thoạt tiên 
đâm ra không tin gì nữa. Nhưng càng đi sâu vào khoa học, ông càng ngỡ 
ngàng và khâm phục đấng thánh thiêng : «Lòng đạo của ông xuất phát từ 
sự ngỡ ngàng say mê trước trật tự hài hoà mang tính quy luật của vũ trụ, qua 
đó cho thấy có sự hiện diện của một lí trí vô cùng vượt trội, mà mọi suy tư và 
xếp đặt hữu lí của con người hoàn toàn chẳng phản ảnh được một tí nào cả.» 
Tinh thần không phải là một phó sản của vật chất, nó là cấu trúc thống 
trị vật chất. Trí tuệ nhận biết của con người chỉ là một sự suy nghĩ lại cái 
đã được nghĩ ra trước. Và cuối cùng, vào thập niên 60 của thế kỉ 20, nhà 
vật lí lượng tử Pascual Jordan đã viết ra tác phẩm nổi tiếng đề cập trên 
đây Der Naturwissenschaftler vor der religiösen Frage (Nhà khoa học tự 
nhiên trước câu hỏi về tôn giáo). Trong đó ông không những giải thích 
về thế giới quan mới của khoa học tự nhiên, mà còn thản nhiên nói lên 
lòng khâm phục của một nhà khoa học tự nhiên tân thời trước các phép 
lạ của tạo dựng thiên chúa. Rõ ràng, nhà vật lí Pascual đề cập tới phép lạ. 
5. PHÉP LẠ, MÙ QUÁNG VÀ THỰC TẠI 
Mephisto của Goethe mỉa mai một cách tôn kính về tôn giáo: «Phép lạ là 
đứa con yêu quý nhất của đức tin.» Ngay từ thế kỉ 18 những người có học 
thường vẫn cười mỉm khi nghe nói về cái gọi là phép lạ, bởi vì họ xác 
quyết rằng, không thể nào có sự phá rào nơi các định luật thiên nhiên. 
Chính nhiều ki-tô hữu, kể cả thần học gia ki-tô giáo, cụ thể là Hans Küng 
trong cuốn sách Existiert Gott ? (Có Thiên Chúa không?) không chấp 
nhận có phép lạ, là vì theo họ, thế giới và các quy luật thiên nhiên đều do 
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Thiên Chúa tạo ra, làm sao Người lại phá vỡ quy luật do chính tay mình 
tạo. Nhưng từ thời đó đã có câu hỏi ngược lại : Nếu như Thiên Chúa là 
Thiên Chúa thật, chứ không phải là thứ Thiên Chúa về hưu của Hữu 
thần, thì tại sao Người lại không làm được? 
Hẳn nhiên, một đức tin nghiêm chỉnh có sự hỗ trợ của lí trí không được 
phép tin vào những phép lạ vớ vẩn. Vì thế, Giáo hội luôn rất thận trọng 
trong việc công nhận phép lạ. Ngoài hai phép lạ nền tảng về sự nhập thể 
và sống lại của Chúa Giê-su Ki-tô ra, tín hữu công giáo không buộc phải 
tin một phép lạ nào khác như ở Lộ-đức, Fatima hay một nơi nào khác. Và 
chính Giáo hội cố gắng kiểm soát tối đa, để việc tin phép lạ nơi các địa 
điểm hành hương không trở thành quá lạm. Điều cũng hiển nhiên, nếu 
phép lạ chỉ là một thứ màn xiếc ảo thuật, thì nó hoàn toàn chẳng có ích 
lợi gì cho đức tin. Nhiều phép lạ có lẽ chỉ nhắc nhở cho ta biết rằng, thế 
giới không vận hành nhịp nhàng, như ta vẫn thường nghĩ. Những thứ 
phép lạ buồn cười đó có lẽ chỉ là một thứ đãng trí của Thiên Chúa hay 
một thứ lỗi lầm của vụ nổ uyên nguyên. Như vậy, quả đúng như điều ta 
học khi học thần học, phép lạ trước hết là dấu chỉ của Thiên Chúa cho 
con người. Phép lạ trong í nghĩa ki-tô giáo, như vậy, không phải là 
những màn ảo thuật, nhưng chúng nói lên một điều gì vào một thời 
điểm lịch sử nào đó cho riêng một người hay nhiều người nào đó. 
Cựu Ước cho ta một thí dụ phép lạ căn bản : Việc giải thoát dân Do-thái 
ra khỏi Ai-cập. Chúng ta đã biết hình ảnh dân này băng qua biển Đỏ với 
việc rượt đuổi của binh lính Ai-cập. Nước chẻ ra thành một lối đi cho 
dân Do-thái vượt qua. Câu chuyện thật thú vị. Ai cũng nghĩ rằng, đó là 
một can thiệp đầy uy quyền của Thiên Chúa chống lại các «quy luật tự 
nhiên». Nhưng đọc kĩ Cựu Ước, ta thấy câu chuyện không mang tính đột 
xuất và hoàn toàn khó giải thích như ta nghĩ. Thiên Chúa yêu cầu Mai-
sen dơ tay ra để phân cách nước biển – nhưng đã chẳng có gì xẩy ra. Dù 
sao, chẳng có gì xẩy ra ngay. Và Kinh Thánh viết : «Gia-vê khiến một cơn 
gió từ hướng đông thổi mạnh suốt đêm đẩy nước lùi lại và làm cho biển khô.» 
Dân Do-thái đi qua, và khi Pha-ra-ô cùng quân lính băng theo, thì «nước 
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dâng cao trở lại như mức trước đây khi hừng đông tới», làm chết chìm toàn 
bộ binh đoàn Ai-cập. 
Ở đây, không phải «quy luật tự nhiên» bị phá vỡ. Mà Thiên Chúa đã 
dùng quy luật «của Người» để cứu dân Do-thái. Dù vậy, đó vẫn là một 
phép lạ. Phép lạ ở chỗ, gió tới đúng vào lúc dân Chúa chọn đang gặp 
nguy đứng trước biển sâu và không ai biết làm sao. Như vậy, phép lạ 
của Chúa không phải là bất cứ một màn xiếc lạ lùng nào, nhưng là 
những câu trả lời đầy quyền uy của Chúa trước nỗi nguy nan con người, 
cũng giống như sau này mana rơi cho dân đói ăn, Mai-sen đập nước ra 
từ tảng đá cho dân khát uống. Và chính vì thế mà dân Do-thái từ 3250 
năm nay hàng năm vẫn nhớ tới biến cố có một không hai băng qua «biển 
Đỏ», là vì Thiên Chúa qua hành động đó đã thực sự cứu họ qua cơn 
nguy nan. Khó tin, nhưng mà thật. Và việc kể lại sự thật đó đã liên kết 
dân này suốt từ nhiều ngàn năm nay. Nếu đó chỉ là một màn ảo thuật, 
thì chắc chắn người ta đã quên nó chỉ sau hai tuần lễ. 
Khi ghi chép các sự kiện bất thường, người ta có nghĩ rằng, đó là phép lạ 
hay là những đột phá quy luật tự nhiên hay không? Vào thời con người 
chưa biết gì về các quy luật tự nhiên, câu hỏi này chẳng quan trọng gì cả. 
Nhưng khi bước vào đầu thời khoa học hiện đại, thì người ta bỗng dưng 
cấm Thiên Chúa không được làm phép lạ, vì chúng đi ngược lại quy luật 
thiên nhiên của họ. Thiên Chúa bị họ giam lỏng trên trời, không cho làm 
gì cả. Nhiều nhà khoa học tự nhiên lúc đó tỏ ra ngất ngây trước trật tự 
hài hoà của vũ trụ. Vì thế, nếu lỡ để cho Thiên Chúa tác động vào, thì 
quy luật vũ trụ của họ sẽ có cơ rơi vào hỗn loạn. Một số nhà thần học lúc 
đó bảo rằng, phép lạ là dấu chỉ hành động của Thiên Chúa, nhưng dấu 
chỉ này bắt buộc phải diễn ra trong vòng nội quy của các nhà khoa học 
tự nhiên. Thành ra, cuối cùng, người ta cũng chẳng hiểu, phép lạ theo 
mấy vị đó hiểu là thứ gì nữa. 
Đám bình dân có đức tin thì vẫn đơn giản tiếp tục tin rằng, phép lạ là 
những tác động của Thiên Chúa vào trần thế. Niềm tin này cho thấy, 
không phải các nhà khoa học tự nhiên cũng không phải các nhà thần 
học, mà chính Thiên Chúa quyết định nội quy thế giới. Và rồi, bỗng 
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dưng cũng chính khoa học tự nhiên đã đứng lên cho hay họ đã lầm. Họ 
bảo, nội quy thiên nhiên không hẳn nghiêm nhặt như trong một lữ quán 
thanh niên, song nó linh động như luật lệ giao thông ở Í-đại-lợi, nơi đèn 
đỏ nhiều khi chỉ là một mời gọi khách bộ hành dừng lại mà thôi. Hay nói 
theo khoa học: Trong thế giới nguyên tử, thế giới vận hành không mang 
tính chất tất định, nhưng nhảy vọt, nhảy vọt một cách lượng tử. Một 
nguyên tử đương nhiên sẽ nhảy lên một cấp năng lượng cao hơn ? Điều 
này người ta không thể xác quyết được một cách chắc chắn, mà chỉ có 
thể tiên đoán một cách xác xuất mà thôi. Như vậy, những biến số thống 
kê luôn có thể xẩy ra, và chúng không phá vỡ quy luật tự nhiên nào cả. 
Cuối cùng thì các quy luật tự nhiên chỉ mang tính cách thống kê mà thôi. 
Tuy nhiên ở đây xác xuất trên bình diện vĩ mô vẫn rất lớn, khiến các quy 
luật tự nhiên cũ vẫn có thể tiếp tục sử dụng được. Như vậy thì chuyện 
Chúa Ki-tô về trời, như ta đã đề cập ở trên, không phải là một vấn nạn 
vật lí không thể xẩy ra được. Về mặt vật lí, những biến cố như thế rất 
khó xẩy ra, nhưng ta không thể nói được, là chúng chắc chắn không thể 
xẩy ra được. 
Như vậy, thì đâu là í nghĩa của phép lạ? Ta dứt khoát không thể tiến xa 
hơn được, nếu cứ tiếp tục sử dụng định nghĩa cũ, coi phép lạ là một sự 
đột phá quy luật tự nhiên. Nên nhớ, quần chúng bình dân đã chẳng bao 
giờ tin vào định nghĩa này. Là vì ở thời đại Ga-li-lê, vật lí bảo, quy luật 
tự nhiên không thể bị đột phá. Nhưng giờ đây, ở thời đại vật lí lượng tử, 
người ta lại dạy, quy luật tự nhiên có thể bị đột phá, là vì chẳng còn có 
quy luật tự nhiên nữa trong í nghĩa này. Như vậy chỉ còn lại điều mà 
quần chúng vẫn tin: Phép lạ là một tác động của Thiên Chúa, qua đó 
Chúa muốn cho tôi hiểu một điều gì đó. 
Quý vị đã có lần nào chứng kiến một cảnh sinh nở chưa ? Ngày nay, 
người đàn ông cũng thường được hiện diện bên bàn sanh của vợ. Vì thế, 
tôi đã không ngại tham dự khoá học làm sao để giúp thai phụ sanh con. 
Tôi đã học được những điều hay về mặt i khoa lẫn cả những chuyện lang 
băm. Tới ngày sinh đứa con gái đầu lòng của chúng tôi. Tôi là bác sĩ. Tôi 
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đã học i khoa. Tôi đã chứng kiến nhiều vụ sanh nở. Con gái chúng tôi 
chào đời một cách «bình thường». 
Cuộc sinh nở đó, theo tôi, không có gì đi ngược lại quy luật tự nhiên và 
ngược lại các tiêu chuẩn phụ khoa cả. Nhưng tôi cam đoan với quý vị, 
điều tôi chứng kiến quả là một phép lạ. Thoát chốc một con người mới 
xuất hiện, một cái tôi mới, trước đây chưa hề có, và tôi là cha của đứa trẻ 
đó, không có tôi thì cái tôi mới đó đã chẳng hình thành. Tôi đã chứng 
kiến một phép lạ. Tôi còn nhớ rất rõ, cái chữ phép lạ đó đến với tôi như 
thế nào. Tôi phải nhấn mạnh rằng, tôi không lạ gì về những gì xẩy ra 
trong quá trình chào đời của con gái tôi, mọi tác động hộ sinh đối với tôi 
đều quen thuộc, về mặt i khoa, lần sinh của con tôi chẳng có gì lạ lùng 
cả. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận trong biết ơn và vui mừng đó là một phép 
lạ. 
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta không nghĩ tới phép lạ, là vì ta đã biết 
sơ sơ những gì xẩy ra hoặc vì những chuyện đó đã xẩy ra quá nhiều lần. 
Những chuyện này không phải không đáng ngạc nhiên, mà là vì khả 
năng cảm nhận của ta đã bị thui chột. Ngoài ra, tôi tin rằng, nhiều ông – 
và cả nhiều bà – cũng đã có cảm giác phép lạ, khi chứng kiến cảnh con 
mình chào đời, nhưng họ đã ngại không nói lên chữ phép lạ này. Mà có 
lẽ, để nhận ra được phép lạ, ta cũng cần chút tỉnh thức tinh thần và chút 
thảnh thơi chiêm ngưỡng thế giới. Dù sao, bao lâu ta vẫn làm như 
«người ta» vẫn làm, bao lâu ta vẫn nghĩ và nói điều thường tình, nghĩa là 
bao lâu ta vẫn sống theo thói quen, bấy lâu ta khó nhận ra phép lạ: Ờ, 
nhà tôi sanh hôm qua, ở phòng bảy, lầu năm, người thân được có mặt … 
Đối với kẻ tin, tạo dựng xưa nay đã là một tác phẩm phép lạ. Nhưng có 
lẽ vì phải nghe quá nhiều luận điệu của Vô thần, rằng khoa học đã giải 
mã được hết tiến trình hoá sinh của muôn loài sống động, nên ta đã 
không còn bén nhạy trong cảm nhận. Nhưng biết quy luật tiến triển của 
muôn vật đâu có nghĩa là biết được nguyên do sinh thành của chúng. Tại 
sao có vũ trụ, tại sao nó vận hành theo những quy luật này mà không 
theo những quy luật khác, tại sao nó trong chớp mắt tới đây lại không 
rơi vào rối loạn, tất thảy những điều đó không phải là phép lạ ư. Phép lạ 
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này thuyết Tiến hoá không thể và không muốn giải thích. Như vậy, 
thuyết Tiến hoá không coi tạo dựng là phép lạ, mà họ lại còn nhét vào 
tạo dựng thêm một phép lạ Tiến hoá của họ nữa. 
Giả sử hàng triệu năm nữa một giống sinh vật khôn ngoan từ một hành 
tinh nào đó xuống địa cầu và chẳng còn thấy một sự sống hữu cơ nào 
nữa ở đây, nhưng hơ sẽ thấy những lưu chứng còn lại của con người. 
Chẳng hạn còn thấy một chiếc xe con bọ (Käfer) cà rịch cà tàng, mà tôi đã 
sử dụng thời còn đi học. Và họ còn thấy những kiểu trước và sau loại xe 
này. Và qua đào bới tìm tòi, họ có thể dựng lại được một tiến trình phát 
triển của loại xe đó. Họ còn có thể xác định được rằng, đã có một cuộc 
đấu tranh sinh tồn, qua đó mẫu xe đẹp và chắc chắn nhất đã thắng thế 
các mẫu khác. Và cho dù các sinh vật đó có đào đất moi óc tìm hiểu đến 
đâu, thì trước sau gì họ vẫn phải tin rằng, đã có một ai đó đã nghĩ và chế 
ra loại xe con bọ đó. 
Một cọng cỏ được thiết kế còn rắc rối hơn chiếc xe con bọ. Ta có thể dùng 
thuyết Tiến hoá để mô tả cấu tạo và tiến trình biến hoá của nó. Nhưng 
thuyết này vẫn không trả lời được, ai đã tạo nên thiên nhiên và quy luật 
tự nhiên, để cho sự tiến hoá dẫn tới việc hình thành nên được những 
mao quản tế vi trong cọng cỏ. Rõ ràng, khác với xe con bọ, các loài sống 
động đều có một động lực riêng nào đó trong mình. Cố tình bỏ qua cái 
«sự sống» này, thì cũng như đâu có giải thích được gì. Bảo rằng, bản đại 
hoà tấu số 9 của Ludwig van Beethoven sở dĩ sống sót, là vì nó có khả 
năng vượt qua được mọi chiến tranh và đua chen, thì có dở hơi lắm 
không ? Hay vì mình đã hiểu sai thuyết Tiến hoá ? Có một thứ chủ nghĩa 
tồn cổ vô thần, nó chỉ biết trau chuốt cho những tiên kiến mà thôi, còn ra 
cứ ngậm miệng như hến trước những lí luận phản biện. 
Nhà đoạt giải Nobel văn chương Francois Mauriac nói: «Việc xuất hiện 
của sự sống, thoát thai từ chất liệu đời đời vào một điểm biên của thời gian và 
không gian, và sự phát sinh của nó từ tế bào nguyên thuỷ tiến tới khuôn mặt 
trên màn hình chiếu bóng trong xóm tôi ở, cho tới ánh mắt trẻ thơ đang hướng 
về tôi, cho tới khúc nhạc chậm của Mozart, cho tới bài Ellipse của Rimbaud. 
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Nếu bỏ qua không màng tới cái bí ẩn của thế giới đó, đối với tôi, thì cũng vô lí 
như một người bị đắm tàu cứ đứng trơ trơ ngắm dấu chân người trên cát.» 
6. CÁI LẦM CỦA STEVEN HAWKING  
VÀ NHỮNG TẤM HINH MAU CỦA NÃO 
Nhà vật lí thiên văn Steven Hawking (1942- ) viết trong cuốn sách đáng 
đọc Một Câu Chuyện Ngắn về Thời Gian của ông rằng, thuyết Nổ vũ trụ 
đương nhiên không hợp với lối suy nghĩ ki-tô giáo. Ông còn quả quyết, 
giáo chủ Gio-an Phao-lô đã nói như thế trong buổi gặp gỡ các tham dự 
viên của một hội nghị khoa học ở Rô-ma, trong đó có ông tham dự. Vì tôi 
không tin điều ông nói, nên tôi đã nhất tâm tìm hiểu: Giáo chủ đã không 
nói như thế. Và trên thực tế, thuyết Nổ vũ trụ, sau một thời gian dài, lần 
đầu tiên đã trở nên hợp hơn với niềm tin tạo dựng của Ki-tô giáo, dù 
rằng một số nhà khoa học tự nhiên có tiếng ngày nay vẫn có quan điểm 
ngược lại một cách phi lí, vì họ còn bị ám ảnh bởi cuộc xung đột lâu dài 
giữa Giáo hội và khoa học. 
Steven Hawking là thành viên của Viện Hàn Lâm Giáo Chủ Về Khoa Học. 
Dù với bất đồng trên, ông cho biết, ông rất cảm kích về cuộc gặp gỡ Giáo 
chủ, và cho hay các nhà khoa học vô thần hoặc theo thuyết bất khả tri 
khác cũng muốn tiến gần lại với Giáo hội. Năm 2003 tôi tổ chức một cuộc 
hội thảo ở Vatican về đề tài lạm dụng tình dục, các vị lãnh đạo ban bộ 
của Toà Thánh có tham dự. Nhiều nhà khoa học hàng đầu quốc tế được 
mời dự, không ai trong họ là công giáo, và ai cũng vui vẻ nhận lời. Cuộc 
hội thảo rất thành công. 
Trước hội thảo, một trong những nhà khoa học được mời nói với tôi : 
«Anh biết không, tôi vô thần, vì bố tôi là người vô thần, nhưng tôi đánh giá rất 
cao Giáo hội.» Vị này là một chuyên gia nổi tiếng trong ngành chữa trị các 
tội phạm tình dục. Trong hội thảo, khi người ta đề cập tới việc thiếu sự 
thân mật như là một yếu tố có thể gây nguy hại và liền đó việc độc thân 
tu sĩ trong Giáo hội cũng được nêu lên, thì vị đó lên tiếng : Đây là một 
hiều lầm ; tôi nghĩ, linh mục công giáo đã có mối dây thân mật với Thiên 
Chúa. Và về sau, liên quan tới một tình huống khác, một đồng nghiệp – 
phật giáo – cho hay, muốn sống đời độc thân, người ta không cần phải 
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học thật kĩ về khoa tính dục, nhưng rất cần phải đi sâu vào đời sống tâm 
linh. 
Trong khoá hội thảo, chẳng thấy có chút căng thẳng nào cả giữa tôn giáo 
và khoa học. Cái xung đột cũ giữa tôn giáo và khoa học không còn nữa. 
Các khoa học gia tỏ ra càng ngày càng thích tìm hiểu Thiên Chúa. Pháp 
là một quốc gia có mức độ tục hoá ở chóp đỉnh. Vậy mà cuộc phỏng vấn 
ở nước này vào năm 1989 cho thấy vẫn còn có 50% các nhà khoa học tin 
vào Thiên Chúa. Thứ khoa học gia hăng say đầu quân vào Vô thần, như 
vẫn thường thấy trong thế kỉ 19, thời nay chẳng còn mấy ai. 
Dĩ nhiên, trong lĩnh vực này, cũng có chủ nghĩa hoài cổ và tồn thống. 
Thỉnh thoảng lại thấy bày bán những thứ đồ cổ tinh thần của thế kỉ 19. Í 
thức hệ Darwin, một thứ thuyết chống lại quan điểm của Darwin, quả 
quyết rằng, thuyết Tiến hoá không phù hợp với một Thiên Chúa tạo 
dựng vẫn tiếp tục can thiệp vào thế giới. Ngay trong thế kỉ 19, lập luận 
này đã không đáp ứng tiêu chuẩn khoa học rồi. Nhưng ngày nay bỗng 
dưng người ta lại đánh thức nó dậy. Và tức khắc, đối thủ đã có hơn 100 
năm trước đây của nó là phái Tạo dựng bảo căn cũng bật dậy. Phái này 
tin vào từng chữ trong Kinh Thánh, điều mà ngay dân Do-thái du mục 
cách đây hơn 3000 năm có lẽ cũng đã chẳng tin như thế. Ở Hoa-kì hiện 
nay cả hai phái đang cố gắng chen chân vào trường học. Trên căn bản, cả 
hai quan điểm này chẳng liên quan tí gì tới sinh học. Những thuyết hiện 
đại hơn, như thuyết Tạo mẫu khôn ngoan (Intelligent Design), cố gắng 
lưu í tới sự hạn chế phương pháp của thuyết Tiến hoá khoa học – đã là 
một thuyết khoa học thì không có quyền bao thầu việc giải thích mọi sự -
, và từ những quan sát thế giới thuyết này cố làm nổi bật lên sự hiện hữu 
của một đấng Tạo hoá. Ở đây không phê phán gì về phẩm chất khoa học 
của các kết quả đã đạt của thuyết Tạo mẫu ; nhưng điều này thì rõ: Nếu 
quả thật người ta muốn phủ nhận thuyết này, chắc chắn người ta sẽ 
không tìm ra được những lí chứng khoa học để biện minh cho phủ nhận 
của mình, và như thế, phủ nhận Thuyết tạo mẫu cũng đồng thời có 
nghĩa là người ta đã dùng một xác quyết vô khoa học để phủ nhận khả 
năng hiện hữu của Thiên Chúa. Vì thế, phải thận trọng theo dõi những 
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cuộc tranh luận kia, bởi vì qua chúng, những cấm kị hay những suy nghĩ 
lạc hậu của thế kỉ 19 có thể lại được người ta gián tiếp lôi ra sử dụng 
trong thế kỉ 21. 
Cả trong lãnh vực nghiên cứu não, mới đây, thế kỉ 19 lại đột ngột xuất 
hiện trở lại. Tôi có tham dự một cuộc họp lớn của đa số tham dự viên là 
các bác sĩ phân tâm, trong đó một nhà nghiên cứu não – có viết nhiều 
sách nhưng không mấy sáng sủa – cho hay, kết quả nghiên cứu của ông 
cho thấy con người trên thực tế không có tự do, và ông cũng xác nhận, 
quan điểm của Sigmund Freud xưa nay vẫn đúng. Tiếp đó, tôi thấy 
những bộ mặt phân tâm đã hành nghề lâu năm – mà hàng chục năm nay 
đã phải khổ sở với những tác phẩm khoa học nói lên sự sai lầm của một 
số luận điểm nền tảng của khoa phân tâm (của Freud) – giờ đây nước 
mắt lưng tròng hân hoan thở ra nhẹ nhõm với cái khám phá của thuyết 
trình viên. Nhà nghiên cứu não còn trưng ra một số hình chụp nhiều 
màu, qua đó ông chỉ cho thấy đâu là vùng tự do, đâu là vùng không tự 
do của con người. Ở đây, tôi chỉ có thể nhắc lại điều căn dặn của con gái 
9 tuổi của tôi: «Người ta không phải tin tất cả những gì họ thấy.» 
Nỗi cuồng nhiệt trong việc nghiên cứu não dưới nhan đề «Não bộ của tôi 
điều khiển chứ không phải tôi» bắt nguồn từ một ông chủ tiệm vô thần 
người Anh trong thế kỉ 18. Đó là nhà theo phái vật chất John Toland, ông 
này viết vào năm 1720: Thế giới là một guồng máy và suy nghĩ là một 
chuyển động của não bộ. Chỉ tiếc ông này thời đó đã không có được 
những bức hình nhiều màu chụp từ máy điện tử và đã không có được 
máy phóng hình để chiếu lên như vị thuyết trình hôm nay. Nhưng chất 
liệu tinh thần thì vẫn là một. Những kết luận của thuyết trình viên đã rơi 
vào một cái gọi là lỗi phạm trù, điều mà những sinh viên học nhập môn 
triết học không thể không biết. Dĩ nhiên não bộ là một cơ quan, trong đó 
xẩy ra những tiến trình vật chất. Và đó là điều kiện để ta có thể suy nghĩ. 
Nhưng nếu hiểu tương quan giữa các tiến trình vật chất với các tiến trình 
tinh thần là một đối một, thì đây là tầm kiến thức của năm 1720, cho dù 
mấy tấm hình màu xuất phát từ thế kỉ 21. Ngày khoa nghiên cứu não 
bước vào nghiên cứu tự do con người cũng có thể sánh được với cái 
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ngày, mà anh chàng vô sản ngớ ngẩn Gagarin tuyên bố, anh đã vào vũ 
trụ mà chẳng thấy Thiên Chúa ở đâu cả. Tôi nghĩ tới cái tinh thần khiêu 
khích của một Diogenes, mà như ta đã biết, ông cầm chiếc đèn đi tìm 
người giữa đường phố ban ngày của Athen, và cho hay, chẳng gặp được 
ai cả. 
Trên thị trường chứng khoán, có những biến cố rất nhỏ nhưng lại làm thị 
trường chao đảo. Một thị trường dễ kích động như thế xuất phát từ cuộc 
phân li vội vàng của Vô thần hiện thực cách đây 100 năm giờ đây lại có 
mặt trong lãnh vực «Thiên Chúa của các nhà khoa học». Chúng ta đã 
thấy, có những người rất mực lí luận, vậy mà không hiểu sao lại sẵn 
sàng ôm lấy những thứ tôn giáo ngớ ngẩn, tự đưa mình vào bẫy của 
đám con buôn chợ trời khôn khéo. Họ chọn cho mình một thứ tôn giáo 
giai đoạn, mà họ đã gặp được trong lần nghỉ hè vừa rồi, để rồi hè năm 
tới sẽ tính lại, tìm thứ khác. Những thứ nguỵ tôn giáo đó đâu giúp ta 
được những câu trả lời cho những vấn nạn quan trọng cuộc đời. Có lẽ vì 
mức độ chuyên môn hoá cao quá, nên nhà khoa học đã dễ dãi chấp nhận 
những quyết đoán thiếu nền tảng của một lãnh vực khoa học khác 
không thuộc chuyên môn của mình. Cả Georges Minois cũng than : «Sự 
biến tướng nguỵ khoa học trong lòng phong trào này cũng rất mạnh và làm 
lung lay nền tảng khả tín của nó. Việc nhào trộn lung tung những mảnh vụn 
tín ngưỡng từ nhiều nguồn gốc lại với nhau trong một nước xúp huyền bí và 
chiêm tinh, cộng thêm gia vị là những tiên tri nhảm nhí lẫn những mảnh vụn 
khoa học khó tiêu, đã làm cho lí trí suy luận hoảng sợ, khiến nó cuối cùng buồn 
rầu nhớ đến cái thời chiến tranh lạnh tốt đẹp xa xưa giữa ki-tô hữu và những 
người vô thần vật chất.» 
Tuy vậy, khoa học gia trước sau vẫn được đề cao, và người ta hay hỏi họ 
về chuyện Thiên Chúa và trần thế. Chuyện trần thế dĩ nhiên họ biết 
nhiều, nhưng hiểu biết về Thiên Chúa thì lắm khi họ không hơn được 
anh bán bánh mì bên cạnh. Và kết quả những cuộc phỏng vấn đó đôi khi 
thật buồn cười. Nhưng trong thời đại truyền thông, chỉ có danh mới 
quan trọng, chứ chẳng cần khả năng, nên người ta cứ đua nhau hỏi các 
nhà khoa học nổi tiếng về đủ mọi thứ chuyện. Cũng giống như các 
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chương trình nấu ăn truyền hình hiện nay, trong đó những tay đầu bếp 
là các ông bà nghệ sĩ, những người mà bình thường chưa chắc đã tráng 
được quả trứng để điểm tâm. Người ta phỏng vấn các tay đánh quần vợt 
giỏi về í nghĩa cuộc đời. Khả năng đánh vợt giỏi hệ tại nơi sự điều hợp 
các cử động bắp thịt chân và tay phải, trung tâm điều hợp này chủ yếu 
nằm ở tiểu não. Trong lúc đó khả năng suy nghĩ về cuộc đời thường lại 
nằm ở đại não. Nếu như câu hỏi về í nghĩa cuộc đời và về sự có mặt của 
Thiên Chúa quả thật quan trọng, kể cả mang tầm quyết định cho cuộc 
đời mọi người, thì tại sao người ta lại không tìm tới hỏi những người 
thật sự có thẩm quyền trả lời? Dù sao, các nhà khoa học chỉ làm khoa học 
một cách đứng đắn, khi họ không xác quyết rằng, mình là người nắm 
giữ chân lí, mà họ chỉ nói lên những xác xuất có thể chứng minh ngược 
lại. Thường họ suốt đời chỉ đi sâu vào một khía cạnh chuyên môn rất 
hạn hẹp nào đó mà thôi. Rõ ràng, về câu hỏi lớn về í nghĩa cuộc đời, họ 
không có thẩm quyền hơn những người khác, vốn được sinh ra sống một 
thời rồi chết. Câu hỏi hiện sinh quyết định này liên can tới tất cả mọi 
người, và để có thể trả lời nó được một cách rốt ráo, ta không cần bằng 
cấp hàn lâm cho bằng có được những hiểu biết sâu xa về cuộc sống. 
 

(CHÍN – 1) 
THIÊN CHÚA CỦA CÁC TRIẾT GIA - 
TRẬN CHIẾN LỚN CỦA LÝ TRÍ THUẦN TÚY 
 
Có một môn học mang cái tên thật không dễ gì cả: Triết học (Philosophie 
= Yêu sự khôn ngoan). Nghề của các triết gia là suy nghĩ vế í nghĩa của 
cái toàn thể. Như vậy, tại sao ta lại không nên hỏi triết gia về đề tài quan 
trọng này: Thiên Chúa? 
Thứ nhất là vì có rất ít triết gia. Không phải hễ ai học triết đều là triết gia 
cả, và đôi khi những kẻ gọi là triết gia chẳng khác gì những đại chuyên 
gia ngớ ngẩn. Ngoài ra, triết gia lại hay có thói quen làm cho sự việc ra 
thành khó hiểu, điều này lẽ ra nghề nghiệp của họ không cho phép họ 
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làm. Về phương diện này, vị triết gia lớn nhất thời Trung cổ, Tô-ma ở 
Aquino, đã đưa ra một nguyên tắc: Mỗi khi gặp các câu hỏi nền tảng về í 
nghĩa cuộc đời hay về các nguyên tắc đạo đức căn bản, ngài phải hỏi í 
kiến của Vetula, bà mẹ quê già mù chữ; nếu bà đồng í với quan điểm 
ngài đưa ra, thì ngài coi quan điểm đó là thật sự cần thiết, trường hợp 
ngược lại, ngài vứt bỏ suy nghĩ của mình. Tất cả những gì liên quan thật 
sự tới í nghĩa cuộc đời, tới Thiên Chúa và tới các nguyên tắc đạo đức, thì 
chúng cũng có liên hệ mật thiết với tất cả mọi người, không trừ một ai, 
và vì vậy câu trả lời phải dễ hiểu để mọi người cùng hiểu. 
Nếu câu trả lời chỉ dành cho một tầng lớp ưu tú mà thôi, thì ta có đủ lí 
do nghi ngờ về sự hiện hữu của một Thiên Chúa tốt lành. Mà cái kiểu kết 
bè ưu tuyển như thế chẳng qua chỉ là hình thái tiếp nối của những hội 
kín thờ huyền bí và theo ngộ giáo của thời Cổ hay của những lạc giáo 
huyền bí khác. Dĩ nhiên cũng có những triết gia thích phô trương. Triết 
gia Karl Jaspers (1883-1969) chẳng hạn đặt triết gia lên một vị trí vượt 
trội và đặc biệt đưa họ thoát ra ngoài cái nhu cầu tôn giáo thông thường 
của đám bình dân trong hoàn cảnh ngặt nghèo của cuộc sống họ. Vì thế 
ông đặt cho Thiên Chúa một tên mới: Das Umgreifende (Đấng nắm 
chặt). Thời còn ngồi ghế nhà trường tôi đã bực mình về tên gọi đó. Nó 
nghe ra trịnh trọng đấy, nhưng theo tôi chẳng mang lại một nhận thức 
mới mẻ nào cả. 
Karl Jaspers là một bác sĩ tâm thần nổi tiếng. Tác phẩm Allgemeine 
Psychopathologie (Tâm bệnh học tổng quát) ông viết lúc 29 tuổi dùng làm 
luận án lên ngạch giáo sư đã giúp tôi nhiều khi tôi bắt đầu bước vào 
nghề chữa trị tâm lí. Nhưng về mặt triết học, ngày nay chẳng còn ai nhớ 
đến tên ông. Trong khi chữ „Geworfenheit“ (bị quẳng ra ngoài) của 
Heidegger máy vi tính vẫn cho qua bình thường, thì chữ „Umgreifende“ 
của ông bị gạch đít mầu đỏ. Điều này làm tôi nhớ tới cuốn truyện của 
Heinrich Böll: Doktor Murkes gesammeltes Schweigen (Im lặng tích luỹ của 
tiến sĩ Murke), trong đó có một anh chàng ra vẻ ta đây nhưng có nhiều 
ảnh hưởng đã yêu cầu đài phát thanh cắt chữ „Thiên Chúa“ mà anh ta 
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hay dùng trong các bài thuyết trình của mình ra và thế vào đó chữ „một 
thực tại nào đó trên cao, mà ta tôn thờ.“ 
1. CÁC THÁNH CÃI LỘN – CÁC CHỨNG MINH VỀ THIÊN CHÚA 
Khởi đầu triết học Âu châu là Sokrates, nếu không kể tới những mảnh 
vụn tư tưởng còn lại của các triết gia cổ hơn trước đó. Sokrates là một 
nhà tư tưởng không giống như những vị khác. Ông không coi mình là 
quan trọng, chẳng viết cuốn sách nào, ông chỉ đi ra chợ và hỏi han 
những người bình dân. Nếu là một câu hỏi hiện sinh liên quan tới mọi 
người, thì có lẽ tốt nhất nên hỏi những người bình thường nhất, chứ 
đừng hỏi những tay chỉ biết lập lại những kiến thức nay nhớ mai quên, 
mà họ mới học được đâu đó. „Triết học không có bổn phận tìm hiểu việc 
người khác trước đây nghĩ gì, mà trách nhiệm của nó là tìm hiểu xem sự thật 
của vấn đề như thế nào“, bậc thầy lớn nhất của thời Trung cổ, Tô-ma ở 
Aquino, đã nói như thế. Những câu hỏi của Sokrates được đặt ra trong 
chiều hướng đó. Qua câu hỏi và cách hỏi, ông bắt người ta suy nghĩ về 
cái cơ bản nhất của cuộc sống con người. Nhờ đó, ông có được những 
câu trả lời không những đúng cho những người được hỏi, mà còn mang 
í nghĩa quyết định cho họ. Nhưng nghệ thuật của Sokrates không phải 
hệ tại nơi câu trả lời, mà là nơi câu hỏi, câu hỏi mở ra một con đường để 
ngỏ. Lối đối thoại này phù hợp với mô thức đối thoại lí tưởng mà tôi 
hằng nghĩ tới lúc còn trẻ. Người hỏi không phải là kẻ coi mình biết hết 
mọi sự, nhưng đặt ra những câu hỏi, trong trường hợp hay nhất, có thể 
đưa đến cho ông những câu trả lời đầy ngạc nhiên. Nhưng ông cũng 
không đặt đại ra bất cứ câu hỏi nào, mà phải là những câu gắn liền với 
kinh nghiệm đã có của người được hỏi. Và với kinh nghiệm đó, người 
được hỏi phải đấu tranh thực sự với chính mình. 
Riêng câu hỏi về Thiên Chúa, Sokrates thời đó cũng rơi vào một hoàn 
cảnh không phải không hoàn toàn giống với ngày nay. Đám trí thức tếu 
lâm có tài hùng biện thời đó, còn gọi là các tay ngụy biện, đã tạo nên một 
không khí ngờ vực trước mọi chuyện. Họ nghi ngờ sự hiện diện của cái 
gọi là sự thật, họ ca ngợi tính ích kỉ và chối bỏ mọi thứ luân lí đạo đức. 
Họ coi đạo đức chỉ là thú tiêu khiển của những kẻ đần độn. Xem ra mọi 



	 141	

tư tưởng của Nietzsche đã phảng phất nơi họ, và họ cũng đã đi đến chủ 
nghĩa Hư vô tuyệt đối. Đối với giới nguỵ biện, Thiên Chúa là một sáng 
tác của con người, đặc biệt là của giới cầm quyền, và đạo đức cũng như 
luật pháp chỉ là bức tường bảo vệ kẻ yếu trước sức mạnh trấn áp của 
những người quyền thế. 
Và rồi một con người bình thường xuất hiện, chân chẳng mang giày dép 
gì cả. Ông đối chất công khai với những tay ngụy biện giỏi nhất, dần dà 
dồn họ vào thế chân tường, khiến họ cuối cùng phải nhận ra rằng, chính 
họ cũng không chấp nhận được cái hoài nghi của họ. Yêu cầu đầu tiên 
của Sokrates đối với con người: Trước hết hãy tự biết chính mình đã, và 
đó là căn bản để tạo ra một nhận thức xác thực mới. Nhận thức xác thực 
này có thể sẽ soi sáng cho những ai suy tư, để họ hiểu rằng, thà chịu đau 
khổ vì bất công, còn hơn là làm điều bất công. Ánh mắt thân tình và câu 
hỏi xoáy sâu của Sokrates buộc người đối diện phải hiểu ra rằng, mỗi 
người, ngay cả chính mình, cần phải làm điều thiện. Mà Thiện là điều 
kiện của Mĩ và Chân; Platon, học trò của Sokrates và là người chân 
truyền học thuyết của thầy mình, về sau đã phát biểu như thế. Sokrates 
đã mường tượng ra một Thiên Chúa qua lực thôi thúc làm điều thiện ẩn 
tàng trong mỗi người đó. Thiên Chúa này dĩ nhiên chưa sáng tỏ lắm, 
nhưng xem ra không có không được đối với Sokrates. Cái Đẹp của đền 
Pantheon mà ngày ngày Sokrates có dịp chiêm ngưỡng cũng giúp ông 
hình dung về một Thiên Chúa. Và cuối cùng, cái Chân đã kéo Thiên 
Chúa mà ông mường tượng đó từ bầu trời tư tưởng đời đời chiếu toả 
vào trần thế cuộc sống. Chân là điều Sokrates ngày đêm hằng suy tư và 
cũng là mục tiêu ông muốn hướng tới trong mọi cuộc trao đổi với con 
người. Trên đây là những điều mà học trò lớn nhất của ông, Platon, đã 
trình bày về thầy mình. Platon cho rằng tư tưởng mới là nền tảng, và thế 
giới chỉ là một phản ảnh của tư tưởng mà thôi. Trong bức họa của 
Raffael ở Athen, Platon đứng ở vị trí trung tâm, một tay chỉ lên trời ám 
chỉ thế giới tư tưởng. 
Nhưng cũng ngang tầm với Platon là một triết gia cổ thời khác đang 
bước lại gần ông, đó là Aristoteles, mà Tô-ma ở Aquino một thời vẫn gọi 
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là „triết gia“. Bức hoạ của Raffael cho thấy, ông gia sư của đại đế 
Alexander này không hướng lên trời, nhưng đăm đăm dán mắt xuống 
đất, xuống thực tế cuộc sống. Suy tư về thực tế cuộc sống trần thế là bổn 
phận cao đẹp nhất của triết gia. Cả hai chiều kích đó sẽ hiện diện suốt 
chiều dài lịch sử con người. Không những Platon cho ta nhiều lí chứng 
tốt biện minh cho Thiên Chúa. Mà cả Aristoteles nữa. Tô-ma ở Aquino 
đã sử dụng lối lí luận của Aristoteles để đưa ra những minh chứng hùng 
hồn về sự hiện hữu của Thiên Chúa. 
Ai lại không ngạc nhiên về chuyện các thần học gia ki-tô giáo dám thảnh 
thơi dùng tư tưởng của các triết gia sống nhiều trăm năm trước công 
nguyên và hoàn toàn chẳng liên hệ gì với Ki-tô giáo cả, để đưa ra những 
lí chứng về sự hiện hữu của Thiên Chúa? Hơn nữa, Sokrates, người hùng 
của Platon, sinh thời đã bị kết án là vô thần và phải uống thuốc độc chết. 
Aristoteles, người đã cung cấp cho Tô-ma ở Aquino những bằng chứng 
về Thiên Chúa, bị Georges Minois ngày nay xếp vào hạng vô thần. Thêm 
vào đó, môn đồ của Platon trong các thế kỉ đầu sau công nguyên, thành 
phần được gọi là Tân Platon, đã nhìn vào Ki-tô giáo với con mắt khinh 
thị, vì họ không thể nào chấp nhận được niềm tin „nhập thể“ nơi ki-tô 
hữu. Đối với họ, thân xác là „nhà tù của tinh thần“, và mọi thứ vật chất, 
mà các thần linh trên núi Olympia rất ham, đều không thể nào cưu mang 
được hình ảnh về Thiên Chúa. 
Những nhà tư tưởng ki-tô giáo đầu tiên, những người được gọi là các 
giáo phụ, đã gạt phăng mọi liên hệ với tập thể thần linh cổ thời; và họ nỗ 
lực dùng niềm tin vào đức Giê-su Ki-tô như là câu trả lời cho những câu 
hỏi còn mở ngỏ của triết học cổ thời. Đó là một công tác trí óc khó khăn, 
bởi vì câu hỏi về Thiên Chúa không thể hiểu một cách ngây thơ mập mờ 
như nàng Gretchen „Ông cha xứ cũng nói điều đó gần giống như vậy, nhưng 
với những ngôn từ hơi khác một chút“ trong kịch Faust của Goethe được. 
Các giáo phụ đã phải giải quyết giữa một Thiên Chúa bất biến của triết 
học Hi-lạp với một Thiên Chúa của Kinh Thánh hành động đầy uy quyền 
trong lịch sử, giữa một thần linh tạo hoá của Platon, kẻ đã nặn ra thế giới 
từ bùn đất nguyên thuỷ, với một Thiên Chúa của Kinh Thánh, đấng đã vì 
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yêu thương tạo nên thế giới từ hư không, giữa một „nguyên lí cuối 
cùng“ của triết học hi-lạp, và nguyên lí này vẫn là thành phần của thế 
giới, với một Thiên Chúa bên ngoài thế giới của Kinh Thánh, đấng vẫn 
tiếp tục đỡ nâng thế giới và con người trên tay mình. Và lối giải thích 
Thiên Chúa kinh thánh bằng ngôn ngữ triết học hi-lạp và nhất là việc 
dùng các í niệm triết học hi-lạp để diễn tả niềm tin ki-tô giáo và sự nhập 
thể của Thiên Chúa đã quá thành công, đến nỗi những trí thức ngoại 
giáo ngoại hạng như Aurelius An-tịnh, những nhà bác học như 
Hyeronimus ở Rô-ma, và những chính trị gia có đầu óc như Ambrosius 
ở Milano đã chấp nhận lí tưởng ki-tô giáo cho mình. Như thế, Ki-tô giáo 
đã thừa kế gia sản triết học hi-lạp và rô-ma, và đã nhận vào cho mình 
toàn bộ kho dụng cụ triết học của các tư tưởng gia lớn nhất thời Cổ. 
Công tác tri thức to lớn của những thế kỉ đầu có đem lại cho chúng ta 
ngày nay một số í niệm thần học ki-tô giáo khó hiểu. Nhưng, chỉ nhờ 
như vậy, Ki-tô giáo mới có thể có được những câu trả lời thật sự hữu lí 
cho các vấn nạn nóng bỏng của con người thời đó. Bằng không, thì Ki-tô 
giáo cũng vẫn chỉ là một trong những tôn giáo, một thứ giáo phái với 
những giáo lí khiên cưỡng không đâu vào đâu cả… 
Chúng ta đã biết sự mê say lí trí của thời Trung cổ ki-tô giáo. Người ta đi 
vào chiều sâu suy tư, suy nghĩ cho tới tận cùng, tranh cãi nhau chí choé: 
Các thánh chia phe cãi lộn. Dù vậy, các đầu óc suy tư lớn vẫn bình thản 
vươn lên tới trời xanh, vươn lên không thua đại thánh đường bằng đá ở 
Ile de France. Thời đó, niềm tin vào Thiên Chúa vẫn là một trong những 
chọn lựa của con người, người ta vẫn có thể đi theo niềm tin khác. 
Nhưng công việc minh chứng Thiên Chúa của các triết gia trung cổ 
không nhất thiết là vì phải đối diện với Vô thần. Song họ cố gắng dùng 
phương tiện lí trí để làm cho đức tin đã có thành ra dễ hiểu, đặc biệt như 
Tô-ma ở Aquino đã làm. Đó không phải là những việc làm dư thừa, bởi 
vì những phong trào vô lí vẫn không ngừng rộ nở và tiếp tục đe doạ đức 
tin ki-tô giáo. 
Đây là 5 con đường nhận biết Thiên Chúa của Tô-ma ở Aquino: 
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1. Mọi chuyển động đều bắt nguồn từ một chuyển động khơi nguồn. Vì 
vậy ta có thể lần mãi về quá khứ, đi tới cái chuyển động hích khơi nguồn 
đầu tiên. Điểm khơi nguồn này tạo ra chuyển động, nhưng tự thân nó thì 
không chuyển động. Ta gọi cái khơi nguồn đó là Thiên Chúa. Không có 
một cú hích, không thể nào có được những chuyển động tiếp nối. 
2. Trên thực tế có những nguyên nhân tác động tạo ra những hậu quả 
(hậu quả không nhất thiết là những chuyển động). Cũng thế, ta có thể 
lần mãi về quá khứ, để tìm tới cái nguyên nhân tác động đầu tiên. 
Nguyên nhân này tạo ra tác động, nhưng chính nó thì lại không bị tác 
động. Ta gọi nguyên nhân này là Thiên Chúa. Trên thực tế không thể có 
những chuỗi hậu quả bất tận, nếu không có nguyên nhân. 
3. Có những cái có khả năng hoặc hiện hữu hoặc là không hiện hữu, 
nghĩa là những cái xuất hiện và biến mất. Nếu như tất cả mọi cái đều 
mang trong mình tính cách một lúc nào đó sẽ không hiện hữu nữa, thì 
tới một lúc nào đó tất cả chúng cũng sẽ biến mất. Và như vậy vũ trụ này 
sẽ là không. Và từ không sẽ là không, chứ cái Không không thể nào sinh 
ra cái Có được. Vì vậy, phải có một cái gì nhất thiết phải có đã, và cái 
nhất thiết Có này sẽ là nguyên nhân của cái nhất thiết Có khác. Và cái Có 
nguyên nhân ta gọi là Thiên Chúa. 
4. Có những cấp bậc trong các sự vật khác nhau. Có cái tốt hơn hay ít tốt 
hơn, có cái thật nhiều hơn hay ít thật hơn. Để có thể nói được „ít hơn hay 
nhiều hơn“, ta phải đồng thời mường tượng tới một tiêu chuẩn cao nhất 
nào đó. Nghĩa là phải có cái gì tốt nhất, cái gì thật nhất đã. Không có cái 
cao nhất đó, không thể có cấp bậc để so sánh. Cái tốt nhất, thật nhất… đó 
ta gọi là Thiên Chúa. 
5. Ta thấy có những sự vật tự nó không thể nhận biết được gì, chẳng hạn 
bất cứ một vật thể tự nhiên nào đó, vậy mà chúng có một mục tiêu để 
hướng tới. Tự chúng, chúng không thể chọn cho mình một mục tiêu nào 
cả, bởi vì chúng không có khả năng nhận biết, nhưng vẫn hướng tới một 
mục tiêu. Một sự vật tự thân không biết gì cả, mà lại hướng tới một mục 
tiêu, tất nó phải được một thực thể nhận biết và nhìn xa nào đó hướng 
dẫn. Thực thể này ta gọi là Thiên Chúa. 
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Triết gia hiện đại người Pháp Jacques Maritain cho rằng, các chứng minh 
Thiên Chúa trên đã trụ được cho tới ngày nay, vượt qua mọi thứ chỉ 
trích phê bình. Như là một học trò trung thành của Aristoteles, Tô-ma 
luôn khởi sự suy tư từ những hiện tượng có thể quan sát được. Cái lối 
chứng minh „bản thể học“ – dùng suy tư để chứng minh Thiên Chúa – 
của thánh Anselm ở Canterbury (1033-1109) về sau này bị Tô-ma đánh 
giá là ít thuyết phục. Các thánh cãi nhau! Những vị khác, hàng thánh có 
Bonaventura, hàng không thánh có Descartes và Hegel, thì lại thấy lí 
luận của Anselm thuyết phục. Thánh Anselm nói, tên ngu đần nào cũng 
tối thiểu nghĩ được rằng, Thiên Chúa là đấng „lớn không thể tưởng tượng 
được“. Một khi Thiên Chúa, đấng lớn không thể tưởng tượng được, chỉ là 
một hình ảnh trong trí mà thôi, thì tất phải có một cái gì còn lớn hơn, đó 
là Thiên Chúa trong trí óc và trong thực tế. Như vậy, theo ngài, chắc 
chắn phải có một cái gì đó „lớn không thể tưởng tượng được“ không 
những trong trí óc mà đồng thời cả trong thực tế. Thánh nhân tin rằng, 
với cách thức đó, Thiên Chúa tỏ lộ hình ảnh Người ra cả trong suy tư của 
con người. 
Cả An-tịnh cũng có một lối minh chứng Thiên Chúa không xuất phát từ 
sự quan sát bên ngoài. Ngài cho rằng, các quy luật có giá trị vô thời hạn 
của lí trí, mà người ta bắt buộc phải tuân giữ khi tìm hiểu sự thật, là dấu 
chỉ hiện hữu của một thẩm cấp muôn đời vượt lên trên con người là thứ 
có thể thay đổi và lầm lẫn. Và thẩm cấp này không gì khác hơn Thiên 
Chúa. Ngay Nietzsche cũng coi trọng suy tư này, khi ông viết: „cả chúng 
ta ngày nay là những kẻ nhận biết, những kẻ vô đạo và chống lại siêu hình, 
chúng ta rút lửa của chúng ta khỏi đám cháy đã khơi lên từ niềm tin đã có từ 
hàng ngàn năm nay, đó là niềm tin của các ki-tô hữu, cũng là niềm tin của 
Platon, niềm tin đó dạy rằng, Thiên Chúa là sự thật và sự thật mang thiên 
tính.“ Trong thời hiện đại chúng ta, triết gia Robert Spaemann đã rút ra 
kết luận: „Chỉ khi có Thiên Chúa, mới có cái gì khác như là những hình ảnh 
chủ quan về thế giới, mới có cái gì như ‘sự vật tự thân’… Đó là những sự vật 
như Thiên Chúa nhìn thấy chúng. Nếu không có cái nhìn của Thiên Chúa, sẽ 
chẳng có sự thật bên kia những viễn tượng chủ quan của chúng ta… Dấu vết 
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Thiên Chúa trong thế giới là chính chúng ta. Í niệm con người là hình ảnh của 
Chúa, thường được dùng như chỉ là một ám dụ, ngày nay có một í nghĩa chính 
xác không thể tả. Hình ảnh của Thiên Chúa có nghĩa: có khả năng nhận biết sự 
thật.“ Và trước câu hỏi: „Người tin Chúa tin gì?“, triết gia trả lời: „Họ tin 
vào một sự hữu lí nền tảng của thực tại. Họ tin rằng, sự thiện cơ bản hơn sự 
dữ. Họ tin rằng, cái thấp hơn phải được cái cao hơn thông hiểu, chứ không phải 
ngược lại. Họ tin rằng, phải có điều hữu lí rồi mới có cái vô lí, và điều có nghĩa 
không phải là một biến thể của vô nghĩa.“ 
Dĩ nhiên, mọi thứ triết lí về Thiên Chúa toàn hảo cũng chỉ là một nỗ lực 
bất toàn của con người, điều này các nhà tư tưởng thiên chúa giáo đều 
đồng í. Và họ biết rằng, mọi từ ngữ và í niệm, mà con người thường 
dùng để mô tả thế giới như là một tấm gương, sẽ rạn vỡ, khi họ áp dụng 
cho Thiên Chúa. Nhưng dù sao, những mảnh vụn của tấm gương bể đó 
cũng còn cho ta mường tượng được một hình ảnh về Thiên Chúa. 
Những ai không hiểu lối chứng minh Thiên Chúa của thánh Tô-ma, hay 
hiểu mà không chia sẻ quan điểm, cũng đừng thất vọng, vì cũng ngay 
trang đó, nhà đại tư tưởng của thời Trung cổ đã trích lời thánh An-tịnh: 
„Mọi đầu óc thụ tạo không thể hiểu được Thiên Chúa, nhưng chạm được Người 
bằng trí tuệ, dù cách nào mặc lòng, thì đó là hạnh phúc lớn nhất.“ Điều này có 
í nghĩa gì, ta sẽ thấy trong phần bàn về thần bí ki-tô giáo. 
Nhưng không chỉ có các „minh chứng về Thiên Chúa“ của Ki-tô giáo mà 
thôi. Triết học cổ thời đã nhận có một đấng tạo hoá, khi nhìn vào trật tự 
diệu kì của thế giới: Như một con tàu, phải có một thuyền trưởng lèo lái, 
mới về được tới bến, thì sự vận hành đều đặn của biến cố thiên nhiên 
cũng phải do một tinh thần siêu nhân nào đó hướng dẫn. Cho mãi tới 
trong thời Khai sáng, và cả tới ngày nay, lối minh chứng này luôn bị tấn 
công. Thánh An-tịnh đã phát triển tiếp suy tư này một cách vô cùng cảm 
động, khi người cầu xin tạo dựng kể cho nghe chút gì về Thiên Chúa: 
„Câu hỏi của tôi là í nghĩ của tôi, câu trả lời của tạo dựng là nét đẹp của nó.“ 
 

2. VỤ ÁN NGẮN CHỐNG LẠI NHÚM BẤT HẠNH 
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Trung cổ qua đi, thời Mới bắt đầu – thoạt tiên đây không phải là thời của 
các triết gia nổi tiếng. Người ta chú tâm vào các lãnh vực khác: nghệ 
thuật, khoa học, kinh tế và có lẽ còn vào những mâu thuẫn thần học giữa 
các giáo hội thiên chúa giáo. Triết học được chú í trở lại, khi René 
Descartes trong thế kỉ 17 tạo cho nó một con đường đi riêng trong khoa 
học. Descartes còn tạo ra một chuyển biến mới. Ông tin hết mình vào Ki-
tô giáo. Nhưng về mặt phương pháp, ông đưa lí trí ra khỏi tôn giáo, và 
các triết gia hậu sinh sẽ rút ra các kết luận khác từ đó. Chính Descartes 
còn là kẻ say mê lối chứng minh „bản thể học“ của thánh Anselm. 
Nhưng các triết gia thời Khai sáng cho rằng, „muốn thoát được ra khỏi sự 
thiếu trưởng thành tự tạo của mình“ (Kant), con người trước hết và trên hết 
phải chia tay với Thiên Chúa ki-tô giáo. Tuy nhiên, vì người ta còn ham 
sống và vì thế còn sợ hãi trước các hậu quả do Vô thần mang lại, nên 
người ta đã tạo ra một Thiên Chúa riêng cho họ. Một cách nào đó, đây là 
thứ Thiên Chúa của tiến sĩ Murke: „một thực thể cao hơn nào đó, mà ta tôn 
thờ“, được nặn ra trong các phòng học. Nghĩa là một thứ Thiên Chúa đủ 
lớn để giữ con người khỏi rơi vào đêm tối. Mà đồng thời cũng đủ nhỏ để 
không phá rối con người và thế giới, vì vị này đã tự nguyện rút về ở ẩn 
hoàn toàn. 
Nhưng rồi cuộc động đất kinh hoàng ở Lissabon năm 1755 xẩy ra, và 
Thiên Chúa khôi hài của Khai sáng bị lôi ra khỏi bàn làm việc. Là vì giờ 
đây người ta đổ tội cho Người đã cho phép cuộc động đất và biết bao 
nhiêu cái bất hạnh khác tràn vào thế giới. Như mấy chục năm sau đó, 
trong cuộc cách mạng Pháp, người ta đã hạ ông vua ngây thơ Louis XVI 
xuống thành „công dân Capet“ thế nào, thì Thiên Chúa từ lâu cũng đã bị 
kéo xuống ngang hàng với các triết gia khai sáng. Người ta bắt „công 
dân Capet“ phải chịu trách nhiệm về cái dúm bất hạnh ở Pháp, cũng như 
bắt Thiên Chúa phải trách nhiệm cho tất cả sự dữ trong thế giới, kể cả 
cuộc động đất. Người ta gọi đó là vấn nạn về sự dữ (Theodizee = sự công 
chính hoá của Thiên Chúa), nghĩa là Thiên Chúa phải trả lời ra sao trước 
sự dữ và đau khổ trong trần gian. Cái Thiên Chúa tự chế nhỏ bé của 
Khai sáng đã đầu hàng vô điều kiện trước yêu sách đó. Là vì Thiên Chúa 
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này, theo họ, đã tạo ra thế giới như một cái đồng hồ, đã lên giây cót cho 
nó và nó cứ việc tự động chạy một cách tất định theo quy luật thiên 
nhiên, không được rối loạn. Với lối nhìn về Thiên Chúa và trần thế như 
vậy, người ta muốn Thiên Chúa như một thứ hãng bảo hiểm trách 
nhiệm, như vậy Người giờ đây phải đương nhiên chịu trách nhiệm hết 
mọi thứ: động đất, thủ phạm giết vua Henri IV, nạn đói, cuộc sống truy 
lạc của giới quý tộc, hống hách của giới cầm quyền. 
Nghĩ cho rốt ráo về cái thế giới của Thiên Chúa thợ đồng hồ này, thì 
không có gì buồn cười hay trơ trẽn hơn. Thiên Chúa đã rộng lượng tạo ra 
một thế giới và con người, nhưng đồng thời Người lại quá sợ hãi và nhỏ 
nhặt, đến nỗi phải điều khiển, dự liệu và trách nhiệm cho hết mọi 
chuyện đến từng chi tiết. Như vậy là thế nào? Thái độ của con người với 
Chúa trong trường hợp này cũng giống như thái độ của ông vua cuối 
cùng của vương quốc Sachsen, trước cuộc tụ họp phản đối của dân, đã 
hét lên „Thế thì bọn bay phải tự tay mà dọn rác rưởi của bay đi.“ Lạy Chúa, 
không có con trong trò giễu dở này đâu nhé. Thứ trò hề như thế đâu có 
giúp gì được trước khốn cùng và đau khổ của con người. Thiên Chúa 
này cũng giống như viên chỉ huy của một trại tập trung vĩ đại, trong đó 
nhốt toàn là những tử tội, lâu lâu ông lại cho chơi ít nhạc để mua vui bọn 
lính canh. 
Nếu như những người khai sáng can đảm đừng mờ mắt trước nỗi bực 
dọc của họ đối với Thiên Chúa do họ tạo ra đó, thì họ hẳn phải biết rằng, 
câu trả lời cho việc có mặt của sự dữ và đau khổ trần gian nằm chính 
trong tay họ. Đó là sự tự do và tự chủ của con người có phẩm giá, phẩm 
giá này đã nâng họ vượt lên trên cuộc sống thú vật. Ta có được kinh 
nghiệm về tự do và phẩm giá con người đó, một kinh nghiệm đã trở nên 
sáng tỏ và chín mùi trong thời Khai sáng, là vì ta hiểu rằng, Thiên Chúa 
thật sự tôn trọng tự do con người và vì vậy Người đương nhiên mở cửa 
cho sự dữ. Con người không có tự do thực sự, nếu sự dữ không có mặt. 
Và rồi sự dữ này là do chính tay con người hành động gây ra, chứ không 
phải do Tạo hoá. Người ta cố dùng Thiên Chúa toàn năng để chơi lại với 
con người tự do. Như vậy, còn đâu là quyền năng vô biên của Thiên 
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Chúa trước tự do con người? Nhưng quyền năng vô biên của Thiên 
Chúa không có nghĩa là hai cộng hai thành năm – và cũng không có 
nghĩa là, Người tạo ra tự do con người trong uy quyền, nhưng đồng thời 
lại lấy uy quyền mà cấm triệt tự do đó. Vì thế, Leibnitz mới bảo rằng, dù 
đầy sự dữ, thế giới này vẫn là thế giới tốt đẹp nhất mà ta có thể nghĩ ra, 
dù rằng tất cả những điều này cũng chỉ là do đầu óc con người tưởng 
tượng ra mà thôi. 
Trong một chuyến sang Hoa-kì duy nhất trong đời, tôi được một bác tài 
Taxi người da đen ở Washington chở ra phi trường. Đúng mùa vận động 
tranh cử, và máy phát thanh trong xe đang truyền đi một phóng sự hay 
về các ứng viên. Vì lịch sự, tôi đưa ra một vài nhận định ngắn về chính 
trị. Thế là bác tài tuôn ra nói mãi, huyên thuyên không dừng. Lúc đầu, 
tôi cố lắng tai nghe, nhưng bác nói đặc sệt giọng địa phương tôi không 
hiều nổi. Hơn mười lăm phút trôi qua, tôi tưởng bác không được bình 
thường. Cuối cùng, phi trường hiện ra trước mặt, và cũng là lúc bác 
bước sang phê bình cuộc chiến I-rắc. Bác nhờ tôi nói cho dân Âu châu 
hay, không phải ai ai ở Hoa-kì cũng đồng í với ông Bush đâu… Bác bắt 
đầu tỏ ra bị kích động và với giọng tuyệt vọng nói: „Chúng tôi phải trả lời 
làm sao với Chúa trong ngày phán xét về các cuộc chiến tranh này!“ Tới phi 
trường, tôi cám ơn bác. Không chỉ cám ơn cuốc Taxi. Chưa bao giờ tôi 
nhận được một câu trả lời rốt ráo cho câu hỏi về công chính hoá, và tôi 
mắc cở cho đầu óc của mình… 
Lí trí con người giúp ta hiểu do đâu mà có sự dữ ở thế gian. Nhưng cuộc 
động đất ở Lissabon đặt ra một câu hỏi khác, câu hỏi về í nghĩa của đau 
khổ, nhất là đau khổ của những người vô tội. Dĩ nhiên con người không 
bao giờ có thể trả lời rành rọt được câu hỏi này, và tôi biết, có nhiều 
người đạo đức muốn đặt ra cho Chúa câu này trước tiên sau khi họ lìa 
đời. Nhưng có một điều chắc chắn: Nếu như chết là hết mọi chuyện, thì 
mọi đau khổ con người đều hoàn toàn vô ích. Chỉ khi có sự hiện hữu tiếp 
nối sau khi chết, khi đó bên kia thế giới người chịu đớn đau có hạn ở đời 
này mới có được cho mình í nghĩa đời đời cho hạnh phúc miên viễn. Có 
phải như thế không hay điều đó ra sao, câu hỏi này triết học không có 
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được câu trả lời thoả đáng. Nhưng bảo rằng, sẽ không bao giờ có được 
câu trả lời thoả đáng, chỉ vì chính mình ngay lúc này không thể trả lời 
được, thì phát biểu này tuy là một thái độ kiêu hãnh ngoạn mục đấy, 
nhưng đó không phải là một phát biểu khoa học, không phải là một phát 
biểu triết học. 
Nhưng các triết gia khai sáng, mà đa phần thường với bản tính lãng 
mạn, đã không bao giờ thiếu những thái độ kiêu hãnh đó. Và như thế, 
Thiên Chúa của các triết gia khai sáng đã không có được chút ân huệ nào 
và Người cũng chưa bao giờ được họ công nhận là có lí. De Lamettrie 
tuyên bố trong cuốn Con Người Như Một Cỗ Máy của ông: „Thế giới sẽ 
không bao giờ hạnh phúc, nếu không theo vô thần.“ Các nhà khai sáng đã 
kịch liệt đòi án tử cho Thiên Chúa, cũng như về sau hội đồng cách mạng 
đòi án tử cho „công dân Capet“. 
Nhưng de Lamettrie đã không sung sướng gì với cái vô thần của ông. 
Ông viết, chết là vực thẳm, là hư vô đời đời, „… trò hề kết thúc.“ Ông đã 
trở lại Công giáo lúc nằm chờ chết, tương tự như nhiều người cả một 
cuộc đời sống vô thần đương thời cũng đã có quyết định như thế. Các 
bạn khai sáng coi ông là một trường hợp „phản bội“. Nhưng có những 
tay khai sáng không những tự nắn cho mình một Thiên Chúa, mà còn 
nghĩ ra cho mình con đường bất tử. Vô thần sa-lông vẫn hô: không phải 
hết mọi người đương nhiên đều sống đời đời; mà chỉ có một số ít, đó là 
chính họ, những triết gia với đầu óc khôn ngoan, với lí trí ngay thẳng, 
mà tiếng tăm tinh thần của họ phải được lưu truyền cho các đời sau. 
Trước sự kiện này, Voltaire đã kêu gọi chúng ta, những con người bình 
thường, „Này, các đầu óc tầm thường, hãy trở về với đêm đen đời đời của 
mình“. 
Cái xấc láo trên xem ra cũng làm cho nhà nghiên cứu chủ nghĩa vô thần 
Georges Minois phải buồn nôn: „Một cách trịnh trọng và đáng tởm, các triết 
gia đã giành lấy riêng cho mình thuyền cấp cứu, khi chiếc tàu bất tử lớn bị 
đắm.“ Nhưng, ai sẽ thực sự vui mừng, nếu họ mường tượng ra được thế 
nào là bất tử: Các học sinh trung học về sau, nếu ai không nhớ tên của 
danh nhân, sẽ bị điểm xấu. Hoặc là đôi dép râu của họ được trưng bày 
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trong một nhà bảo tàng nào đó, với tấm bảng trước cửa: „Chìa khoá vào 
xem xin hỏi bà hàng xén bên cạnh.“ Với kiểu đó, tập đoàn triết gia thế kỉ 18, 
suy cho cùng, đã hiện thân như một nhóm ngộ giáo ưu tuyển. 
Như vậy, trước những cố gắng trả lời vội vàng và hài hước của Khai 
sáng, câu hỏi cũ vẫn còn đó, và nó trở nên càng câu thúc: Sau chết là gì? 
Nếu không có gì cả, thì mọi suy nghĩ khác về Thiên Chúa và đạo đức 
chẳng quan trọng gì lắm. Nhưng con người vẫn luôn tìm mọi cách chống 
lại cái quan điểm hư vô đó. Ở điểm này, chính những nhà đấu tranh vô 
thần tiên phong của thời Khai sáng cũng mập mờ hàng hai. Mọi chứng 
cứ cho thấy nhân loại từ lúc khởi đầu đã tin vào sự sống đời sau. Lối 
trang hoàng cẩn trọng và trìu mến các nơi chôn cất trước công nguyên 
hàng chục ngàn năm cho thấy, một cách nào đó, người xưa tin vào sự 
sống bất tử, đặc biệt là bất tử của tinh thần. Niềm tin này đã được mọi 
tôn giáo thế giới nhận vào cho mình. Vâng, ngay chính các ông bà vô 
thần cũng sẵn sàng vứt bỏ lí trí và mọi thứ khác, để mong cứu lấy được 
cái gì đó như sự bất tử cho họ. 
Tuy nhiên, đối nghịch lại cái bất tử, là sự rữa nát thân xác về mặt sinh 
học và hoá học. 
Trước thực tế rữa nát này mỗi người phải tự chọn cho mình một quyết 
định: Hoặc là chấp nhận sự hiển nhiên của sinh hoá học là khả năng 
nhận thức duy nhất đúng? Hay coi niềm tin của hàng tỉ con người mọi 
dân tộc xưa nay vẫn cho rằng, con người là một chủng loại đặc biệt và nó 
không tan biến vào hư vô? Dĩ nhiên ở đây người ta có thể lại viện đến 
Feuerbach, và cả Freud nữa nếu muốn, đưa ra mọi lí do tâm lí có thể có 
để giải thích, tại sao họ tin vào sự bất tử của tinh thần, cho dù trong thực 
tế chuyện này không có. Trái lại, họ cũng có thể viện ra mọi lí do tâm lí 
hay ho để giải thích, tại sao họ không tin vào sự bất tử của tinh thần, mặc 
dù trong thực tế có chuyện này.Chúng ta đã thấy, tâm lí học không giúp 
được gì trong việc nhận thức chân lí cuộc sống. 
Nhưng lối suy tư hệ thống (systemisches Denken) có lẽ có thể giúp ta 
luôn nhìn sự việc dưới nhiều chiều kích. Về phương diện hoá học, con 
người chỉ đáng mấy xu, vì thân xác nó hầu như toàn bằng nước. Cái nhìn 
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này hẳn không sai. Song cũng có các góc độ hợp thức khác để nhìn con 
người. Chẳng hạn nhìn theo khía cạnh phẩm giá. Cái nhìn này bắt con 
người mọi dân tộc trong mọi thời đại phải kính trọng xác chết kể cả sau 
khi chết. Không ai phủ nhận phẩm giá nơi con người, cho dù nó không 
thể nào nhận diện được bằng các phương tiện sinh học và hoá học. Nhận 
thức phẩm giá này tạo nền tảng cho trật tự xã hội và quốc gia, và có lẽ nó 
có độ chắc chắn còn cao hơn những nhận thức mà khoa sinh hoá học 
ngày nay mang lại. Trước một vấn nạn hiện sinh thật sự, sự hiểu biết mà 
thôi không đủ, mà còn phải cần cái gì hơn thế nữa, đó là sự tin tưởng 
chắc chắn. 
Vì vậy mỗi người phải tự hỏi: Có phải cái chân lí duy nhất đáng quan 
tâm về thế giới là thứ chân lí do sinh học và hoá học cung cấp? Nếu vậy, 
thì phải chăng những nhận thức của các sử gia nghệ thuật, của các nhà 
phê bình âm nhạc đều vô ích? Phải chăng toàn bộ văn chương, là những 
thứ chẳng giúp gì về việc tìm hiểu thế giới, là hoàn toàn vô ích chẳng cần 
phải học? – Hay ta tin rằng, không những sinh học hoá học, mà cả nghệ 
thuật, âm nhạc, văn chương và cuối cùng cả những cuộc trao đổi có 
chiều sâu cũng có thể giúp ta khám phá ra điều căn bản? Nói cách khác: 
Bạn không thể nào tin được có sự bất tử, khi đứng bên linh cửu của một 
người thân? Các nhà khai sáng, dù cố gắng đến mấy đi nữa, đã không 
thể nào tin được điều này. 
Thêm một vấn nạn nữa làm lung lay gốc rễ triết học khai sáng có lẽ còn 
dữ dội hơn. Triết gia người Anh David Hume (1711-1776) khẳng định, 
không có cách nào để nhận thức đúng đắn được sự vật cả. Ông triết gia 
hoài nghi này, như vậy, đã vô tình tấn công vào ngay chính tâm điểm 
của Khai sáng. Khai sáng tin rằng, với kiến thức gia tăng, họ sẽ đưa con 
người thoát khỏi đêm đen của những thời đại trước. Bộ „Đại tự điển 
bách khoa toàn thư“ của họ không chỉ được xem là một dự án sách vở đồ 
sộ, mà đó còn là một phong trào tinh thần. Tất cả những nhà khai sáng 
có tiếng đều góp công vào đó. Như vậy phải chăng công trình thu góp 
toàn bộ kiến thức nhân loại này kết cục chỉ là giấy lộn? Những kiến thức 
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kia chỉ là tháp Babel xây trên cát? Hume tạo ra một nỗi hoang mang toàn 
diện. 
Cuối cùng còn có một khó khăn hoàn toàn về mặt thực tế. Khi Voltaire 
(1694-1778), ngôi sao của Khai sáng, mời một số bạn hữu dùng bữa tối 
tại lâu đài Ferney của ông để chuyện trò về việc có hay không có Thiên 
Chúa, ông đã cẩn thận cho đuổi hết mọi gia nhân ra khỏi nhà mình. Bởi 
ông sợ, nếu bọn chúng nghe lóm được chuyện và ngã theo vô thần, thì 
chúng có thể đánh cướp nhà ông khi mọi người đang ngủ hoặc có thể 
giết ông. Voltaire không sợ công an của nhà vua. „Không bỏ tù một 
Voltaire“, một tổng thống Pháp rất lâu sau này đã nói như thế, khi người 
ta đề nghị ông bắt Jean Paul Sartre. Nhưng cụ già Voltaire thì hoảng sợ 
một xã hội bị lây lan Vô thần, thứ Vô thần mà ông và đồng bạn vẫn đêm 
đêm kháo láo với nhau bên những cốc rượu. Xem thế, nhà khai sáng nổi 
tiếng thế giới trong lâu đài Ferney này mang một quan điểm ngạo mạn 
và ít dân chủ: Tôn giáo tốt cho dân, nhưng với riêng ông thì phải có 
những tiêu chuẩn khác. Như vậy hoá ra Giáo hội tệ lắm cũng còn có chút 
ích lợi cho đám dân ngu. 
Ông khai sáng vô thần Sylvain Maréchal thì lại có một quan điểm khác 
hẳn, khi ông và các đồng bạn ba hoa về đạo đức công cộng trong một 
nhà nước vô thần với lời lẽ tự an ủi như sau: „Có một toà án hình sự tốt là 
đủ rồi… không bao giờ đám linh mục chống công an (phản động) lại khá hơn 
được sự canh phòng tích cực của mật vụ.“ Maréchal đã vô tình báo trước sự 
hình thành của bộ công an mật vụ khét tiếng trong các nhà nước cộng 
sản vô thần sau này. Nhưng may thay, sự sụp đổ của thế giới Vô thần 
nhà nước đã vùi chôn luôn dự án của Maréchal. Cái kiểu đạo đức công 
cộng bằng công an như trên không vững. Vậy phải làm sao để cụ già 
Voltaire bớt sợ? 
Và vì thế cho tới nay không ai biết chắc Francois Marie Arouet, tự 
Voltaire, đã thật sự tin gì. Những điều ông nói ra là vì bực tức, vì sợ hãi 
hay vì xác tín? Hay có lúc vì sợ ông đã nói ra điều gì đó, và rồi về sau 
ông thật lòng tin vào điều đó, nhưng vì tức bực lại không nói ra sự xác 
tín của mình? Tiếc rằng những người có cá tính không hẳn luôn là 
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những kẻ tài giỏi – và ngược lại những kẻ tài giỏi thường lại thiếu cá 
tính. 
Sau một quãng đường dài phát triển đầy lạc quan và sinh lực, Khai sáng 
xem ra cuối cùng đã đi vào ngõ cụt. Mọi nỗ lực chạy trốn đều kết thúc 
trong khôi hài hoặc thê thảm. Nhiều người bực tức thất vọng. Và thay vì 
tìm cách giải quyết vấn đề bằng Khai sáng, rốt cuộc người ta lại tạo ra 
những vấn đề lớn hơn. Là vì giờ đây ngoài những vấn đề không giải 
quyết được như vấn đề Bất tử, vấn đề Nhận thức sự thật, lại thêm một 
chuyện nữa là vấn đề Đạo đức. 
3. CHÀNG THANH NIÊN ĐỘC THÂN VÀ TRIẾT LÍ TRONG 
SƯƠNG MÙ 
Königsberg, vùng quanh năm dày đặc sương mù thiếu ánh mặt trời bên 
bờ biển Đông, là nơi trú ẩn suốt đời của một chàng trai thích đi dạo vào 
những ngày mùa thu sương mù tối kịt, để suy nghĩ về chính cái Khai 
sáng của con người. 
Chàng trai đó tên là Immanuel Kant (1724-1804). Cậu lớn lên trong một 
môi trường tin lành đạo đức, tránh xa mọi niềm vui bề ngoài và luôn tìm 
kiếm con đường đi vào nội tâm con người. Nhưng không phải để lục lọi 
ở đó những điều kiện của khả năng nhận thức và khả năng đạo đức, mà 
để tìm đức Giê-su mà anh thành tâm tôn thờ. Nhưng thành tâm lại 
không là chuyện quan tâm của anh. Người ta đồn rằng, về sau này anh 
đã tằng tịu thân mật với hai chị giúp việc trong nhà, nhưng cứ lần lựa 
mãi về chuyện họ xin làm đám hỏi, nên cuối cùng cả hai cô kẻ trước 
người sau đều phải cao bay xa chạy. 
Kant là một môn đồ xác tín của Khai sáng, và anh nhìn ra rất rõ vấn nạn 
mà David Hume đã đặt ra. Nếu như, trên căn bản, nhận thức con người 
không thể nào chắc chắn được, thì còn đâu là Khai sáng ? Anh suy nghĩ 
miên man về vấn nạn đó, và đã viết ra tác phẩm nổi tiếng Kritik der 
reinen Vernunft (Phê bình lí trí thuần tuý), trong đó anh đưa ra những 
điều kiện chính xác phải có để bảo đảm cho nhận thức. Anh cố hạn chế 
khả thể nhận thức (Möglichkeit von Erkenntnis) vào mức tối đa, hầu cho 
nhận thức được chắc chắn. Tuy nhiên ở đây, anh không quả quyết rằng, 
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bên ngoài cái nhận thức đó là không có gì cả. Kant bảo, ta chỉ có thể nói 
rằng, ta không thể có được một phát biểu lí thuyết vững chắc về một đối 
tượng, khi đối tượng này không đáp ứng được các điều kiện của khả thể 
nhận thức. Đặc biệt đó là những điều kiện: Đối tượng phải có thể nhìn 
thấy trong không gian và thời gian, và nó phải phát biểu được ra thành í 
niệm. Điều này sẽ như thế nào, Kant đưa ra những định nghĩa rất chính 
xác. 
Tôi nhớ, hồi còn ngồi trên ghế đại học, suốt cả một giáo án chính về triết 
học chúng tôi chỉ bàn về một câu rút ra từ Kritik der reinen Vernunft. 
Với Kritik der reinen VernunftKant đã hoá giải được mối hoài nghi của 
Hume, nhưng với cái giá là đã điều kiện hoá khả thể nhận thức đối 
tượng vào trong không gian và thời gian. 
Một đối tượng như thế rõ ràng không có Thiên Chúa. Khi giải quyết 
khủng hoảng nhận thức, Kant xem ra lại tạo ra khủng hoảng về Thiên 
Chúa. Thời đó, nói chung, chẳng ai để í; người ta thở phào vì đã cứu 
được khả thể nhận thức của con người, hơn nữa các nhà khai sáng có 
mấy ai tin vào Thiên Chúa đâu. Ngay một số người vô thần ngày nay 
cũng còn viện dẫn thứ Kant chưa tiêu hoá, hoặc viện dẫn cả triết gia 
Ludwig Wittgenstein sống cách Kant 150 năm sau, để biện hộ cho họ. 
Như là một đại biểu của cái gọi là chủ nghĩa thực nghiệm,Wittgenstein 
viết một câu trong cuốn Tractatus logico-philosophicus : «Điều gì không nói 
lên được, thì phải im tiếng.» Câu này đâu có mang nghĩa loại bỏ Thiên 
Chúa. Mấy nhà vô thần trên và một số nhà thần học đâu biết được rằng, 
Wittgenstein, kẻ sáng lập ra khoa triết học ngôn ngữ hiện đại, là một tín 
hữu đạo hạnh. Các bạn bè trong thế chiến thứ nhất gọi ông là «anh 
chàng với cuốn Phúc Âm trên tay», bởi vì ông thường tìm cách lẫn khỏi 
đám đông để đọc sách. Đó là một cuốn của Tolstoi viết về các Phúc Âm. 
Đa số người ta đã không biết tới câu đi trước câu trên : «Tuy nhiên, có 
những điều không nói lên được. Chúng tự tỏ hiện ra; đó là thần bí.» Cái thần 
bí được nhận ra một cách khác, không giống như các đối tượng của vật lí 
và hoá học. Và qua con đường thần bí, con người thực nghiệm 
Wittgenstein cuối đời đã tới được với Thiên Chúa. 
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Những người sáng suốt đương thời coi khả năng có thể loại trừ Thiên 
Chúa bởi lí trí thuần tuý của Kant chẳng nguy hại gì lắm. Trái lại, họ 
nhìn ra khúc mắc trong việc hạn chế lí trí vào đối tượng khả giác trong 
không và thời gian. Điểm này chính Kant cũng đã nhận ra rất rõ. Và 
người ta nói, không phải tác phẩm dày cộm Kritik der reinen Vernunft là 
cuốn sách ruột của ông, nhưng là cuốn Kritik der praktischen Vernunft(Phê 
bình lí trí thực hành) mà Kant đã viết sau đó. Bởi vì Kant cho rằng, 
không chỉ với lí trí mà người ta có thể giải quyết được các vấn nạn làm 
điên đầu các nhà Khai sáng. Mà đúng hơn bằng suy tư về các điều kiện 
của khả thể đạo đức (Möglichkeit von Moral). Kritik der praktischen 
Vernunft như vậy là cuốn sách bàn về đạo đức, hay nói theo cách của 
Kant, là bàn về những điều kiện của khả thể đạo đức. 
Trên cơ bản, lối suy nghĩ của Kritik der praktischen Vernunft rất đơn giản 
và thuyết phục: Mỗi người ai cũng muốn trở nên tốt. Đây không phải là 
một bản tính tập thành. Kant cho rằng, ngay một tên cướp mất hết đạo 
đức thì tự thẳm sâu lòng hắn vẫn biết rằng, hắn không được giết người. 
Dĩ nhiên, người ta có thể dùng độc dược, giáo dục xấu hay bất cứ một 
ảnh hưởng bên ngoài nào để làm thui chột xác tín đạo đức đó. Ngoài ra, 
không ai tuyệt đối chắc chắc được rằng, lát nữa đây, họ sẽ làm cái việc 
mà họ định sẽ làm. Nhưng tất cả mọi thứ đó cũng không thể nào dập tắt 
được tiếng nói đạo đức cài sẵn nơi mỗi người, từ bà già trầu cho tới tên 
giết mướn, từ ông vua cho tới kẻ tôi đòi, từ bà trí thức cho chí ông ngu 
đần. Tiếng nói đạo đức đó Kant gọi là «Lệnh tiên quyết » (kategorischer 
Imperativ) : «Hãy hành động như thể nguyên tắc cơ bản của í chí anh luôn có 
thể cũng là nguyên tắc của luật lệ chung.» Và kết thúc cuốnKritik der 
praktischen Vernunft Kant viết: „Có hai điều, càng nghĩ tới, ta càng luôn thấy 
mới lạ và luôn làm cho ta ngạc nhiên nể phục, đó là bầu trời đầy tinh tú trên tôi 
và luật đạo đức trong tôi.» Như vậy, ai cũng biết rằng, mình phải nên tốt, 
dù có thể lúc này mình chưa tốt vì một lí do nào đó. Ta không thể giải 
thích tại sao có sự hiện hữu của xác quyết đạo đức đó, nó đương nhiên 
có đó, Kant gọi đó là «sự kiện của lí trí thực hành». 
 



	 157	

(CHÍN – 3) 
Nhưng nhận thức này mang hệ quả vô cùng lớn. Nó đưa tới ba kết luận 
không thể tránh, mà Kant gọi là ba định đề : Quy luật đạo đức chỉ có thể 
hữu lí, khi a) con người có tự do, khi b) có sự bất tử của tinh thần và khi 
c) cũng có cả Thiên Chúa. 
Ước vọng nội tâm sâu thẳm muốn trở nên tốt dĩ nhiên đòi hỏi con người 
phải có tự do, nghĩa là con người có thể chọn lựa làm điều tốt theo quy 
luật đạo đức, hay chọn lựa làm điều xấu chống tại quy luật đạo đức. 
Không có tự do tất không có đạo đức, đó là điều hợp lí. Nhưng cái hợp lí 
của Kant này rất khắt khe. Tự do, theo Kant, không phải là thứ tự do 
muốn làm hay không tuỳ hứng. Bởi vì hứng, đối với Kant, là một « 
nguyên nhân tự nhiên » (Naturkausalität), nghĩa là không có tự do. 
Người ta có thể trở thành một « đứa trẻ tốt » nhờ vào những loại kích tố 
nào đó, khi đang trong tình trạng bụng no hay đói, hay nhờ những động 
thái tập thành do sợ bị phạt. Kant bảo, tự do chẳng liên quan gì ráo trọi 
với những thứ đó cả. Trái lại. Tự do theo nghĩa đạo đức cao có nghĩa là 
có thể chống lại cái khuynh hướng mà «nguyên nhân tự nhiên» muốn 
đẩy ta tới trong lúc đó: Khi ta đang đói dữ và ngồi bên mâm cơm ngon, 
đồng thời thấy một đứa trẻ đói lê la dưới đất, thì bổn phận đạo đức là 
phải cho đứa trẻ ăn. Khi làm như thế, là ta hành động tự do thực sự. 
Nhưng nếu ta ôm lấy ăn một mình, thì hành động này dĩ nhiên cũng là 
một hành động tự do. Tuy nhiên, đó rõ ràng là một quyết định theo sự 
dữ, là một quyết định đạo đức không làm theo bổn phận, mà trái lại làm 
theo cảm giác đói của mình. Có lẽ Kant còn có thể mô tả hoàn cảnh cụ 
thể hơn nữa. Ông có thể mô tả, hành động tốt kia là do cảm thức bổn 
phận đạo đức thúc đẩy làm, chứ không phải làm vì để được báo chí hay 
người khác khen. Ông cũng có thể ghi thêm, ta không nhìn đứa trẻ có 
cười không khi nó được ăn, vì như thế thì hành động tốt của ta là vì nụ 
cười của đứa trẻ, chứ không phải vì bổn phận đạo đức. Dù có thêm hoàn 
cảnh nào chăng nữa, thì đó là nền tảng quyết định của toàn bộ triết học 
của Kant. Phải chăng tất cả đạo đức chỉ là một dạng hình của ích kỉ đội 
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lốt đạo đức hay đạo đức là thứ có thật? Đối với Kant : Đạo đức có thật, 
và tự do cũng có thật. 
Nhưng Kant không phải là loại người không hiểu đời. Ông thừa biết, 
qua kinh nghiệm từ ngàn xưa của nhân loại, hành động đạo đức thường 
không mang hạnh phúc tới cho người đạo đức. Ngay Platon cũng đã vẽ 
ra một viễn tượng lạ đời : «Rồi họ sẽ nói rằng, người công chính sẽ bị đánh 
đập, bị hành hạ, bị trói gô, mắt bị đốt cháy và sau những màn hành hạ đó người 
ta sẽ đóng đinh người đó.» Nếu chết là hết, thì hành động đạo đức, mà theo 
Kant chẳng tạo thêm sung sướng nào, chỉ là một cái ngu khổng lồ. Kant 
nêu ra một thí dụ, mọi người ai cũng biết, giữ lời hứa là một bổn phận 
đạo đức, phải giữ bí mật, dù có phải lên đoạn đầu đài vì nó. Nhưng họ 
có giữ được không, đối với Kant, câu hỏi này không quan trọng. Mà 
quan trọng là họ nhận thức được rõ ràng, đây là một bổn phận phải làm, 
và họ có thể thi hành bổn phận đó. Trong nhận thức nội tâm này, theo 
Kant, còn hàm chứa phẩm giá của người đó. Nếu chết là hết, thì việc 
phải chết, để giữ lời hứa chẳng hạn, là điều hoàn toàn vô lí. Luật đạo đức 
mà ta cảm thấy buộc phải làm, như vậy, là chuyện điên khùng. Nhưng 
nếu người ta không coi luật đạo đức là chuyện khùng điên, nhưng là 
điều bó buộc, và là điều hữu lí phải làm, thì tất nhiên người ta phải tin 
vào sự bất tử của tinh thần. Chỉ có như thế người ta mới chắc được rằng, 
sau khi chết, bất hạnh mà họ phải chịu khi thi hành đạo đức sẽ được đền 
bù. Như vậy, chỉ khi xác tín vào sự bất tử tinh thần, thì tính đạo đức mới 
hữu lí. Biện luận của Kant đặc biệt vững chắc, là vì ông loại bỏ mọi thứ 
tình cảm và chỉ còn kêu gọi tới lí trí mà thôi. 
Như vậy là rõ, tự do con người và tinh thần bất tử là hai hệ quả đương 
nhiên của ước vọng trở nên tốt nơi mỗi người. Nhưng không đủ. Ai sẽ 
bảo đảm cho việc trao trả sự công bằng cho tinh thần bất tử của nạn 
nhân đạo đức sau khi chết? Ai sẽ bảo đảm cho việc đạt tới cái «tài sản 
cao quý nhất» (Kant), bảo đảm cho việc hội tụ giữa cái linh thiêng, nghĩa 
là hành động theo bổn phận đạo đức, và nỗi hạnh phúc? Thẩm quyền 
bảo đảm cho những cái đó phải thật quyền năng và từ ái vô biên. Và cái 
thẩm quyền đó, từ thủa khai sinh nhân loại người ta gọi là Thiên Chúa. 
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Như vậy tự do, bất tử và Thiên Chúa là ba hệ quả bắt buộc phải có của 
niềm xác tín vào tính hữu lí của quy luật đạo đức. Hoặc nói ngược lại: 
Thi hành đạo đức quả là chuyện điên khùng, khi người ta cùng lúc 
không tin vào tự do con người, vào bất tử tinh thần và vào sự hiện hữu 
của Thiên Chúa. Như vậy, hoặc là luật đạo đức không hữu lí, trường 
hợp này ta phải tìm mọi cách đè nén chúng và cố gắng sống theo lương 
tâm mà chẳng cần gì đạo đức cả. Nietzsche là nhà tư tưởng duy nhất đã 
cố sống triệt để theo con đường này. Hoặc ta coi luật đạo đức là hữu lí. 
Nếu thế, thì điều hữu lí đương nhiên là ta phải tuyệt đối tin vào tự do 
thật sự của con người, tin vào sự bất tử của tinh thần và tin vào sự hiện 
hữu của Thiên Chúa. Một khả thể thứ ba, nếu có, thì nó sẽ phản lại lí trí. 
Với Kant, đó có lẽ sẽ là trường hợp tệ hại nhất. 
Có lẽ Kant chỉ đối thoại thích thú được với Nietzsche mà thôi. Và ông có 
thể sẽ không bác bỏ cái lô-gích nội tại nơi lập trường của Nietzsche, 
nhưng có thể sẽ hỏi ông này một cách không nhân nhượng: Ông cho đạo 
đức là một sản phẩm giả tạo được tập thành nơi những người yếu đuối 
đầy ganh tị, và vô đạo đức không giới hạn là quyền của những kẻ siêu 
nhân; đấy là một giả thiết của ông, và giả thiết này có dựa trên lí chứng 
nào không? Ngoài ra, giả thiết này có được những con người hiểu biết 
xưa và nay chia sẻ không? Nietzsche có lẽ sẽ trả lời là có, và kể ra hầu 
tước de Sade và một vài danh tính khác. Rồi Kant sẽ nói với Nietzsche: 
Một xác tín thiếu lí chứng và một giả thiết chỉ được đôi ba người đồng í 
sẽ chẳng hợp lí tí nào cả, cho dù giả thiết đó không mang một mâu thuẫn 
nội tại nào. 
Như vậy, vào cuối thời Khai sáng, Immanuel Kant một lần nữa đã có 
một nỗ lực suy tư ghê gớm, nhằm đưa ra lời giải cho những vấn nạn tri 
thức thời đại. Như một trả lời cho những hoài nghi của David Hume, 
ông đã cứu được khả thể nhận thức, bằng cách hạn chế lãnh vực nhận 
thức chắc chắn – có lẽ điểm này hơi quá cứng nhắc. Ông đã kết thúc 
những cuộc cãi vã cù nhầy về sự bất tử của tinh thần. Và ông đã đem sự 
hiện hữu cần thiết của Thiên Chúa vào trong lãnh vực nền tảng của hệ 
thống triết học mình. 
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Như thế, ông đã mở ra một con đường suy tư quan trọng cho đương thời 
và cho các thế hệ kế tiếp. Nhiều người ngày nay vẫn hiểu được dễ dàng 
lối « chứng minh Thiên Chúa » của ông, là vì lối biện luận sáng suốt đó 
thuần tuý dựa trên lí trí. Nhưng quyết định đưa Thiên Chúa vào ở trong 
ngôi nhà Triết học đạo đức của ông đã mang lại nhiều hệ quả không mấy 
tích cực. Truyền thống tin lành vì vậy đã khoá giáo hội và Ki-tô giáo gần 
như vào trong lãnh vực đạo đức. Giờ đây không chỉ còn liên minh bất 
hạnh giữa thần và thế quyền; mà còn thêm liên minh giữa bố mẹ và 
Thiên Chúa trong việc dạy dỗ con cái: «Chúa thấy hết mọi chuyện đó, coi 
chừng!» Khi người ta có thể dùng Thiên Chúa để doạ nạt, các gia đình 
khá giả có thể bớt đi được một bà vú nuôi. Đặc biệt giáo lí của Martin 
Luther về sự cứu rỗi bởi lòng thương của Chúa Giê-su Ki-tô đối với con 
người đã bị bỏ quên trong việc giáo dục con trẻ. Thay vào đó, người ta 
muốn dùng Người làm ông ngáo ộp. Và rồi mục đích biện minh cho 
phương tiện. Xem ra đã có những thành công trong việc dạy dỗ. Nhưng 
dần dà đã có nhiều người tỉnh táo tẩy chay hình ảnh về một Thiên Chúa 
như thế. Một số trong họ rốt cuộc đã quay lưng lại với giáo hội, chỉ vì lúc 
nhỏ họ đã được dạy về một Thiên Chúa hoàn toàn đóng kín như thế. 
Việc Kant đẩy Thiên Chúa ra khỏi vòng nhận thức thuần lí trí đặc biệt 
gây bất lợi. Trong trường hợp này, thần học trở thành một khoa học có 
vấn đề. Nhưng Karl Rahner (1904-1984), có lẽ là thần học công giáo 
người Đức có ảnh hưởng nhất trong thế kỉ 20, và một số vị khác đã nỗ 
lực đưa tư tưởng của Kant vào hiện đại và suy tư tiếp. Kết quả thật khả 
quan. K. Rahner cho hay, Thiên Chúa rất có thể cũng là một đối tượng 
của nhận thức, nhưng là đối tượng gián tiếp. Theo điều kiện nhận thức 
của Kant, thì một đối tượng chỉ có thể nhận thức được khi nó có một 
biên giới. Nghĩa là ta nhận ra nó cùng một lúc nhận ra khoảng không 
gian vây bọc hạn chế xung quanh nó, bởi vì không có không gian này thì 
không có biên giới của đối tượng. Và không gian này là vô tận. 
Ai rảnh rỗi thả tiếp suy tư mình theo tư tưởng trên đây cho tới tận cùng, 
người đó có thể mấp mé tới được cái vô tận, và từ nơi đó Thiên Chúa 
đang nói với con người. Có những lúc ánh mắt ta không như thường 
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tình để tâm tới những đối tượng muôn màu của thế giới bao quanh, 
những đối tượng mà «ta có thể làm gì nếu có được chúng », nhưng ta 
nhìn xuyên tới được vũ trụ vô cùng, đó là những lúc ta đụng chạm được 
cái bí mật mà Wittgenstein cũng đã nói tới: « Có … điều không nói ra 
được… cái thần bí». Dù sao, ta không thể nhận ra được một đối tượng 
hữu hạn, nếu không nhận thức được cái vô cùng đang diễn ra cùng lúc. 
Như vậy, mọi nhận thức thường ngày đương nhiên đòi hỏi một cách nào 
đó cái vô tận phủ trùm của Thiên Chúa. Với cách này, theo Rahner, con 
người được tạo ra là để hướng tới Thiên Chúa nhờ vào khả năng nhận 
thức của họ. 
Nhưng rồi Karl Rahner còn đi sâu vào một tư tưởng khác của Kant và 
nối nó với một xác tín lâu đời của truyền thống ki-tô giáo. Khi một người 
vì bổn phận đạo đức làm điều tốt một cách vị tha, nhưng mặc cho mọi 
nỗ lực người đó vẫn không vươn tới được Thiên Chúa, thì người đó vẫn 
nhận được ơn cứu rỗi đời đời. Xác tín lâu đời này cũng đã được công 
đồng Vaticano II minh xác bằng văn tự. Tầm nhìn xa này khác với một 
giáo phái. Nó đặt nền trên sự kính trọng tha nhân khác quan điểm với ta 
và trên sự khiêm nhường dành quyền phán quyết tối hậu cho Thiên 
Chúa. Immanuel Kant có thể sẽ bảo một người vô thần làm điều tốt vì 
bổn phận đạo đức là thiếu suy nghĩ. Nhưng rồi có lẽ ông cũng phải thú 
nhận rằng, làm theo luật đạo đức còn quan trọng hơn là việc từ đó suy 
luận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. 
Karl Rahner có thể còn thoải mái gọi người đó là một «ki-tô hữu vô 
danh», bởi vì người đó đã thi hành luật yêu thương một cách gương 
mẫu. Nhưng làm thế, có thể Rahner sẽ tạo khó chịu cho những ông bà vô 
thần dễ thương khác, vì họ nghĩ rằng, họ bị Ki-tô giáo cưỡng chiếm. 
Nhưng đây không phải là chuyện cưỡng chiếm, mà là do sự khiêm tốn 
của ki-tô hữu. Bởi vì những người được gọi là vô thần đôi khi do việc 
làm phúc đức họ còn chứng tỏ niềm tin sống động vào Thiên Chúa 
nhiều hơn mấy ông bà ki-tô hữu lười biếng. Dĩ nhiên, cả các đồng nghiệp 
thần học cũng dị ứng, là vì nếu hành xử như Rahner, người ta sẽ không 
hiểu tại sao còn phải tìm kiếm chân lí ki-tô giáo nữa. Rahner có thể bị 
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đồng nghiệp giỏi giang của mình là Hans Urs von Balthasar trách cứ. Dù 
vậy, tư tưởng căn bản của Kant và Rahner vẫn quý hoá: Biết nhiều 
không phải là cái quan trọng trong đời, mà hành động tốt mới là quan 
trọng. 
Immanuel Kant mất ngày 12.02.1804 tại Königsberg. Từ lâu trước đó 
Khai sáng bị ngã quỵ trong cuộc cách mạng Pháp. Tuy nhiên tư tưởng 
của Kant vẫn sống sót qua cơn phá sản tinh thần và lịch sử của Khai 
sáng. Những hệ thống tư tưởng triết học khác của thế kỉ 19, mà ta đã nói 
tới trên, lúc này rơi vào yên tĩnh. Một vài hệ thống trong số đó đã khơi 
nguồn cho các hệ thống quyền lực chính trị thế kỉ 20, dẫn đến những hậu 
quả khốc liệt. 
4. CHUYẾN TÀU KINH HOÀNG 
Bên cạnh triết học đầy xung lực của Friedrich Nietzsche, chỉ có suy tư 
hiện sinh của triết gia người Đan-mạch Sören Kierkegaard là có âm 
hưởng không suy giảm trong thời đại ngày nay. Kierkegaard cũng tấn 
công Ki-tô giáo một cách không nương tay, nhưng không phải để đả 
phá, mà để giúp ki-tô hữu bỏ thói theo đạo bề ngoài, quay về thật sự với 
việc sống đạo, và qua đó triệt để hoá niềm tin ki-tô giáo. «Một người cầu 
nguyện qua loa với Thiên Chúa thật và một người khác hết lòng khẩn cầu Đấng 
vô cùng, thì người sau mới cầu nguyện với Thiên Chúa thật, còn người trước 
cầu nguyện với ngẫu tượng.» 
Kierkegaard là nhà khơi nguồn triết học lớn của thời Hiện đại. Suy tư 
của ông triệt để, khởi đi từ cá nhân, từ sự cô đơn đáng sợ của con người 
hiện đại đang đứng trước một thế giới càng ngày càng trở nên mờ mịt. 
Triết học hiện sinh trong thế kỉ 20 của Jean Paul Sartre (1905-1980), Karl 
Jaspers (1883-1969) và Gabriel Marcel (1889-1973) đều bắt nguồn từ tư 
tưởng của ông. 
Nhưng đặc biệt nhất có Martin Heidegger (1889-1976), người đã dùng 
suy tư của Kierkegaard để thử vạch ra một con đường triết học hoàn 
toàn mới. Tôi phải thú nhận, trước khi đọc Heidegger, tôi đã có một cảm 
nhận buồn cười về ông. Khi đọc một vài nhà thần học ba hoa với một số í 
niệm không hiểu nổi của ông, tôi đâm ra sợ hãi. Cho đến vào một kì nghỉ 
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hè, đọc qua tác phẩm chính Sein und Zeit (Hiện hữu và thời gian) của 
ông, tôi đâm ra mê say. Có lẽ chỉ có những kinh nghiệm trở lại đạo mới 
làm cho ta mê say hơn thế. Dù sao, tôi hiểu ra ngay, Heidegger quả thật 
phải dùng những từ mới đó mới có thể diễn tả được tư tưởng mới của 
mình. Các từ ngữ cũ của hệ thống triết học cũ hẳn không thể biểu tả 
được cái mới nơi ông. Sein und Zeit mở ra nơi tôi một lối lí luận triết lí 
hoàn toàn mới về chủ thể con người cá nhân bị ném vào thế giới này. 
Một cách thật triệt để, Heidegger nghĩ con người là «Sein zum Tode» 
(hiện hữu để mà chết), con người theo ông là sinh vật duy nhất biết được 
rằng mình sẽ chết và từng khoảnh khắc cuộc đời luôn sống cho í thức đó. 
Tất cả những gì chúng ta làm đều mặc lấy í nghĩa do í thức đó. Vì thế ta 
cần phải sống hết mình cho mỗi một giây phút qua đi không trở lại trong 
đời, chứ đừng làm như «người ta» vẫn làm, để phải đánh mất cuộc đời 
vào trong «cỗ máy» thế giới. 
Tôi khẳng định rằng, nhiều nhà thần học đã bị cuốn hút bởi Heidegger. 
Các bác sĩ tâm thần cố gắng áp dụng tư tưởng của ông vào việc chữa trị 
các con bệnh. Đặc biệt Ludwig Binswanger, mà cũng cả Medard Boss, đã 
từ đó phát triển ra những phương pháp đối thoại rất hay giữa nhà chữa 
trị và bệnh nhân. Nhưng điểm này, theo tôi, đã vượt ra khỏi phạm vi 
chữa trị tâm thần. Có lẽ ta phải gọi đó là sự chăm sóc tinh thần. Vì ở đây, 
về mặt liên hệ cá nhân, nhà chữa trị đã vượt qua làn ranh của lối chữa trị 
có trả tiền theo hướng triệu chứng. 
Cái hay của Sein und Zeit là câu hỏi về Thiên Chúa không được đặt ra ở 
đâu cả, dù chỉ là một cách gián tiếp. Cũng như trong Phật giáo, người ta 
chỉ quan tâm tới các điều kiện căn bản về hiện hữu con người, còn câu 
hỏi về Thượng đế thì bỏ ngỏ. Cho dù nhiều bạn thần học sau này cho tôi 
hay, các tác phẩm khác của Heidegger có mang hơi hướng vô thần, thì 
điều này cũng không làm nhoà đi lực sáng triết học của ông nơi tôi. 
Những nhà thần học nổi tiếng, chẳng hạn như Karl Rahner, cũng có 
quan điểm như thế. Georges Minois tóm kết : «Heidegger để mở câu hỏi về 
Thiên Chúa.» Nghe nói lúc về già, Heidegger không còn đi lễ, nhưng vẫn 
thích dự chầu thánh thể tháng năm, lối phụng vụ mà ông cho là nói lên 
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lòng đạo nguyên thuỷ nhất. Khi mất, ông được mai táng theo nghi thức 
công giáo. Linh mục công giáo Bernhard Welte, cũng là một nhà thần 
học và triết học chịu ơn tư tưởng ông, đọc điếu văn. Mặc dù Martin 
Heidegger chủ trương một triết học quyết tâm, cuộc đời ông trái lại 
thường thiếu quyết tâm. Thái độ của ông đối với chủ nghĩa quốc xã lúc 
đó đang lên cũng đáng trách. Dù vậy triết học Sein und Zeit của ông, theo 
tôi, hoàn toàn không bị tơ vương gì với những khuynh hướng trên. 
Giờ đây ảnh hưởng triết học của ông đã xuống thấp. Các triết gia thi 
nhau mỗi người xây dựng cho mình một đường hướng riêng. Đề tài 
Thiên Chúa chẳng còn mấy ai bàn luận. Người ta chẳng chống, chẳng 
theo, mà chỉ quan tâm những chuyện khác. Đặc biệt một số triết thuyết 
đạo đức trở thành tay sai cho những nhóm ảnh hưởng đầy quyền lực, họ 
tìm cách phá đổ mọi rào cản đạo đức có thể có bằng những nguỵ biện 
sặc mùi triết học. Chẳng còn mấy ai dám mở miệng bàn về bổn phận đạo 
đức vô điều kiện của Kant nữa. Người ta còn đưa ra những điều lệ có thể 
dùng để hoà giải một cách bất bạo động các quan điểm đạo đức khác 
nhau trong xã hội. Nhưng, nếu chỉ giản lược vào những thứ ấy thôi, thì 
cần gì nữa đạo đức học, nhất là thứ đạo đức học như là nỗ lực triết học 
đi tìm những điều kiện cho khả năng hành động đạo đức. Và rồi mọi 
chuyện được trao cho các tay thăm dò dư luận, những người này sẽ chỉ 
cho xã hội phải về đâu, và những đầu óc còn phục vụ được về mặt triết 
học thì lại đua nhau bịt tai giả điếc, để khỏi thấy mình đang rơi vào đáy 
vực. 
Trong câu truyện Der Tunnel (Đường hầm) Friedrich Dürrenmatt kể lại 
một hoàn cảnh dễ sợ. Chiếc xe lửa đi vào đường hầm. Hành khách chẳng 
mấy ai để í, cứ nghĩ là hầm nào cũng như hầm nào, có vô tất phải có ra. 
Nhưng con tàu cứ đi mãi trong hầm, vận tốc mỗi lúc một tăng. Người ta 
bắt đầu đâm hoảng. Cuối cùng, một hành khách bạo phổi lần men theo 
lên phía toa cầm lái, thì thấy toa trống không. Và qua màn cửa kính, 
người đó thấy con tàu đang tiếp tục lao hút vào đáy không vô tận… Nếu 
một xã hội luôn chỉ biết làm như «người ta» vẫn làm, xã hội đó cũng sẽ 
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có một tương lai như thế. Và đó cũng là cái kết thúc cuộc đời cho từng cá 
nhân trong chúng ta, nếu ta không chuẩn bị cho cái chết của mình. 
Các triết gia có hạng giờ đây đã lại có những thúc đẩy mới lên triết học. 
Jürgen Habermas, người công khai khiêm tốn thú nhận là chính mình 
chẳng «có khiếu gì về tôn giáo», tuyên bố năm 2001 qua một bài thuyết 
trình quan trọng trong nhà thờ thánh Phao-lô ở Frankfurt rằng, ta phải 
quan tâm trở lại vai trò của tôn giáo. Người công dân có tín ngưỡng 
trong một nhà nước thế tục phải được kính trọng như một người có tôn 
giáo. Không được câu thúc người đó phải từ bỏ xác tín niềm tin của 
mình, khi họ tham gia vào cuộc đối chất công cộng. Điều ông nói đụng 
đến cùng một lúc hai khuynh hướng. Khuynh hướng đầu là sự bất 
khoan dung của những người theo chủ nghĩa thế tục vô thần, coi tôn 
giáo là chuyện riêng tư cá nhân, và luôn đòi người có tôn giáo trong các 
cuộc thảo luận công cộng chỉ được nói lên những lí luận phi tôn giáo mà 
thôi. Khuynh hướng thứ hai là sự mau mắn đầu hàng của một số chức 
trách trong Giáo hội, chỉ mong đẹp lòng thiên hạ, nên sẵn sàng che dấu 
bản sắc mình. 
Trong những cuộc thảo luận gay cấn về vấn đề sinh học, trong đó viễn 
tượng chuyến tàu kinh hoàng của Dürrenmatt có cơ thành hiện thực rất 
mau, triết gia Robert Spaemann đã lớn tiếng kêu gọi mọi triết học bị giật 
dây bởi quyền lực phải nghiêm chỉnh coi trọng lí trí trong đạo đức học. 
Về vấn đề Thiên Chúa, ông cho rằng, Vô thần thiếu hữu lí. Nếu một điều 
được coi là hữu lí, khi nó được mọi người biết suy nghĩ cho là hữu lí, thì 
việc tin vào Thiên Chúa hay tin vào đấng Thiêng liêng là hữu lí, vì điều 
này được cả nhân loại mọi thời tin như vậy. Còn Vô thần chỉ xuất hiện 
mới có 250 năm, và nó chỉ được một nhúm người trên thế giới tin mà 
thôi, vậy thì tất nhiên nó không thể hữu lí. Khi tôi nhắc lại lí luận trên 
trong một cuộc phỏng vấn truyền thanh ở vùng đông Đức cũ, tôi đã 
nhận được vô số cú điện thoại đồng tình của những người dân xưa nay 
chưa từng nghe như thế, vì họ phải chịu sự đầu độc vô thần một chiều 
quá lâu. Như vậy, vấn đề Thiên Chúa lại được thiên hạ quan tâm. Triết 
gia người Anh Richard Swinburne đã viết một tác phẩm rất hay với trình 
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độ cao để cố gắng chứng minh một cách thật khoa học về sự hiện hữu 
của Thiên Chúa. Và John Mackie đã cố phản biện lại những chứng cứ 
của ông. Biện luận và phản biện trên bình diện khoa học là chuyện 
thường tình. 
Như vậy, ta không được quá đơn giản hoá câu hỏi về Thiên Chúa. Kẻ tin 
không được coi mọi người vô thần đều xấu bụng, và người vô thần cũng 
không được coi tất cả kẻ tin đều ngu. Có những tín hữu tuyệt thông 
minh mà đầy hoài nghi. Cũng có những người vô thần tuyệt thông minh 
mà vô vị lợi. Câu hỏi về Thiên Chúa thách đố tất cả trí lực con người, cho 
dù ta đồng í với khẳng định của Hegel là «có vô số điểm xuất phát, mà ta có 
thể vượt qua và phải vượt qua để tới được với Thiên Chúa.» Nhưng dù ta có 
nỗ lực đến đâu đi nữa thì kết quả cũng chằng được như í. Martin 
Heidegger đã nói: Để đi tới được Thiên Chúa của các triết gia «con người 
không thể cầu nguyện, cũng như không thể dâng lễ vật hi sinh. Trước Thiên 
Chúa đó, con người không thể rụt rè quỳ gối hay tấu nhạc múa nhảy.» Thiên 
Chúa này khô khan, lạnh lùng và không thể gần gũi. Người bảo đảm cho 
í nghĩa của vũ trụ, cho í nghĩa của cuộc sống và cho í nghĩa của con 
người. Người bảo đảm cho đạo đức. Rõ ràng như thế là đã quá nhiều, và 
ai đã tìm hiểu Thiên Chúa của các triết gia, người đó sẽ không bao giờ 
còn nghĩ rằng : sở dĩ người ta tin Thiên Chúa là vì họ quá ngu không 
hiểu được Vô thần. Ngược lại những nỗ lực triết học tìm hiểu Thiên 
Chúa rõ ràng cũng đã làm lung lay nền tảng trí thức của Vô thần. Nhưng 
cho dù khi chính mình bị khuất phục bởi những chứng cứ triết học công 
nhận có Thiên Chúa, thì mình rồi ra có thật sự tin vào Thiên Chúa không 
? 
Edith Stein, nữ triết gia vô thần người Do-thái, thông minh xuất chúng 
và rất tự do, đã không tin được như thế. Cô đã gặp Vô thần lúc còn trẻ, 
và cũng giống như Heidegger, đã theo học triết với thầy Edmund 
Husserl. Nhưng triết học đã dẫn cô tới một giới hạn không thể nào vượt 
qua được bằng chính phương tiện triết học, và cô đã gần như tuyệt vọng 
vì nó. Nhiều người khác cũng đã trải qua những kinh nghiệm như thế. 
Thi sĩ vô thần Gottfried Benn đã diễn tả điều đó bằng những câu thơ 



	 167	

tuyệt hay: «Tôi thường tự hỏi mà chẳng tìm ra câu trả lời, cái dịu dàng và sự 
thiện đến từ đâu, tới nay tôi vẫn không hiểu nổi và giờ đây phải ra đi.» 
Khi nhà toán học và triết gia lớn Blaise Pascal mất, người ta khám phá ra 
một mẩu giấy được khâu nơi viền áo choàng, mẩu giấy đã trở thành «kỉ 
vật» nổi tiếng của Pascal. Trên đó có một hàng chữ vụng về: «Thiên Chúa 
của Áp-ra-ham, I-sa-ác và Gia-cóp, chứ không phải của các triết gia và khoa học 
gia.» 
(Còn tiếp nhiều kỳ) 
Đức tin là yếu tố quan trọng nhất đối với các câu hỏi tôn giáo. Kierkegaard đã 
viết: ‘Nếu tôi có khả năng thấu hiểu Chúa Trời một cách khách quan, tôi sẽ 
không tin. Nhưng chính vì tôi không thể có khả năng đó, nên tôi phải tin. Nếu 
tôi muốn bảo toàn đức tin của mình, tôi phải thường xuyên chú ý níu giữ tình 
trạng không rõ ràng khách quan để có thể mãi ở sâu bảy vạn dặm dưới đáy nước 
mà giữ gìn đức tin.”[…]“Trước đó, nhiều người đã cố gắng chứng minh sự tồn 
tại của Chúa Trời – hoặc bằng mọi cách đưa Chúa vào trong phạm vi của tính 
hợp lý. Nhưng nếu em tự bằng lòng với một luận cứ logic hoặc một bằng chứng 
dạng đó, em sẽ không còn đức tin, và cùng với nó, em đánh mất cảm xúc mạnh 
mẽ về tôn giáo. Bởi vì vấn đề không phải tín điều Ki Tô giáo có đúng hay không 
mà là nó có đúng với em hay không. Tư tưởng đó đã được thể hiện từ thời 
Trung Cổ trong câu châm ngôn: credo quia absurdum.” (Luận về 
Kierkegaard, JOSTEIN GAARDER) 
 

(MƯỜI – 1) 
THIÊN CHÚA CỦA ÁP-RA-HAM, ISAAC VÀ JAKOB – 
BÍ ẨN TRONG GẤU ÁO CHOÀNG 
1. BÍ MẬT CỦA NGƯỜI ĐẸP 
Người ta có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt phụ nữ cổ xưa nhất của mọi 
thời và mọi dân tộc nơi Viện bảo tàng Ai-cập ở Berlin. Đó là hoàng hậu 
Nofretete. Nét dịu dàng hơi chút gợi dục trải nhiều ngàn năm của người 
đàn bà này hiện trên khuôn mặt thoải mái yêu đời, và hình như có cả 
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một chút phiền muộn ẩn hiện trong đôi mắt. Là vì bà mang trong mình 
một nỗi u uất bí ẩn. 
Đã có xáo trộn xã hội lớn trong lúc sinh thời của bà. Từ nhiều trăm năm 
nay, những kim tự tháp ở Giseh đã có mặt, sừng sững toả bóng bên dòng 
sông Nil. Đấy là những chứng từ im lìm của một quá khứ tôn giáo sinh 
động nơi một nền văn hoá trổi vượt. Dòng sông Nil, với thuỷ triều mang 
phù sa làm giàu cho những cánh đồng hai bên, đã ấn định nhịp sống 
năm tháng hài hoà cho toàn cư dân Ai-cập. Trong các đền thờ, giới tu sĩ 
từ bao đời vẫn âm thầm dâng lễ để xoa dịu muôn vàn thần thánh. 
Nhưng rồi bỗng xẩy ra chuyện thật khó tin. Một cuộc nổi loạn như chưa 
từng có, khiến chư dân đứng tim hồi hộp. Nhưng không phải loạn chống 
lại hoàng cung. Những cuộc nổi loạn chống (nhà vua) Pharaon mà dân 
Ai-cập tôn thờ như thần thánh, ta thấy vẫn diễn ra trong mỗi lần thay 
đổi triều đại. Thời đại hoà bình ổn định trên vương quốc này đã qua đi 
từ lâu. Cuộc nổi loạn vào năm 1359 trước công nguyên là một biến cố có 
một không hai, nổi loạn chống lại thần thánh. Và kẻ cầm đầu – cũng thật 
lạ lùng – lại chính là Pharaon, ông hoàng quyền lực nhất và là người bảo 
vệ vương quốc, cùng với vợ ông là người đẹp Nofretete. 
Amenophis IV lên ngai vua Ai-cập vào năm 1365 trước công nguyên. 
Ngai vàng này đã được cha ông là Amenophis III và các tiên tổ xây dựng 
vững bền. Trên nguyên tắc, một Pharaon, mà người đời sau ví “như 
Thiên Chúa trên đất Pháp”, thật ra chẳng cần đòi hỏi gì thêm nữa. Ông 
có đủ mọi thứ trong đời. Không ai trong thế gian lúc đó có thể mạnh hơn 
được Pharaon Ai-cập. Song chính hoàn cảnh đó xem ra lại là lí do khiến 
một ông vua uy quyền nhất trần gian phải tự hỏi, đâu là cái quan trọng 
hơn trong cuộc đời. 
Con người cách đây 3300 năm, so về trí thông minh và khả năng suy 
nghĩ lẫn giải quyết các câu hỏi cốt yếu cuộc đời, đâu có thua gì con người 
ngày nay. Như các nhà tư tưởng khác về sau này – một Buddha hay 
Sokrates chẳng hạn – Amenophia IV đã thắc mắc bực bội khi nhìn vào 
thế giới thần thánh muôn màu của đất nước Ai-cập. Ông nghĩ rằng, 
những hình nộm thần thánh kia làm sao có thể trả lời được cho những 
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câu hỏi nóng bỏng trong thâm tâm ông, những câu hỏi đưa ông vượt lên 
trên cuộc sống trần gian này. Và Pharaon Amenophis IV đã làm i hệt 
những gì 700 nghị phụ công đồng Vaticano I đã làm trong cánh phải 
nguyện đường thánh Phê-rô ở Rô-ma 3229 năm sau: Ông hoàn toàn 
dùng phương tiện lí trí tìm hiểu Thiên Chúa. Và ông quả đã gặp Người. 
Một Thiên Chúa độc nhất. Ta không thể tưởng tượng được những gì xẩy 
ra sau đó. Hàng trăm thần thánh đã bị loại ngay một lúc. Và chỉ còn lại 
duy nhất một Thần, nhưng không phải là Thần của trí tưởng tượng. 
Pharaon không phải là triết gia, ông là con cái của một dân tộc nặng lòng 
với tín ngưỡng. Thiên Chúa mà ông tìm gặp không phải là thứ Thiên 
Chúa trừu tượng của các triết gia, đó là một Thiên Chúa thật, đấng mà 
con người có thể khẩn cầu. Ông đặt tên cho Người là Aton và thờ Người 
qua biểu tượng mặt trời. Biểu tượng này đặc biệt thích hợp, vì mặt trời 
nói lên tính cách độc nhất của Thiên Chúa. Mặt trời là nữ hoàng không 
thể phủ nhận của hành tinh, sức ấm của nó làm nẩy sinh muôn loài, sức 
nóng của nó đưa tới mọi chết chóc. Không gì có thể sánh được với mặt 
trời. 
Khi một người bình thường quay về với Chúa, người đó vui mừng, vì 
nhiều điều xưa nay mù mờ nay bỗng dưng trở nên sáng tỏ. Nhưng việc 
quay về cũng thường gây nhức nhối, vì đó có nghĩa là mình phải đồng 
thời giã từ những suy nghĩ và thói quen cũ, nay chẳng còn thích hợp. 
Nhưng một ông vua về với Thiên Chúa, thì hệ quả không chỉ xẩy ra cho 
riêng ông, mà nó làm đảo lộn cả một quốc gia. Giới tu sĩ hoảng loạn và 
giận dữ trong bất lực. Pharaon bất chấp mọi hậu quả, nhất định thực 
hiện quyết định của mình tới cùng. Trước hết, ông tự đặt cho mình một 
tên mới: Amenophis. Danh gọi này gợi lên tên của vị thần vương quốc 
Ai-cập là Amun, và hàng tư tế Amun giờ đây trở thành đối thủ không 
đội trời chung của ông. Như thế, ông đã tự gọi mình theo tên của vị mà 
ông giờ đây nhận biết: Echnaton, tia sáng của Aton. 
Nhưng ông còn làm hơn thế nữa. Ông tự tách ra khỏi ảnh hưởng của 
giới tư tế bảo thủ về mặt địa lí, bằng cách cho xây một hoàng cung hoàn 
toàn mới: Achet-Aton (Amarna). Nơi đó đã hình thành nên một kiểu 
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nghệ thuật mới, gọi là kiểu Amarna. Echnaton tạo cho mình và gia đình 
một hình ảnh gần cuộc sống và thực tế, với tất cả những cái đáng ghét 
cũng như cái đẹp, mà bức tượng khuôn mặt dịu dàng của người vợ ông 
là một điển hình. Ngày nay, khi đào bới Achet-Aton, người ta đã khám 
phá ra một thư viện gồm những mảnh sành, giúp ta có được một cái 
nhìn đầy mê hoặc về một giai đoạn lịch sử xa xưa. 
Nhưng Achet-Aton đã không tồn tại lâu. Các thế lực thủ cựu xem công 
cuộc cải tổ của Echnaton như một cái gai trong mắt họ. Ta không biết, 
lúc sinh thời ông đã phải đau khổ và phải đối phó ra sao trước những 
thế lực đó. Chỉ biết sau khi ông mất, họ cướp lại quyền hành và cho san 
bằng Achet-Aton, hòng tẩy đi hết mọi dấu vết của “ông vua rối đạo”. Họ 
kiểm soát đứa con nhỏ nối nghiệp ông, và đổi tên nó là Tut anch Aton ra 
thành Tut anch Amun, là tên của thần vương quốc cũ. Cả Pharaon trẻ 
này cũng phải chết sớm, và được táng trong một đền vàng ngoại hạng, 
khiến người ta nghi đám tu sĩ đã giết vua, nhưng vì lương tâm cắn rứt, 
nên đã táng vua trong một nơi quá đặc biệt như thế. Xem ra công trình 
của Echnaton như vậy đã bị huỷ diệt toàn bộ, dinh thự bị tàn phá, gia 
đình bị tận diệt. 
2. MỘT ÂM MƯU GIẾT NGƯỜI MANG LẠI CỨU ĐỘ 
Nhưng, sự việc đã không hoàn toàn đúng như vậy. Chưa đầy 100 năm 
sau, một người mang tên Mai-sen đã kêu gọi tập hợp dân Do-thái ở Ai-
cập lại, giải thoát họ khỏi ách lưu đầy, và dẫn họ đi về hướng đông, về 
miền Palestina. Không phải tự sức mình mà Mai-sen làm được điều 
đó.Ông chỉ làm nổi,nhờ đã loan báo cho dân Do-thái hay rằng,Thiên 
Chúa Gia-vê của họ đã muốn thế,và Thiên Chúa này là độc nhất và là 
đấng chủ tể vũ trụ. 
Người Do-thái ở Ai-cập đã có một lịch sử dài, và họ luôn kể cho nhau 
nghe về lịch sử đó trong suốt thời gian lưu đày. Họ kể, nguyên tổ của họ 
là Áp-ra-ham, người cha của lòng tin và là người đã ra đi theo tiếng gọi 
của Thiên Chúa. Dù ông là người không thiếu của cải, nhưng ông đã lên 
đường làm một cuộc hành trình gian nan đưa cả bộ tộc mình rời phần 
đất I-rắc ngày nay trẩy về Palestina, phần đất mà Thiên Chúa đã hứa cho 
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ông và dòng tộc của ông. Quan hệ giữa Áp-ra-ham và Thiên Chúa hẳn 
phải vô cùng mãnh liệt. 
Sören Kierkegaard đã cảm được điều này, và ông đã mô tả tới tận mọi 
chi tiết tâm lí đoạn đường hành trình của Áp-ra-ham và I-sa-ac tới núi 
Morija trong cuốn sách “Sợ Hãi Và Run Rẩy”. Ở đó, Áp-ra-ham sẽ phải tế 
sinh con mình theo lời hứa của Thiên Chúa. Ô hay, sao Thiên Chúa gì 
mà độc ác như thế, bắt người ta làm chuyện trái với bản tuyên ngôn 
quốc tế nhân quyền và với nhiều bộ hình luật quốc gia! Sách của 
Kierkegaard đã chẳng màng gì ráo về những phát súng vội vàng đó. Với 
ông, tin là chuyện sống chết, hoặc có hoặc không. Hi sinh I-sa-ac không 
phải là một âm mưu giết người vô tội. Mà đó là lòng tin vô giới hạn của 
một con người đối với Thiên Chúa, ngay cả lúc người đó chẳng còn hiểu 
gì nữa. 
Con người tân thời có lí do để phản đối điểm đó. Là vì, phải chăng 
chúng ta vẫn luôn khuyên con cái mình, đừng bao giờ nhắm mắt tin theo 
một cái gì? Phải chăng chúng ta vẫn luôn cố gắng đưa ra lí lẽ biện minh, 
mỗi khi ta yêu cầu chúng làm điều gì? Có phải nhắm mắt tin tưởng là 
điều nguy hiểm, là điều đặc biệt vô lí và không xứng với một con người 
biết suy nghĩ? Ở đây, chúng ta quả thật đang đứng trước một bức tường, 
bức tường mà Edith Stein đã gặp bế tắc, mà Gottfried Benn đã không thể 
vượt qua, bức tường mà chúng ta gặp phải khi đối diện với Thiên Chúa 
của các triết gia. Quyết định nhắm mắt tin vào Chúa để mang con đi giết 
của Áp-ra-ham là điều không có lí trí nào có thể biện minh được. Sören 
Kierkegaard cũng nói như thế – nhưng ông đồng thời lại bỡn cợt về chút 
ánh sáng lí trí hạn hẹp của con người. 
Giờ đây chỉ còn mỗi một việc phải làm hay không làm, đó là nhất quyết 
bước qua bức tường. Bước này, con người không tự mình làm được. Tới 
đây thì Thiên Chúa của các triết gia không còn giúp được gì thêm. Hay 
ta cố thử thêm một lần cuối: Nếu như Thiên Chúa lạnh lùng của các triết 
gia không đủ, nếu như trước nỗi lạnh lùng của trần thế Người còn đổ 
thêm cái lạnh lùng của Thiên Chúa, thì ta phải cần một Thiên Chúa nào 
đây, để có thể thoả mãn được những thao thức vô tận hằng làm tâm can 
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ta âu lo? Cái âu lo sâu thẳm trước nỗi hư vô mà Kierkegaard cảm nhận 
phải chăng có thể được xoa dịu bởi bàn tay ủi an đầy uy quyền? Thiên 
Chúa này hẳn nhiên không thể chỉ là một sự vật, không thể chỉ là một 
nguyên tắc. Câu trả lời cho những thao thức con người phải là một Thiên 
Chúa cá vị, một đấng mà ta có thể gặp gỡ thực sự, đấng đó nói chuyện 
với ta, và ta có thể trả lời lại bằng lời cầu nguyện. 
Feuerbach rõ ràng có lí, khi ông bảo, chỉ thao thức mà thôi, thì không 
hẳn là đã có sự hiện hữu của đối tượng thao thức. Một Thiên Chúa cá vị 
như trên có hiện hữu thật không, điều này con người với thân phận hạn 
hữu của mình không thể trả lời được. 
Chỉ có chính Thiên Chúa cá vị mới trả lời được điều đó, nếu Người 
muốn. Tín hữu Do-thái, tín hữu Ki-tô và tín hữu Islam tin rằng, Người 
muốn trả lời và Người đã tỏ lộ ra một ít về Người. Những gì Người nói, 
ta gọi là mạc khải. Mạc khải là điều không ai tiên đoán được. Nó tới là 
tới, không thể nói trước. Và nó đụng chạm tới toàn bộ cuộc sống con 
người. Cũng vậy, khi người nào đó tỏ lộ tình yêu cho Bạn, Bạn không thể 
biết trước. Bạn có thể mong đợi, có thể ước đoán điều đó; Bạn có thể 
quen biết người đó đến nỗi có thể đoán trước được họ muốn nói gì. 
Nhưng có thật họ sẽ thố lộ tình yêu hay không, điều này không thể chắc 
chắn một trăm phần trăm được.Tất cả mọi kinh nghiệm hạnh phúc hay 
rúng động sâu xa của con người đều diễn ra theo cách đó. Chúng không 
do ngoại giới tính toán. Những kinh nghiệm đổ đầy í nghĩa cho cuộc 
sống như thế phải xẩy ra vào một nơi chốn và một thời điểm cụ thể, 
trong một hoàn cảnh và cho một cá nhân nhất định, không qua trung 
gian nào khác. Sẽ chẳng ai hài lòng, khi nghe người yêu mình thỏ thẻ thế 
này: “Anh yêu, anh hẳn biết là em có yêu anh hay không, vì thế em không muốn 
nhắc lại chuyện này, sợ làm chán tai anh thêm. Ngoài ra, anh cứ hỏi bạn em thì 
biết tình yêu của em đối với anh; bạn em nó hiểu em thông suốt trong ngoài.” 
Thưa quý Bạn đọc, tôi chắc chắn câu nói đó sẽ chưa đủ đối với quý Bạn. 
Như vậy, nếu Thiên Chúa là một nhân vị có thể đón nhận quan hệ, và 
con người cũng có thể bước vào quan hệ thật sự với Người, thì đương 
nhiên nhân vị này và thái độ thật sự của nhân vị này không thể là kết 
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quả của những suy nghĩ hữu lí của tôi về vị ấy. Dù cho một triết gia 
thông minh có nghĩ thế nào về Thiên Chúa đi nữa nơi bàn giấy làm việc 
của mình, thì: Nếu Thiên Chúa là nhân vị – và chỉ có một nhân vị mới có 
thể thực sự chia sẻ nỗi âu lo của cuộc sống trần gian của ta – thì triết gia 
đó cũng phải bước ra khỏi bàn giấy mình, để thật sự đi tới gặp gỡ 
Người. Triết gia đó phải sẵn sàng để cho sự vô lường dễ thương của 
Thiên Chúa cá vị đó tạo bất ngờ cho mình. Thiên Chúa này ông đã đoán 
được và đã biết, nhưng chưa bao giờ thật sự quen biết và gặp Người 
trong phòng làm việc của mình. Vì thế, Sören Kierkegaard đã tố cáo các 
triết gia bàn giấy và coi những cái gọi là minh chứng về Thiên Chúa của 
họ là hỗn xược: “Việc chứng minh sự hiện hữu của một người nào đó đang 
hiện diện đúng là một cuộc ám sát trơ trẽn nhất, vì như thế là người ta đang nỗ 
lực biến vị đó thành trò cười… Phải chăng người ta cố tình không biết đến 
Người, nên mới ra công chứng minh sự có mặt của Người? Và còn tệ hơn việc 
cố tình không biết,là người ta đang chứng minh cho Người về sự hiện hữu của 
chính Người.” 
Chúng ta có thể chắc chắn về Thiên Chúa hay về con người. Nhưng ta sẽ 
rơi vào bất kính, nếu ta muốn biết hai đối tượng đó. Bởi vì Thiên Chúa 
và con người không phải là những câu đố, mà một lúc nào đó ta có thể 
giải bằng kiến thức của ta, như ta giải các câu hỏi trong một cuộc thi đố 
vui. Thiên Chúa và con người là huyền nhiệm, không thể lí giải, mà chỉ 
đáng tôn kính. Khi một người chồng nói với vợ: “Anh hiểu em hoàn toàn, 
em như một cuốn sách mở đối với anh” thì đó có lẽ là một lời bất nhã nhất 
mà một anh chồng có thể nói với vợ. Bởi vì, như thế là anh ta chẳng còn 
chừa cho vợ một chút tự do, một chút khả năng thay đổi, một chút phẩm 
giá thật sự nào nữa cả. Anh ta mô tả vợ như một cái máy giặt, chỉ cần 
vặn các nút đúng mức đúng độ là tự động nó chạy theo í muốn – hoặc 
nếu như không còn chạy đúng nữa thì chỉ có việc vứt đi. Karl Rahner 
cho hay, có lẽ con người trước hết là một bản sao của Thiên Chúa, nên do 
đó – cũng giống như Thiên Chúa – nó là một huyền nhiệm. 
Hi vọng Bạn đọc còn nhớ, cứ mỗi lần không khí trở nên căng thẳng, ông 
thầy dạy giáo lí của tôi lại vung tay một cái rồi bảo: “Đó là một bí ẩn.” Mà 
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cũng có lẽ vì thái độ đó của ông mà tôi đã quyết định học thần học. Đề 
tài luận văn ra trường của tôi là giáo huấn về Thiên Chúa của Karl 
Rahner. Quả thật tôi khá bối rối, vì Rahner cứ thích dùng từ “huyền 
nhiệm” để gán cho Thiên Chúa. Và trên đỉnh cao giáo huấn của ông, ông 
gọi cảnh con người được hạnh phúc nhìn thấy dung nhan Chúa trong 
ngày sau hết là một “mầu nhiệm tồn đọng.” 
Và sau năm năm dùi mài thần học, quả thật tôi thấy Thiên Chúa là một 
“mầu nhiệm tồn đọng.” Tuy nhiên, thất vọng của tôi đã không kéo dài 
lâu, vì Rahner đã mô tả cái mầu nhiệm Thiên Chúa tồn đọng đó thật ấn 
tượng. Ông không gọi đó là một bí ẩn tối tăm và không lời giải, nhưng là 
một mầu nhiệm toả sáng. Ông viết, trong tình trạng hạnh phúc muôn 
đời, chúng ta chẳng còn cần bất cứ thứ nhu cầu trần thế được định nghĩa 
và mô tả chính xác nào nữa cả, và chúng ta hân hoan trong tự do giải 
thoát bước vào vùng ánh sáng bất tận của Thiên Chúa. Mầu nhiệm tồn 
đọng của Thiên Chúa có liên hệ với tính cách cá vị của Người. 
Nếu Bạn hiểu được những suy tư đó, thì một số câu hỏi vô cùng quan 
trọng về Thiên Chúa, những câu hỏi mà nhiều người vẫn luôn đặt ra và 
đã làm tôi thắc mắc trong tuổi thanh xuân, đã được giải toả. Tôi đã luôn 
tự hỏi, tại sao Thiên Chúa cứ tạo ra những chuyện bí ấn như thế. Nếu 
như Người là Thiên Chúa thật, thì Người hẳn có dư uy quyền để nói một 
lần cho ta hay, là Người có hiện diện, là tại sao Người lại như thế, và có 
lẽ cả việc tại sao Người vẫn thường làm như vậy. Có thể nhiều nhà thần 
học sẽ vì thế mà thất nghiệp, nhưng chúng ta sẽ tiết kiệm được vô số thời 
gian. Nếu Thiên Chúa là một sự vật, một cỗ máy được chế tạo hoàn hảo 
chẳng hạn, thì Người cứ việc đơn giản cho chúng ta một mô tả ngắn gọn 
về sản phẩm và một bản hướng dẫn sử dụng là xong. 
Nhưng nếu Người là một cá vị, thì người ta không thể “biết” Người qua 
việc tìm hiểu về Người, nhưng chỉ có thể biết qua gặp gỡ Người mà thôi. 
Cái thảm hại của các cơ quan môi giới hôn nhân chính là đây. Dù có 
được thật nhiều chi tiết, mà chưa lần nào gặp mặt, thì hai người trong 
cuộc cũng chưa thể quen biết được nhau. Huống hồ là Thiên Chúa. Lối 
chơi câu đố với “đón đọc lời giải trong số sau” quả chẳng hợp tí nào đối 
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với Thiên Chúa. Nếu Bạn là người thành thật, thì lối chơi đó hẳn cũng 
chẳng hợp với vợ Bạn. 
Như vậy, hãy nắm chắc điều này: không thể có chuyện tưởng tượng ra 
một Thiên Chúa cá vị; ta không thể tìm hiểu Người được. Một Thiên 
Chúa cá vị, nếu có thật, thì Người phải tự mình tỏ lộ ra, khi chúng ta thật 
sự muốn biết điều cơ bản về Người. Nhưng tỏ lộ thế nào? Phải chăng 
Người gõ cửa và bảo: Ta đây này! Rồi nhanh chân bước qua ngưỡng 
cửa? Một Thiên Chúa quấy rầy như thế thì xem sao được. Đó là chưa nói 
tới một quan hệ quá bất cân giữa một vị Tạo dựng muôn vật đời đời với 
một con người nhỏ bé mỏng dòn. Xem ra có hơi hướng như kiểu cha già 
Stalin chào các bé nhi đồng – khiến cha mẹ các em phải sởn tóc gáy. Hay 
“Giá tôi mà là Thiên Chúa thì tôi sẽ…”. Vâng, ta lắm khi vẫn hay chỉ vẽ dạy 
khôn cho Chúa như thế. Nhưng thôi, hãy xem chính Người đã làm gì để 
giải quyết cái vấn đề không thể tranh luận được đó. 
Người Do-thái tin chắc rằng, vì tôn trọng tự do và phẩm giá con người, 
Thiên Chúa cá vị đã từng bước âu yếm mạc khải ra cho con người, tuỳ 
theo mức độ lãnh hội của họ. Dĩ nhiên, Thiên Chúa vô cùng vô tận đã 
không nói về những chuyện phù du, nhưng Người nói như một đấng 
vẫn hằng muốn bảo đảm hạnh phúc cho con người; và Người ban cho họ 
lòng tín thác vào hạnh phúc đó, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi họ tin cậy 
vào Người. Chẳng hạn như vào năm 1900 trước công nguyên Người đã 
nói với Áp-ra-ham. Người nói trong yêu thương và đầy hứa hẹn, và Áp-
ra-ham đã tín thác vào Người. Áp-ra-ham đã tin Chúa: đó là câu người 
ta dùng để tóm tắt toàn bộ câu chuyện. 
Ở đây, cần phải làm rõ nghĩa từ ‘tin’. Tin là fides theo tiếng La-tinh. Từ 
fides, khi dịch ra tiếng Đức, vừa có nghĩa là tin (glauben), mà cũng có 
nghĩa tín thác (vertrauen). Có lẽ nên dùng chữ ‘tín thác’ thì đúng hơn. 
Người ta hay nói, khi không hiểu rõ điều gì, thì mình chỉ có thể tin vào 
nó. Hỏi một anh lính nhảy dù: bộ dù anh đang mang có tung ra không, 
thì câu trả lời “Tôi tin là sẽ bung” hẳn sẽ không đủ đối với anh. Anh 
muốn nó sẽ bung một trăm phần trăm. Mọi khả năng khác đều bất ổn. 
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Trong quan hệ giữa người và người, hoàn toàn ngược lại. Kiến thức 
không đủ để làm ta tín thác vào một người. Để tín thác vào người đó, ta 
phải trực tiếp gặp họ, và cần một ít thời gian cho việc này. Rồi ta mới có 
thể hoàn toàn tin tưởng phó thác vào họ, chứ không như khi ta chỉ mới 
biết họ qua tìm hiểu – bằng trắc nghiệm tâm lí hay điều nghiên trên 
mạng lưới, chẳng hạn. Như vậy, nếu chỉ mới nghe qua đôi chút về một 
ai mà đã cả tín vào người đó, thì đấy là một bất cẩn lớn. Cũng vậy, sẽ là 
chuyện bất cẩn, nếu ta chỉ mới đoán được đôi điều về Thiên Chúa mà đã 
tin vào Người. 
Như vậy, chữ ‘tin’ nơi Áp-ra-ham sâu rộng hơn chữ ‘tin’ mà người ta 
vẫn dùng nhiều. Thành ra, tôi đã bức xúc về câu nói của ông thầy dạy 
giáo lí, mỗi lần ông bí câu trả lời: Điều đó ta chỉ (!) có thể tin mà thôi. 
Nếu như Áp-ra-ham xưa chỉ mới thoáng nghe và tin vào lời hứa cho đất 
Palestina của Thiên Chúa, để rồi nhắm mắt nhổ lều rời bỏ miền Bán 
Nguyệt, tên gọi của vùng đất trù phú xưa của I-rắc ngày nay, mà lên 
đường, thì quả ông điên thật. Nếu nhẹ dạ cả tin như những tay đánh bạc 
mà dám nướng sức lực của cả bộ lạc mình, thì Áp-ra-ham đâu được tôn 
làm nguyên tổ của tôn giáo, ông chỉ xứng đáng làm giám đốc các cơ sở 
đánh bạc là may. Điểm quyết định ở đây là Thiên Chúa đã mạc khải cho 
Áp-ra-ham, và Áp-ra-ham đã có một quan hệ rất sâu xa với Người: Ông 
tín thác vào Người bằng một mối liên kết nội tâm vô cùng mạnh. 
Niềm tin vào Thiên Chúa không phải là kết quả nỗ lực của con người, 
mà là quà tặng của Chúa. Con người có thể mở lòng mình ra hoặc đóng 
cửa lại với Người. Áp-ra-ham đã không khép kín cửa. Thiên Chúa đã 
làm thế nào để Áp-ra-ham đón nhận Người, ta không biết rõ. Việc Người 
tặng ông và bà Sarah trong tuổi già một đứa con trai ruột không dính 
dáng gì tới chuyện trên. Lòng trung tín đáng cậy của Áp-ra-ham đã 
tương hợp với sự trung thành đáng cậy của Thiên Chúa. 
Và lòng trung tín sâu xa này của Áp-ra-ham đối với Thiên Chúa được 
thể hiện qua việc ông dẫn I-sa-ac lên núi để tế sát con theo í muốn của 
Thiên Chúa. Sören Kierkrgaard khẳng định : Sự trung thành đó vượt quá 
mọi lí trí ngay cả trong hoài nghi. Có thể trong lòng Áp-ra-ham hi vọng 
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vào một giải pháp nào đó, nhưng chắc chắn tâm ông không nhẹ nhõm 
một chút nào. Ông chỉ còn biết bám nơi đức tin, nơi sự tín thác không lay 
chuyển vào Thiên Chúa. Ngoài sự tín thác đó, con đường dài lên núi 
Morija đối với ông là cả một đêm đen xé nát tâm can. Làm sao tả được 
nỗi hạnh phúc vô biên của ông, khi con ông không phải chết và Thiên 
Chúa tránh được tội giết người. Nên chi, nếu bảo rằng đó là một quan 
hệ, thì quả là hời hợt. Không, đó là một mối ràng buộc chặt chẽ, mối 
buộc đã sinh hoa trái kéo dài mãi nhiều ngàn năm. 
 

(MƯỜI – 2) 
THIÊN CHÚA CỦA ÁP-RA-HAM, ISAAC VÀ JAKOB – 
BÍ ẨN TRONG GẤU ÁO CHOÀNG 
3. CÂU CHUYỆN TÌNH DÀI NHẤT MỌI THỜI 
Mối ràng buộc đó làm ta nhớ tới liên hệ giữa dân nô lệ Do-thái ở Ai-cập 
và Thiên Chúa của họ. 
Dân Do-thái bán khai thời đó hi vọng Thiên Chúa của họ mạnh hơn mọi 
thần thánh kiêu hãnh của vương quốc Ai-cập. Đã từ lâu, họ tin vào một 
Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa đó cũng chỉ là một Chúa bộ tộc như bao 
Chúa của các bộ tộc khác. Í niệm về một Thiên Chúa duy nhất hoàn vũ 
thời đó chưa xuất hiện nơi nào cả. Các Thánh Vịnhcựu ước, những văn 
bản cổ nhất của Kinh Thánh, còn thoải mái đề cập tới những thiên chúa 
khác. Thiên Chúa từng bước đi tới với con người bằng đường lối sư 
phạm – chữ các giáo phụ về sau dùng – của Người, để con người nhờ đó 
có thể hiểu được Người. 
Nhưng giờ đây bước kế tiếp được chuẩn bị. Trên đất mẹ của tôn giáo và 
của đa thần, dưới thời Echnaton, quan niệm về một Thiên Chúa độc nhất 
đã hình thành – tuy vẫn còn chưa rõ ràng và chưa tách rời khỏi việc thờ 
tinh tú truyền thống, lối thờ ưa chuộng của dân Babylon. Echnaton rõ 
ràng đã tin vào một Thiên Chúa. Nhưng toàn bộ công trình liều lĩnh của 
ông đã thành tro bụi, tiêu tan hoàn toàn. Dân Ai-cập nay chẳng còn nhớ 
một tí gì nữa tới ông. Công trình của Mai-sen, trái lại, đã chiến thắng mọi 
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thử thách và kéo dài mãi hàng ngàn năm. Có thể niềm tin của Echnaton 
là một xung lực tinh thần quan trọng cho chủ trương độc thần còn kéo 
dài mãi tới nay của dân Do-thái. Ta cũng mường tượng được điều này 
trên khuôn mặt diệu vợi của bà hoàng Nofretete ở Berlin. 
Trong thời hiện đại, do thói quen suy nghĩ cái gì cũng kết thúc nơi vô 
thần, người ta đổ cho rằng, người Do-thái và Công giáo đã vơ mọi thứ 
của lương dân vào cho mình: Chủ trương độc thần của Echnaton, lụt 
hồng thuỷ từ chuyện Gegamesch, việc đồng trinh sinh con xuất phát từ 
nhiều câu chuyện thần giáng sinh của lương dân. Có nghĩa là Do-thái 
giáo và Ki-tô giáo không phải là loại nguyên thuỷ. Triết gia Robert 
Spaemann đã có một câu giảng giải như sau: “Sai lầm mới nguyên thuỷ, 
chứ chân lí không nguyên thuỷ.” 
Quả thật, tính cách nguyên thuỷ là một phạm trù hoàn toàn sai đối với 
lối sư phạm đầy cảm thông của Thiên Chúa đối với con người. Nếu 
không có những câu chuyện thần thánh giáng sinh từ các bà mẹ đồng 
trinh trước đó, thì đâu là í nghĩa cuộc giáng sinh của đức Giê-su? Nếu 
không, thì chuyện đồng trinh giáng thế của Người sẽ chỉ là một phép lạ 
sản khoa, như bà già tiếu lâm Uta Ranke-Heinemann (nhà thần học công 
giáo người Đức, bị giáo quyền rút phép dạy Thần học vì có mâu thuẫn 
với Giáo hội ở một vài điểm tín lí. ND) vẫn quả quyết. Người ta hiểu 
được việc sinh nở đồng trinh của đức Giê-su, là nhờ ngôn ngữ tôn giáo 
đã nối sự kiện này với những câu truyện thiên tính cứu độ đã có trước. 
Tuy nhiên, tín hữu Ki-tô giáo tin rằng, việc giáng sinh của đức Giê-su 
hiển nhiên là một trường hợp hoàn toàn đặc biệt. Thiên Chúa không tạo 
nên một người con về mặt sinh lí, như lão thần mê gái Zeus đã làm. 
Thiên Chúa tạo nên con người Giê-su trong lòng Maria một cách hoàn 
toàn mới. Vì thế, theo niềm tin ki-tô giáo, cái mà trước đó ta chỉ mới 
mường tượng được trong các câu chuyện thần thoại, đã trở thành thực 
tại qua việc giáng sinh đức Giê-su. 
Và cả niềm tin vào một thần mặt trời Aton duy nhất cũng không khiến 
cho Mai-sen phải chạy tới Amarna để sao chép lại đức tin của Echnaton. 
Dan Brown mà viết chuyện này thì phải biết là hay! Có lẽ – điều chẳng ai 
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biết rõ – chủ trương độc thần của Echnaton đã giúp cho dân Do-thái lãnh 
hội niềm tin vào thiên chúa Gia-vê của họ được dễ dàng hơn. Gia-vê xưa 
nay vốn giữ một vai trò trổi vượt nơi dân Do-thái ở Ai-cập. Nhưng để 
dân này quan niệm được Người là Thiên Chúa duy nhất, là chúa tể vũ 
trụ và là Thiên Chúa của Is-ra-en, thì có lẽ là nhờ không khí tâm linh ở 
Amarna. Tuy nhiên, họ chỉ xác tín được điều khó tưởng tượng đó qua sự 
kiện Gia-vê cứu thoát họ ra khỏi bàn tay của Pha-ra-ô, vị vua quyền lực 
nhất địa cầu lúc đó. 
Rồi sau đó, Mai-sen mới lên núi Si-nai để nhận thập điều. Và điều thứ 
nhất dạy: Ta là Gia-vê, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi không được thờ ai 
khác ngoài Ta! Những gì dân Do-thái đã kinh qua, giờ đây họ mới hiểu 
ra. Và mãi về sau còn có thêm các tiên tri, các vị dùng hình ảnh mạnh để 
chỉ ra uy quyền hoàn vũ vượt trội của Thiên Chúa: “Trước mặt Thiên 
Chúa, các đế quốc chỉ là một hạt nước trong chậu, chỉ là một hạt bụi trên bàn 
cân” (Jes 40, 15-18). 
Nhưng tại sao lại là một “dân riêng”? Cả điểm này cũng nằm trong 
đường lối sư phạm của Chúa. Nếu Thiên Chúa đùng một lúc mạc khải 
cho toàn thế giới, thì cơn sóng thần truyền thông này có lẽ sẽ cuốn sạch 
mọi tự do và tự chủ của con người. Thiên Chúa của dân Do-thái không 
ồn ào náo động như ông thần sấm sét dương oai Zeus của dân Hi-lạp. 
Người xuất hiện như làn gió nhẹ hay như ngọn lửa trong bụi gai cháy, 
và Người cảnh tỉnh Mai-sen: chớ có nhìn Người, kẻo bị chết cháy bởi ánh 
mắt Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa thật sự là người, thì Người phải tỏ 
hiện ở một nơi chốn cụ thể, vào một thời điểm cụ thể, trong một hoàn 
cảnh cụ thể. Và như thế Người đã gặp từng cá nhân cũng như đã gặp 
một dân tộc ở Cận đông trong một thời điểm lịch sử nhất định. Điều này 
không có nghĩa là Thiên Chúa từ chối ảnh hưởng trên toàn vũ trụ. Vì thế 
mà cũng có những người trong các dân tộc khác tìm kiếm và đã gặp 
Người. Tuy nhiên, như là dấu chỉ cho toàn thế giới, Người đã gặp gỡ 
từng cá nhân riêng và nhất là đã chọn một dân tộc riêng hoàn toàn theo 
thánh í của Người. Bằng cách đó Thiên Chúa đi vào lịch sử. Và quả thật 
lạ lùng lẫn kinh ngạc khi nhìn vào nỗi niềm đắm say của Thiên Chúa đối 
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với dân riêng và của dân Người đối với Người, trải qua bao đỉnh cao 
hạnh phúc cũng như bao lũng sâu vô vọng, từ nhiều ngàn năm cho mãi 
tới hôm nay. Có những điều người ngoài cuộc không thể hiểu nổi, cũng 
như người ta không thể hiểu tất cả những gì trao đổi giữa đôi tình nhân. 
Trái với Thiên Chúa lạnh lùng của các triết gia, xem ra Thiên Chúa của 
Ap-ra-ham, I-sa-ác và Gia-cóp nhiều khi bất công, hay cả ghen tuông, 
như một tình nhân sẵn sàng biện hộ cho người yêu trước toà án và cũng 
sẵn sàng từ chối chữa trị thuốc men cho người mình thương. Thiên Chúa 
của Áp-ra-ham, I-sa-ác và Gia-cóp hẳn cũng có đủ mọi đức tính như các 
triết gia đòi hỏi: toàn năng, toàn trí, toàn ái…, nhưng trước hết Người là 
Đấng sống động, luôn nâng đỡ tạo vật trong tay Người; Thiên Chúa của 
Áp-ra-ham, I-sa-ác, Gia-cóp trước hết là một người. 
Ai hiểu điều đó, cũng hiểu vì sao Kinh Thánh Cựu Ước lại bao gồm nhiều 
câu chuyện lịch sử như thế. Cách tìm hiểu tồi nhất đối với một sự vật là 
đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng vật đó, và đối với một người là nghe hay 
đọc lịch sử của họ, hoặc tìm hiểu qua những tập ảnh lưu niệm của họ. Vì 
thế, dân Do-thái đã không viết ra tài liệu hướng dẫn về Thiên Chúa, 
nhưng họ hàng ngàn năm nay đã kể cho nhau nghe về Người, đấng mà 
họ tín thác. Một Thiên Chúa nhiều lần ra tay cứu thoát họ, nhưng đàng 
khác cũng mở cửa cho những tai hoạ kinh hoàng ập xuống: lưu đày ở 
Ba-by-lon, tàn phá đền Giê-ru-sa-lem bởi quân Rô-ma, phân tán dân Do-
thái ra khắp thế giới và Auschwitz, địa ngục rùng rợn của thời Mới. Vậy 
mà người Do-thái trên khắp thế giới, từ hạng trí thức cho tới kẻ ngu đần, 
người nhiệt tình hay kẻ chán nản, kẻ chống đối hay người cầu an, tất 
thảy cho tới nay vẫn tín thác vào Thiên Chúa đó, tín thác tổ phụ Áp-ra-
ham xưa trên đường mang con lên núi để sẵn sàng hi tế. Là người còn 
biết cảm, ai lại không cảm động trước cảnh này. Trong thời đại tình yêu 
ăn xổi ngày nay, sự kiện kia hẳn là một phép lạ, có thể nói cũng là một 
“minh chứng” về Thiên Chúa: Một mối tình dài và căng thẳng nhất, kéo 
dài hàng ngàn năm, trải qua bao đỉnh cao lẫn vực thẳm, qua bao ngày 
vui lẫn đêm buồn, giữa Thiên Chúa và dân riêng của Người. 
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Trong một cuộc trao đổi giữa một nhóm trẻ Do-thái với một nhóm trẻ 
Đức tật bệnh lẫn lành lặn do tôi tổ chức, tôi đã cùng với các em nhóm 
Đức sống một thời gian trong các nông trường tập thể (Kibbuz), trong đó 
có Yad Mordechai. Nông trường này nằm sát biên giới vùng Gaza. 
Mordechai là tên người lãnh đạo cuộc võ trang nổi dậy trong vô vọng 
của người Do-thái trong khu tập trung ở thủ đô Ba-lan Warschau chống 
lại quân Đức. Ngay sau khi chiến tranh chấm dứt, ông đã cùng những 
người sống sót về đây lập nên nông trường này. Nhưng chỉ ba năm sau, 
họ lại phải đứng trước một hoàn cảnh nghiệt ngã không kém: “Hãy đẩy 
bọn Do-thái ra biển!”. Bên kia biên giới không ngừng hét lên điệp khúc đó. 
Lúc đó, tôi đã khóc khi nghĩ, không hiểu làm sao họ có thể vượt qua 
được thách đố mới. Dân tộc này có cái gì rất đặc biệt. Có lẽ họ không tốt 
hơn, như một số nhận định trong các buổi trà dư tửu hậu tại Âu châu, 
nhưng họ quả khác hơn mọi dân tộc khác trên trái đất này. 
Nhưng không phải chỉ có Thiên Chúa nói với dân Do-thái, mà cả dân 
Do-thái cũng nói với Chúa. Họ đã có thể cãi lại và đôi co với Người, như 
chính tổ phụ Áp-ra-ham xưa đã đôi co với Chúa nhằm cứu một vài 
người công chính ở Sodoma. Chúa hứa, sẽ không triệt phá thành phố, 
nếu trong đó có 50 người công chính. Nhưng Áp-ra-ham, vốn thực tế, 
yêu cầu Người rút xuống con số 45, rồi 40, rồi 30, rồi 20 người. Và rốt 
cuộc, sau nhiều lần kì kèo, Thiên Chúa đành hứa sẽ không phá thành, 
nếu có được 10 người công chính. Gia-cóp còn vật lộn với Chúa ở 
Jabbok, và ông đã bị thương phải đi khập khiễng. Thiên Chúa công nhận 
cuộc vật lộn này và đã ban cho ông tên Israel, nghĩa là người đã đôi co 
với Chúa. Israel quả là một cái tên lạ lùng. Mối quan hệ sống động và 
đôi khi cứng đầu của dân này đối với Thiên Chúa vẫn kéo dài mãi tới 
hôm nay. 
Kẻ khôn ngoan nói, muốn nhận ra Thiên Chúa, cách hay nhất là cầu 
khẩn Người. Đúng, để hiểu một người, cách hay nhất không phải là tìm 
hiểu về, nhưng là tiếp xúc thẳng với người đó. Vì thế, người Do-thái 
dùng toàn thân để cầu nguyện với Thiên Chúa họ, trong tư thế sẵn sàng 
đôi co với Người. Họ lúc lắc thân mình tới trước, mỗi khi đứng cầu 
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nguyện trước bức tường phía tây đền thờ ở Giê-ru-sa-lem, vì như lời dạy 
trong Kinh Thánh: “Ngươi phải yêu Gia-vê, Thiên Chúa ngươi, hết lòng hết trí 
và hết sức mình.” 
4. KẺ THỐNG TRỊ DỄ SỢ 
Người Do-thái đứng trước Thiên Chúa họ. Tín hữu hồi giáo cúi rạp mình 
xuống đất. Mô-ha-mét cũng gặp phải tình trạng đa thần ở bán đảo Ả-rập 
trong thế kỉ thứ 7 sau công nguyên. Và ông cũng đã rao truyền về một 
Thiên Chúa duy nhất. Tuy nhiên, ông đã hành động dứt khoát và mạnh 
bạo hơn Echnaton, nên công trình của ông đã tồn tại. Ông có biết tới đạo 
Do-thái, nhưng là thứ đạo chủ yếu hạn chế nơi dân Do-thái mà thôi. Ông 
cũng biết tới những người Ki-tô, nhưng chỉ là những ki-tô hữu phải vào 
sống trong hoang địa, vì giáo thuyết của họ đã không được Giáo hội mẹ 
chấp nhận. Mô-ha-mét đã rút ra một số điều từ Do-thái và Ki-tô giáo đưa 
vào chủ trương độc thần của mình. Tuy nhiên, trước cảnh đa thần lộn 
xộn của các sắc dân sa mạc chưa có một chút kinh nghiệm gì về Ki-tô 
giáo, Mô-ha-mét đã rất cương quyết: Ông cho triệt phá hết mọi dấu vết 
của đa thần. Quyết định cực đoan huỷ hết cỏ lùng của ông, vô hình 
trung, cũng đã huỷ mất một số cây cỏ lẽ ra cần giữ để trang hoàng khu 
vườn. Mô-ha-mét chủ trương chỉ có một Chúa, nên đã không chấp nhận 
thiên tính của đức Ki-tô và giáo huấn ba ngôi Thiên Chúa. Đây là một 
hiểu lầm về Ki-tô giáo với hậu quả nghiêm trọng, khiến cho nhiều tín 
hữu hồi giáo ngày nay vẫn tin rằng Ki-tô giáo thờ ba Thiên Chúa. Và 
một số người Âu châu cũng vì vậy mà quay sang Hồi giáo độc thần để 
tìm kiếm cứu độ cho mình. Hồi giáo, theo họ, rõ ràng và không thể lầm 
lẫn, còn Ki-tô giáo thì quá rắc rối. Vì vậy, giờ đây có những người Âu 
rạp đầu theo xuống đất để thờ một Thiên Chúa duy nhất. 
Trước một Thiên Chúa toàn năng của đạo Hồi, con người quả thật chỉ là 
hạt bụi. Trước Thiên Chúa này, con người chỉ có việc nhắm mắt tuân 
hành. Không được đôi co với Người như nơi người Do-thái. Chỉ có vâng 
lời tuyệt đối. Những luật lệ của Thiên Chúa do Mô-ha-mét dạy phải 
được thi hành. Ai chống lại í Thiên Chúa toàn năng, kẻ ấy là người tội lỗi 
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đáng luận phạt. Một số quy điều xã hội thích hợp trong thế kỉ thứ 7, nay 
trở thành xa lạ và quá cứng nhắc, dù vậy, chúng vẫn phải được thi hành. 
Và nữa, một Thiên Chúa không chấp nhận bất cứ một ai khác ngoài 
mình, cũng có nghĩa là tín đồ Hồi giáo không được bỏ Thiên Chúa đó. Ai 
lỗi phạm, sẽ bị án phạt đời đời, sẽ phải tội chết, một hình phạt để răn đe 
những tín đồ Hồi giáo khác. Như vậy, trước Thiên Chúa vô tận, cuộc 
sống con người cá nhân bé nhỏ chẳng đáng gì cả. Không những cuộc 
sống của tín đồ, mà của tất cả những ai không theo Người và cả mọi đời 
người trên trần gian đều chẳng đáng gì cả, bởi vì thiên đàng mới là nơi 
có cuộc sống thật. Những tay khủng bố ngày 11 tháng 9, miệng lâm râm 
kinh Ko-ran, lao máy bay vào hai toà nhà chọc trời của dân «vô đạo» ở 
New York. 
Dù vậy, chớ nên hiểu lầm mà kết án đạo Islam chỉ có khủng bố. Tôn giáo 
này cũng đã góp phần phát triển và nhân bản hoá thế giới. Không chỉ có 
một lối diễn giải nơi Islam mà thôi. Islam ở In-đô-nê-si khác hẳn Islam ở 
Ả-rập Sau-đi, ở Băng-la-đét khác hẳn với Ma-rốc, ở I-ran khác hẳn với 
Ai-cập. Cả trong lịch sử, cũng có những giai đoạn Islam được diễn dịch 
một cách khá khoan dung, mà cũng có thời nó được hiểu rất khắt khe. 
Nhưng vẫn có một vấn nạn: Dù kinh Ko-ran dạy rằng, Thiên Chúa rất 
gần gũi con người, gần hơn cả «động mạch cổ» của mình, thì khoảng 
cách giữa Đấng toàn năng vô biên đó với giống người tí hon vẫn là một 
khoảng cách không thể vượt qua. Qua hàng bao nhiêu thế kỉ, tín đồ Hồi 
giáo nhắm mắt chấp nhận số phận mình do đấng A-la quyền năng vô 
biên đã an bài, như nhà xã hội học Max Weber nhận định, và vì thế họ đã 
không thể tạo ra được những tiến bộ kĩ nghệ. Gia sản ngày nay của họ 
không hơn không kém chỉ là một bông hoa giả tạo nở trên các giếng 
«vàng đen». 
Kết quả đức tin vào Thiên Chúa nơi Islam vì thế là một khoảng cách bất 
tận giữa Người và con người, con người chỉ biết rạp mình chấp nhận số 
phận, tự do chẳng có nghĩa gì đối với họ, và thế giới đối với họ đơn giản 
chỉ có trắng hoặc đen mà thôi. Thiên Chúa và con người, kẻ tin hoặc 
không tin, tốt và xấu, mọi thứ đều tách bạch rõ ràng. Ánh sáng nóng 
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bỏng của Thiên Chúa thiêu đốt họ, đêm đen địa ngục nuốt trôi họ. Thiên 
Chúa của Áp-ra-ham, Isa-ác và Gia-cóp, qua chủ trương độc thần dứt 
khoát của Islam, đã trở thành một vị thống trị xa xăm và dễ sợ. 
Nhưng, điều trên đây có thật sự ăn khớp với kinh nghiệm con người 
không? Nói cách khác: Có chăng một câu trả lời khác, một câu trả lời thật 
người, con người được tạo dựng để hướng về đó, và câu này trả lời được 
một cách khả tín cho câu hỏi cực kì quan trọng của con người về í nghĩa 
của thế giới, của sự sống và của đời mình? Rõ ràng: Một câu trả lời như 
thế con người khó mà tưởng tượng ra nổi, cũng như họ đã khó có thể 
tưởng tượng ra một Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-sa-ác và Gia-cóp. Một 
câu trả lời như thế, nếu có thật, thì nó phải phát xuất từ chính Thiên 
Chúa. 
Nhưng, trước khi ta đi vào câu trả lời có thể có đó, có lẽ cần tóm gọn lại 
những gì đã trình bày. Những chặng đường đi qua trên đây đã mang lại 
cho ta những gì? Kinh nghiệm về âm nhạc và nghệ thuật đưa tầm mắt ta 
vượt lên trên thứ chủ nghĩa vật chất man sơ. Khoa tâm lí học không phải 
là phương tiện thích hợp cho việc chứng minh hay chối bỏ sự hiện hữu 
của Thiên Chúa. Những người vô thần đã quan tâm về Thiên Chúa một 
cách vô cùng đứng đắn, đôi lúc đứng đắn hơn sự quan tâm của những 
kẻ tin. Nhưng Thiên Chúa mà giới vô thần chống đối, thường là một 
Thiên Chúa chẳng quan tâm gì tới ai cả; và chủ nghĩa vô thần – như một 
lựa chọn trí thức – đã sụp đổ vào cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, khi khoa 
học tự nhiên tước đi khỏi nó các lí chứng biện minh. Chỉ còn lại sự phản 
kháng triệt để của Friedrich Nietzsche là lành lặn. Thiên Chúa của tuổi 
thơ cho thấy đó chẳng phải là thứ Thiên Chúa trẻ con. Trái lại, như ta 
thấy, tuổi thơ có thể bắt gặp thực tại cao quý dễ hơn, vì cái nhìn của 
chúng về thế giới trực tiếp và không bị bẻ cong. Thiên chúa của các thầy 
cô chiếu dọi ánh sáng trên các tôn giáo thế giới; các tôn giáo này soi sáng 
về một Thiên Chúa mà nhân loại muốn hướng tới, nhưng với cái nhìn 
ngày nay, câu trả lời của các tôn giáo này thường không đủ. Có lẽ chỉ có 
những minh triết chỉ dẫn cách đi vào chính mình tích tụ trong Phật giáo, 
một tôn giáo không có Thiên Chúa, xem ra là còn có thể giúp ta bước tới. 
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Thiên Chúa của các nhà khoa học cho ta thấy lịch sử lôi cuốn của nền 
khoa học tân tiến với những tương quan lên thác xuống ghềnh của các 
khoa học gia đối với Thiên Chúa. Những vật cản xem ra không thể vượt 
qua giữa khoa học và tôn giáo đã bị cuộc cách mạng các khoa học tự 
nhiên lật nhào. Các nhà khoa học tân tiến đã giã từ phường hội vô thần 
tầm thường. Họ không còn khẳng định chân lí phải ở phía mình nữa, tất 
cả giờ đây chỉ còn lại định luật xác xuất. Nhờ vậy họ có lại được tự do để 
lắng nghe chính họ, để thử nhìn lại thế giới với đôi mắt khác, và để đặt 
lại vấn đề Thiên Chúa một cách nghiêm túc. Bởi vì Ga-li-lê hay thuyết 
tiến hoá Darwin hay khoa nghiên cứu não hiện nay giờ đây chẳng còn 
đưa ra được lí chứng chống lại sự hiện hữu của Thiên Chúa nữa. Thiên 
Chúa của các triết gia giúp ta có được những chứng minh quan trọng về 
sự hiện hữu Thiên Chúa, nhưng Blaise Pascal cực lực chống lại một 
Thiên Chúa của lí trí thuần tuý. Thiên Chúa của Pascal là Thiên Chúa 
của Áp-ra-ham, I-sa-ác và Gia-cóp, đó là một Thiên Chúa cá vị, Đấng đã 
tự mình mạc khải ra cho con người trong dòng lịch sử. Như thế, có 
nhiều, rất nhiều lí chứng và kinh nghiệm cho ta thấy sự thực hữu của 
Thiên Chúa. 
Nhưng có lẽ có người hoảng sợ về Islam. Họ cho rằng, Thiên Chúa của 
đạo này cách xa con người quá, chỉ biết giành lấy uy quyền cho mình mà 
thôi, và là một tôn giáo đầy vết cuồng tín! Như vậy thà rằng mình theo 
các ông bà vô thần nhỏ nhẹ có phải hơn không; họ chẳng cần truyền giáo 
gì cả, chẳng cần nhân danh Thiên Chúa đánh đấm ai cả, với họ, mình có 
thể an tâm chuyện trò về một Thiên Chúa như một người tốt bụng nào 
đó, thế thôi. Nhưng hãy biết rằng, chủ nghĩa vô thần nhà nước thời hiện 
đại đã gây tội ác lên nhiều nạn nhân vô tội hơn số nạn nhân của các tôn 
giáo cộng lại. Và tránh không bàn đến Thiên Chúa cũng chẳng giải quyết 
được gì, vì như thế cũng có nghĩa là mình tránh không đặt vấn đề về cái 
chết và về í nghĩa của chính cuộc đời mình. Và ngày hôm nay cũng 
chẳng có ai có thể yên tâm bỏ qua được vấn nạn về Thiên Chúa. Và như 
vậy, có chăng một câu trả lời, một câu trả lời rốt ráo, cho vấn đề này ? 
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1 ÂM NHẠC & NGHỆ THUẬT – 
ELTON JOHN & THẦN VỆ-NỮ KHOẢ THÂN 
 
1. HIỆN HỮU HAY KHÔNG HIỆN HỮU 
Ca sĩ Elton John ngồi vào dương cầm. Đây không phải là một buổi trình 
diễn cho đám đông thính giả, trong một thính phòng lớn, hay trước một 
đại hội âm nhạc cuồng nhiệt. Không. Anh đàn trong nguyện đường 
Westminster Abbey, cho một người duy nhất, và anh hát về cái chết của 
một người. Dù vậy, bài ca đã là đỉnh cao của một lần khóc tang vĩ đại 
nhất xưa nay từ khi có nhân loại, trong buổi lễ an táng cho Diana, công 
nương xứ Wales. 
Đó là một lời tang ca ngoại đạo. Lễ an táng dù được cử hành theo những 
nghi thức ki-tô giáo truyền thống, nhưng đã không khoả lấp đi được lời 
thở than vô vọng của hoàn vũ. Người ta tự hỏi, tại sao thế giới lại có sự 
bùng vỡ cảm xúc vô vọng đến như thế trước một phụ nữ trung bình như 
kia. Người phụ nữ đó, theo chính cô cảm nhận, chẳng lấy gì làm đẹp 
lắm, không có phong thái bà hoàng, và việc dấn thân xã hội được nhiều 
người ca ngợi của cô đã không khiến cô hiến gia sản hay một phần gia 
tài của mình cho kẻ nghèo đói. 
Có lẽ cái bí ẩn nằm chính nơi sự trung bình đó, cái trung bình đã đưa cô 
tới gần quần chúng, và đồng thời tạo sự dửng dưng nơi hoàng cung. Mà 
cũng có lẽ người ta xúc động trước hết là vì cái chết đột ngột của một 
người đàn bà đầy nhựa sống. Âm hưởng mạnh mẽ của cái chết này quá 
sức chịu đựng cho một xã hội vốn không muốn chấp nhận sự chết và đã 
nhiều lần nhìn thấy cuộc sống căng đầy của cô. “Ông / Bà ấy đã bỏ chúng 
ta, đã lìa xa chúng ta”, đó là câu lễ độ mà người ta thường nói với nhau 
khi đứng trước một quan tài; nghe ra như có ai vừa đi lạc đâu đó khỏi 
nhóm, mà thật ra là họ đang đứng trước một cái xác đang rữa nát. 
To be or not to be, that is the question. Hiện hữu hay không hiện hữu, 
đấy là vấn đề. Từ vực thẳm văn chương thế giới, câu hỏi khẩn thiết của 
Hamlet đó vang vọng vào tâm của mỗi chúng ta. Phải chăng kết cuộc rồi 
cuộc đời vội vã của ta cũng chỉ là mồi ngon cho cái chết nuốt trọn? Thân 
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xác ta cũng chỉ là của ăn cho sâu bọ? Như vậy ta chỉ còn có việc sống – 
thật dũng cảm, thật vô liêm sỉ, bất chấp – để chờ đợi cái tai họa không 
thể tránh của chính mình? Hay còn có cái gì khác bên kia sự chết? 
Lời ca của Elton John rõ ràng nói lên thái độ vô liêm sỉ của cuộc sống. 
“Như ngọn nến trong gió…”, “Chết – ngủ – chẳng còn gì tiếp!” (Hamlet). 
Nhưng Elton John cứ cất cao lời ca. Và tiếng nhạc trong giây phút đó đã 
bay bổng trên đại dương và lục địa, và nó đã nối kết cả nhân loại đang 
sầu não lại làm một. Không có gì vượt lên trên nền tảng thuần vật chất 
của cuộc sống ta một cách đương nhiên và chắc chắn như âm nhạc. Ngay 
cả trong cơn tuyệt vọng, âm nhạc cũng có thể nâng ta lên cao – chưa hẳn 
tới Thiên Chúa, song ít ra đưa ta ra khỏi cái nhìn tầm thường của sự vật, 
là những thứ có thể cân đo sờ mó, nghĩa là những thứ chỉ là hoá học và 
vật lí, rữa nát và sâu bọ. Âm nhạc đi vào lòng người mọi thời, mọi dân 
tộc; và nó nâng họ lên trên chính mình – để phiêu diêu vào vùng trời ảo 
tưởng mênh mông? 
Có lẽ thế. 
Những buổi hoà nhạc trước đám đông thường làm cho ta liên tưởng tới 
những cuộc lễ tôn giáo. Người ta vung đuốc sáng theo điệu nhạc, cử 
hành những nghi thức, và cả đám đông lâng lâng đưa hồn mình lên cao 
… tới nơi không là gì cả? 
Có lẽ thế. 
2. MỘT ĐỐNG GẠCH ĐÁ NỐI KẾT NHÂN LOẠI 
Nhưng cũng có nơi bỗng dưng mở tầng trời ra cho ta. Parthenon ở 
Athen thật ra là một ngôi đền của dân ngoại đã sập nát vì thời gian và vì 
vụ nổ kho đạn của quân Thổ-nhĩ-kì. Đền được xây làm nơi tế tự nữ thần 
Athene, dù rằng lúc xây nó, người ta đã chẳng thiết tha gì tới bà nữa. 
Nhưng mời Bạn bước lên đền. Qua lối vào trang trọng, Bạn tiến tới 
Akropolis. Bên phải Bạn là đền Nike tuyệt đẹp, rồi là lối vào khu linh 
thánh, với rừng trụ cột và rồi … là cả một kinh ngạc lớn: Parthenon. Một 
toà nhà lơ lửng lung linh trong ánh sáng miền Địa trung hải. Hẳn trong 
đời Bạn đã có dịp chiêm ngưỡng nhiều kiến trúc nổi tiếng: những thành 
quách trơ gan tuế nguyệt thời Trung cổ, những tháp thánh đường gô-tíc 
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cao vút chọc trời. Nhưng cái cảnh lơ lửng trên đất – nhưng vẫn chưa 
thấu tới Thượng đế – của Parthenon này quả là chỉ có một không hai. Nó 
là kiệt tác hoành tráng từ xưa tới nay của trí tuệ hi-lạp. 
Người xưa đã dùng một số xảo thuật nghệ thuật để biến sản phẩm này 
thành kiệt tác. Những trụ cột hơi phình dần ra, đạt đến độ lớn nhất nơi 
một phần ba phía dưới. Và mặt tiền đền hơi cong lên phía trên, khiến 
cho những cột giữa lớn hơn các cột góc. Ai không để í, chẳng nhìn ra 
được. Riêng cái tạo nên ấn tượng lơ lửng trên đất thì chẳng phải là thủ 
thuật gì cả, bởi vì nếu thế thì người ta đã có thể xây được hàng loạt 
những đền đài như vậy. Đó là một tác phẩm nghệ thuật độc nhất, một 
tổng thể kiến trúc, mà con người mọi thế kỉ và mọi tôn giáo đều bị hút 
hồn khi đứng trước Parthenon. 
Đền Parthenon không phải là một minh chứng cho Thiên Chúa. Khi lãnh 
đạo việc xây đền, ông giám đốc Phidias hẳn đã chẳng quan tâm gì tới thế 
giới thần linh hỗn độn của Hi-lạp. Nhưng cái ấn tượng của đống gạch đá 
thần sầu, mà ta gọi là Parthenon, đã nối nhân loại lại với nhau trong một 
nhận định chung này, là còn có sự hiện diện của một cái gì vượt lên trên 
những cục đá, trên những xảo thuật kiến trúc, trên những tốn kém cho 
ngôi đền. Cái không đo không tính toán được đó đã nâng con người 
vượt lên khỏi mặt đất. Nhưng đưa họ về đâu? 
Câu hỏi này nghệ thuật hi-lạp không trả lời được. 
Khả năng nhạo báng vật chất là nét đặc trưng làm cho nghệ thuật hi-lạp 
trở thành lớn lao.Cả các nhà điêu khắc hi-lạp cũng chế ngự được vật 
chất. Tại sao đâu đâu người ta cũng gán cho con người – một động vật 
có vú, một sinh vật, một mớ vật chất – một vai trò nổi bật như thế? Câu 
trả lời là chàng lực sĩ đua xe kiêu hãnh ở Delphin, là những dáng kiều nữ 
tự tin đang nhẹ nhàng đội thế giới trên đầu trong đền Erechtheion ở 
Athen,là lực sĩ ném dĩa – tác phẩm nghệ thuật bất tử – ở Myron. 
Nghệ thuật xem ra dễ dàng nhưng thần diệu đó luôn khiến ta choáng 
ngợp. Đó là thứ nghệ thuật chẳng đòi đổ mồ hôi, chẳng mang nét khoe 
khoang hay trí thức dởm. Nghệ thuật này do con người làm nên, nhưng 
một cách nào đó lại vượt lên trên con người. Những du khách nào chỉ 
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biết quan tâm tới con số ngôi sao trên các cảnh đáng xem trong sách 
hướng dẫn du lịch chẳng mấy ai hiểu được điều đó. Cả dân Rô-ma cổ 
cũng rất thán phục dân Hi-lạp xưa, nhưng họ đã phải khổ nhọc nhiều 
trên phương diện nghệ thuật lớn. Họ là dân làm nông và chiến sĩ, có 
kinh nghiệm đôi chút về chính trị quyền lực. Là dân kém khai hoá, họ 
hãnh diện chiến thắng Hi-lạp, một dân tộc văn minh hơn họ. Nghị viên 
Mummius đã hoàn thành tốt và triệt để nhiệm vụ của mình. Ông đánh 
chiếm Hi-lạp theo đúng đường lối và quy tắc quân sự, cho phá tan tành 
Korinth và còn làm thêm một việc để quảng cáo cho mình. 
Ông cho quân lính đóng gói các tác phẩm nghệ thuật hi-lạp. Ông muốn 
trở thành một thứ công dân thế giới biết thưởng thức nghệ thuật, trở 
thành mạnh thường quân trao tặng cho nghị viện và dân chúng Rô-ma 
những món quà văn hoá quý giá. Và trước khi đoàn tàu khởi hành trở về 
lại Rô-ma, ông đã đăng đàn một diễn từ nẩy lửa, qua đó lệnh cho binh sĩ 
phải giữ gìn cẩn thận những chiến lợi phẩm đó. Hễ ai làm hư bất cứ một 
vật gì, sẽ phải tự tay làm lại như mới. 
Các binh sĩ ngơ ngác nhìn nhau, như dân Rô-ma xưa đứng trước Asterix 
và Obelik. Vì không mấy ai trong họ hiểu được nghệ thuật, nên đã chẳng 
quan tâm gì. Giả như có người hiểu được í nghĩa của những phẩm vật 
đang chất đống dưới thuyền, hẳn người đó sẽ cảm thấy bực bội kinh 
khủng, vì đấy là một hành động đánh cắp thiển cận và tệ hại. 
Rồi Đế Quốc Rô-ma [1] sụp đổ, và nhiều người Rô-ma thủ cựu đã đổ cho 
đám Ki-tô giáo đầy mộng tưởng chịu trách nhiệm về cơn đại hoạ này. 
An-tịnh [2] (Augustinus), nhà tư tưởng lớn nhất của Cổ thời [3], vào cuối 
đời mình đã viết “Quốc Gia Thiên Chúa” để phản biện lại việc đổ lỗi đó. 
Nhưng cuốn sách đó còn mang giá trị hơn là một phản biện lại luận cứ 
đầy ganh ghét kia. Nó còn là một đề án lớn về một thế giới ki-tô giáo 
mang đầy í nghĩa, đầy trật tự, có đích điểm lịch sử để hướng tới – và 
đích điểm đó dĩ nhiên là Thiên Chúa. “Quốc Gia Thiên Chúa” là sách giáo 
khoa quan trọng của Ki-tô giáo thời Trung cổ. 
Giờ ta hãy hướng mắt nhiều hơn lên trời, chứ đừng nhìn xuống đất. 
Nghệ thuật với ngón tay trỏ trực tiếp chỉ lên đã trở thành chuyện bình 
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thường. Người ta đã quên dân Hi-lạp cổ và cũng hơi sợ họ một chút. 
Phải chăng việc bận tâm vào cái đẹp trần thế làm cho ta quên mất cái cơ 
bản quy định từ trời cao? Ở Ravenna ta có thể thấy cảnh chuyển biến 
trong cơn sụp đổ của Đế Quốc Rô-ma Phía Tây đó: từ nền màu xanh 
đậm trên mộ phần của Galla Placidia, đại nữ hoàng cuối cùng của Đế 
Quốc, chuyển sang nền vàng trên những hoạ phẩm trong nguyện đường 
San Vitale, cách mộ phần của nữ hoàng chỉ mấy bước. Màu xanh chỉ đời 
này, màu vàng nói lên đời sau. Nguyện đường là một sáng tạo của 
hoàng đế Justinian, kẻ đã giải tán Học viện Platon vào năm 529, hành 
động này một cách nào đó đã kết thúc Cổ thời. 
Nền vàng này sẽ là yếu tố quyết định cho nghệ thuật trong cả ngàn năm 
tới (thời Trung cổ). Con người giờ đây say mê bầu trời quá đỗi, đến nỗi 
chẳng còn mấy ai đế í đến nét đẹp trần thế. Những sản phẩm nghệ thuật 
tuyệt vời hình thành, chúng nói lên hi vọng của con người hướng về trời 
trước những hoàn cảnh sống khó khăn của họ. 
3. NHỮNG DỮ KIỆN TRẦN TRỤI VÀ NỖI HAM SỐNG TRƯỚC 
CÁI CHẾT 
Nhưng rồi, vào “mùa thu thời Trung cổ”, quyền lực của đời này lại quay 
trở lại. Các nhà thần học tái khám phá ra tạo dựng, các triết gia tương 
đối hoá trời cao, và các nghệ nhân lại giới thiệu những gì họ thật sự tai 
nghe mắt thấy. Họ hồi tưởng về Cổ thời, thời đã tạo ra bao nhiêu là kiệt 
tác tuyệt vời. Người đời sau gọi giai đoạn này là Phục hưng, sự tái sinh 
của Cổ thời. 
May mắn thay còn sót lại vài cây số vuông chứng tá của Cổ thời. Đó là 
Konstantinop bên bờ biển Bosporus, thủ đô của Đế Quốc Rô-ma Phía 
Đông xưa, mà nay gọi là thuộc Byzantin. Thành phố nằm chờ chết trước 
cuộc tấn công của quân hồi giáo Osmanen, và cuối cùng vào năm 1453 
đã phải đầu hàng các tay kiếm hồi giáo. Những nghệ nhân lớn thoát 
chạy khỏi thủ đô, hầu hết đã đổ sang Í-đại-lợi, và lực lượng này đã giúp 
đẩy mạnh làn sóng trở về Cổ thời đang diễn ra trên đất nước này. Nền 
vàng giờ biến mất, bầu trời trở lại màu xanh, như màu xanh chiều tà ở 
Toscana. Thời Trung cổ đưa Thiên Chúa vào tâm điểm cuộc sống, nay lại 
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đẩy Người ra lề. Thiên Chúa chỉ còn là cái cớ cho sự tự do mới. Người ta 
còn vẽ những câu chuyện thánh thiêng cũ, nhưng thường với í hướng 
trần tục: A-dong và E-và như khi Chúa mới tạo dựng, bà Susane trần 
truồng tắm trong Cựu Ước, đức Giê-su giảng trên những phong cảnh 
tuyệt đẹp và khuôn mặt mẹ Ma-ri-a với nét kiêu sa của cô thanh nữ Í. 
Sandro Boticelli bất chấp mọi dè dặt đã vẽ lên cảnh giáng sinh của thần 
Vệ-nữ trần truồng, đó là bức hoạ nguyên thuỷ nhất của Phục hưng. Ở 
Firenze, thầy tu quá khích dòng Đa-minh là Savonarola cho đốt sạch mọi 
thứ tầm phào vô đạo đó. Boticelli đã “cải tà quy chính” và đã vứt nhiều 
bức hoạ của mình vào giàn hoả. Trong hoàn cảnh này, Giáo hội đã 
không đứng về phía những người cuồng tín. Ở Rô-ma xuất hiện những 
giáo chủ với đầu óc trần tục, ủng hộ hết mình Phục hưng. Các ngài rồi sẽ 
phải gặp khó khăn với một nước Đức đạo đức, nhưng trái lại, được các 
nghệ nhân mến chuộng vì tinh thần mở cửa. Vì thế nghệ nhân khắp nơi 
– bao gồm những người nổi danh nhất – nườm nượp đổ về Rô-ma. 
Năm 1508 trở thành thời điểm quan trọng của lịch sử nghệ thuật thế giới. 
Đó là năm hoạ sĩ trẻ Michelangelo bắt đầu vẽ trần nhà nguyện Sixtine. 
Mà không chỉ có thế. Hoạ sĩ trẻ Raffaelo Sanzio ở Urbino nhận được khế 
ước vẽ Stanza della Segnatura trong điện Vaticano. Những gì các nghệ 
nhân thiên tài trẻ tuổi đã sáng tác ra, không hơn không kém đã nói lên 
toàn bộ niềm tự tin chói sáng của thời đó. 
Lúc còn niên thiếu, lần đầu tiên tôi bước vào căn phòng tương đối hẹp 
này. Thời đó, tôi không có giờ xem và cũng chẳng cảm được gì. Nhưng 
sau đó ít lâu, được một hướng dẫn viên lão luyện đưa lại vào phòng, tôi 
đã trố mắt chiêm ngưỡng hàng giờ những bức họa tuyệt trần. Từ ngày 
đó, tôi đâm mê nghệ thuật, và xác tín rằng, nghệ thuật có lẽ giúp mình đi 
tới sự thật về một người hay một thời đại gần hơn bất cứ loại sách báo 
nào. Về sau, trong các kì nghỉ học kì, tôi thường làm hướng dẫn viên cho 
du khách viếng Rô-ma, và Stanza della Segnatura luôn là cao điểm trong 
chương trình hướng dẫn của tôi. 
Trên một bức tường của căn phòng nổi tiếng đó có một bức họa nói lên 
cái nhìn tổng quát về nền khoa học của thời đó. Đó là bức “Trường 
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Athen”, nhưng đây không chỉ là việc hồi tưởng về thời xa xưa mà thôi. 
Raffael đã dùng khuôn mặt các danh nhân đương thời để vẽ các nhân 
vật thiên tài cổ thời. Điều này cho thấy niềm tự tin kinh khủng của con 
người thời đó: chính giữa bức hoạ là hai nhân vật đối địch lớn của nền 
triết học hi-lạp, Platon (427-347) và Aristoteles (380-322). Platon chỉ tay 
lên trời về thế giới tư tưởng, đối với ông đó là cội nguồn thật của chân lí; 
Aristoteles tay hiên ngang chỉ đất, nơi các sự kiện có thể kinh nghiệm 
được. Chung quanh là Sokrates (469-399)[4], đang sốt sắng giải thích việc 
gì đó cho một người ra vẻ kênh kiệu; rồi Pythagoras, Euklid, Heraklit, 
Epikur và cuối cùng là Diogenes ngả mình trên các bậc lối đi, chẳng 
màng gì tới sự nhộn nhịp tinh thần chung quanh. Mỗi triết gia được biểu 
thị bằng một bản tính triết học của mình: Một Platon suy tư chuyện trên 
trời, Sokrates ân cần với từng cá nhân, Heraklit bi quan, Epikur ham 
sống. Platon mang khuôn mặt của Leonardo ở Vinci, người mà Raffael 
ngưỡng phục, được coi là thiên tài hoàn vũ và tập trung trong mình mọi 
kiến thức nhân loại thời đó. Heraklit bi quan thì lại có khuôn mặt của 
Michelangelo, ông khổng lồ của nền nghệ thuật mới. 
Nét chấm phá nghệ thuật nơi bức hoạ không phải chỉ có sự sắp xếp một 
số cá tính đứng bên nhau, mà dù cho mọi khác biệt, tất cả đã trở thành 
một tổng thể thống nhất, cái thống nhất này sẽ được thể hiện nơi viễn 
kiến về ngôi thánh đường thánh Phê-rô đã được khởi công xây dựng 
trước đó hai năm. Đối diện với toàn cảnh nền khoa học hoàn vũ, Raffael 
cũng đã hoàn thành bức Disputa, sự tranh luận về bí tích bàn thánh. Đây 
là chỗ của thần học. Không phải chỉ khiêm tốn cầu nguyện mà người ta 
có thể thấy được các nhà thần học lớn của quá khứ lẫn hiện tại, nhưng 
chủ yếu là phải cần những trao đổi có suy tư. Trên bức họa, ta thấy bốn 
thánh giáo phụ lớn của Giáo hội phương tây vào cuối thời 
Cổ: [5]Ambrosius ở Milano (339-397), An-tịnh (354-430), Hieronymus 
(347-419) và đại thánh Gregor I (540-604), với những cử chỉ liên kết lại 
vào nhau một cách lạ lùng, và còn cả Tô-ma ở Aquino (1225-1274) [6], 
Bonaventura và các vị khác. Trên bầu trời, ta thấy hàng hàng lớp lớp các 
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thánh và Thiên Chúa ba ngôi. Cả bức họa này cũng gói trọn toàn nền 
thần học quá khứ và hiện tại. 
Hai bức toàn cảnh đó được nối với nhau bởi các cánh cửa sổ nhỏ, trên đó 
trình bày thế giới nghệ thuật thi ca mọi thời, với nào là Homer, Vergil, 
Ovid, và cả Dante, Petrarca, Ariost, và mặt bên kia là thế giới luật pháp, 
với hoàng đế Justinian và giáo chủ Gregor IX, cả hai tay cầm cuốn luật. 
Ngước nhìn lên trần nhà, ta khám phá ra qua bốn bức tường các biểu 
tượng liên hệ: triết học hãnh diện với sách vở, thần học làm xao động 
tinh thần, cái đẹp chấp cánh bay cao và lưỡi gươm công lí nằm trên một 
góc nối liền với án quyết của vị vua công chính Salomon (giữa triết học 
với luật pháp), cuộc xua đuổi khỏi vườn địa đàng với án quyết công 
chính của Chúa (giữa thần học và pháp luật), cuộc tranh tài của Apoll và 
Marsyas, biểu tượng cho nghệ thuật tinh thần và thế tục (giữa cái đẹp và 
thần học), và cuối cùng là khoa thiên văn, khoa thơ mộng nhất của mọi 
khoa học (giữa cái đẹp và triết học). Như vậy, trần và bốn bức tường của 
Segnatura đã gói trọn cả một tổng thể hoàn vũ, chúng cho ta một cái 
nhìn về thế giới như đã và đang có. 
Càng để hết tâm trí chiêm ngắm Stanza della Signatura, ta sẽ hiểu được 
không khí và suy tư của năm 1508. Đó không phải là một suy tư đạo 
đức, vì tinh thần lương dân cổ thời đã ảnh hưởng quá mạnh trên tất cả. 
Đó là niềm tự tin mạnh mẽ của những con người có học thích hưởng thụ, 
họ không để mình chạy theo cái đời sau, mà tin rằng cũng có một cuộc 
sống trước khi chết. Giáo hội đã không thể kìm hãm được nỗi ham sống 
của con người phục hưng, cũng như ngày nay toà tổng giám mục 
München – Freising cũng chẳng ngăn nổi nếp sống xa hoa thái quá của 
giới thượng lưu München. 
Có Thiên Chúa đấy, nhưng Người chỉ bồng bềnh trên bàn thờ 
của Disputa. Trong Stanza della Segnatura, Thiên Chúa được đẩy vào 
một hệ thống thế giới, mà nếu chẳng có Người, thì có lẽ hệ thống đó vẫn 
hoạt động như thường. Trên tường, có khá nhiều người chẳng tin gì vào 
Người cả. Và phải chăng ngôi thánh đường nhỏ xuất hiện trên bức 
họa Disputa với giàn giáo chung quanh muốn nói lên rằng, nhà thờ đã 
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quá cũ, sắp đổ, hay nó cần phải được sửa lại, điều này tới nay không ai 
rõ . 
Stanza della Segnatura không dẫn ta tới Thiên Chúa. Nhưng dù vậy, 
thần lực nghệ thuật nơi nó nâng ta ra khỏi những cái tầm thường hàng 
ngày. Không phải Thiên Chúa, mà là thần lực nghệ thuật kia đã xuất 
hiện trên tấm bia mộ ở Pantheon của thiên tài Raffael chết trẻ, qua mấy 
vần thơ của nhà nhân bản Petro Bembo: “Ille hic es Raphael, timuit quo 
sospite vinci rerum magna parens et moriente mori” (“Người nằm đây là 
Raffael; khi còn sống, thiên nhiên lo sợ bị ông đè bẹp; nhưng sau khi ông 
mất, thiên nhiên lại bảo là mình phải chết theo ông.”) 
Ta không thể giải thích nỗi xúc động nơi một người xem thành thạo, khi 
họ ngắm nhìn Stanza della Segnatura, bằng hiện tượng thuần tuý vật 
chất; đấy cũng không phải là một phản ứng do kích thích tố, một phản 
xạ của thần kinh óc, hay một thứ ảnh hưởng quần chúng như Badeker và 
đồng nhóm vẫn tạo ra. Như mọi ngành nghệ thuật lớn khác, tác dụng 
của Segnatura rõ ràng vượt lên trên tất cả những thứ đó. Nhưng, nó có 
thật tác dụng như thế không, hay tất cả mọi thứ kinh nghiệm nghệ thuật 
kiểu này chỉ là một ảo tưởng lớn đầy cảm xúc, may mắn và tuyệt diệu? 

 
[1] Đế Quốc Rô-ma (Imperium Romanum) hình thành từ năm 27 trước 
Công niên, bao trùm các phần đất chung 
[2] An-tịnh (Augustinus): 354 – 430, Giám mục người Phi châu, nhà tư 
tưởng lớn nhất của Cổ thời và được nâng lên bậc thầy (tiến sĩ) của Giáo 
hội công giáo. 
[3] Người Âu châu có khuynh hướng chia lịch sử thành ba thời kì. Thời 
Cổ: giai đoạn từ lúc xuất hiện các nền văn minh nhân loại khoảng 4000 
năm trước Công nguyên cho tới khoảng năm 500 là khi Đế Quốc Rô-ma 
Phía Tây sụp đổ. Thời Trung cổ: từ năm 500 tới 1500 là khi Tin lành theo 
phái Luther hình thành. Thời Hiện đại: từ 1500 tới nay. Các niên đại chỉ 
mang tính cách tương đối. 
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[4] Sokrates là thầy của Platon, Platon là thầy của Aristoteles. Ba vị này là 
cha đẻ của nền Triết học phương Tây. 
[5] Ambrosius ở Milano: được dân Milano công cử làm giám mục khi 
chưa nhận phép Rửa, người đã đấu tranh để giữ cho Giáo hội phương 
tây không rơi vào sự thống trị của thế quyền. 
Gregor I: Được bầu làm Giáo chủ khi còn là Phó tế; nhờ công lao bảo vệ 
thành Rô-ma khỏi bị rợ quân đánh cướp và giải quyết nạn đói khổ trong 
thành nên được suy tôn thành “Đại giáo chủ” (Gregor der Größte; 
Grégoire le Grand). 
[6] Tô-ma ở Aquino: Người Í, nhà thần học lớn nhất của truyền thống 
Kinh viện thời Trung cổ. 
Bonaventura: Người Í, dòng Phan-sinh, cũng là nhà thần học lớn bên 
cạnh Tô-ma. 
 

(HAI) 
 
TÂM LÝ HỌC VÀ THIÊN CHÚA 
CHUYỆN MỘT ANH TÍ HON THẬP THÒ BÊN LỖ TAI 
1. SIGMUND FREUD & RỐI LOẠN TÂM THẦN TẬP THỂ 
Nhà phân tâm người Áo S. Freud (1856-1939) đặt tên cho đại tác phẩm 
phê bình tôn giáo của mình là Die Zukunft einer Illusion (Tương lai của 
một ảo tưởng). Từ cuốn sách này, người ta tin rằng, tâm lí học một cách 
nào đó đã khám phá ra Thiên Chúa chỉ là một anh tí hon thập thò bên lỗ 
tai con người, và nếu cần, ta có thể dùng các phương pháp tâm lí để đuổi 
anh ta đi được. Nhưng ít người đã thực sự đọc Freud và hiểu được mức 
độ hữu hiệu của phương pháp chữa trị do ông phổ biến, so với trình độ 
khoa học hiện đại. Ngày lễ kỉ niệm 150 năm vị sáng lập khoa tâm lí học 
hiện đại vừa qua cũng đã diễn ra trong không khí thíêu hiểu biết đó. Một 
đài phát thanh dịp đó gọi điện cho tôi, để xin một vài nhận xét phê bình 
về khoa phân tâm; họ bảo, họ không còn chịu được nữa cảnh cứ nghe 
bốc thơm mãi. 
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Với kiến thức khoa học ngày nay, không thể không có những phê phán 
về Freud. Hẳn nhiên, với các luận đề về vô thức và tính dục của ông, 
Sigmund Freud đã thành công chen chân được vào cái xã hội trật khớp 
và giả tạo lẫn phi lí của tầng lớp tư sản. Ông quả đã phổ biến một 
phương pháp chữa trị thật mới, nhưng khía cạnh quan trọng nhất của 
phương pháp này lại do một người khác tìm ra. Tuy nhiên, các phương 
pháp phân tâm cổ điển đã không còn đứng vững được trước những 
phương pháp chữa trị mới, hiện đại. Cách đây mười năm, chính phủ 
Đức uỷ cho Klaus Grawe nghiên cứu sự hữu hiệu của các phương pháp 
chữa trị hiện hành, và Grawe đã phát hiện ra rằng, phương pháp phân 
tâm của Freud, trớ trêu thay, lại có thể dùng chữa cho người lành mạnh! 
Tuần báo Spiegel đã trình bày nghiên cứu đó trong một số báo và đã gây 
xôn xao dư luận. Dĩ nhiên phường hội các nhà phân tâm lập tức la lên 
phản đối, như thể là họ thấy Thiên Chúa hay ít ra thầy Freud của họ bị 
chọc tiết. Riêng những nhà phân tâm khôn ngoan, nhân cơ hội đó, đã tìm 
cách cải tiến phương pháp của mình, và không còn nhắm mắt bám trụ 
vào cha già của mình nữa. 
Nhưng, tại sao chính các nhà phân tâm lại quá khó khăn trong việc tiếp 
nhận các kiến thức mới? Lí do là vì Freud đã không cưu mang phân tâm 
học như là một trong những phương pháp chữa trị. Trái lại, ông coi lối 
phân tâm bí ẩn của mình là con đường độc nhất giúp cho nhà phân tâm 
đạt tới chân lí của mọi sự. Ông viết về nghệ thuật và văn hoá, về khảo cổ 
và dân tộc học, về chiến tranh và hoà bình. Phân tâm học trở thành một 
thứ vũ trụ quan, một thứ í thức hệ của thế kỉ 19 vốn đã đầy dẫy những 
giáo huấn về chân lí; í thức hệ đó có thể có câu trả lời cho mọi câu 
hỏi.Nhưng í thức hệ không thể tự chuyển hoá được; chúng chỉ biết lầm 
lũi đi tới; chúng có thể chiếm đoạt các quốc gia và ngôn ngữ, nhưng 
chúng chẳng có tai. Chúng chỉ có những tay phát ngôn, và đôi khi bất 
thình lình lăn quay ra chết. Chính cái tự tin xem ra không thể lầm, chính 
cái sức mạnh lao tới và cái xác tín rằng mình có thể giải thích mọi thứ đó 
đã và đang làm cho nhiều người mê mẩn với phân tâm học. Kẻ tin vào 
khoa phân tâm nghĩ rằng, mình sở đắc được một kho kiến thức vượt trội 



	 197	

có khả năng nhìn thấu “bản chất” mọi thứ. Thành ra, thay vì như í 
hướng ban đầu của nó là giữ vai trò thuyên giải (chú giải), khoa phân 
tâm đã bị huyền bí hoá. 
Tôi còn hình dung ra được gương mặt ngây ngô của nhiều học viên thời 
còn học khoa phân tâm, khi họ hỏi giảng viên phải ứng xử thế nào trước 
trẻ con hai tuổi, và không có câu trả lời nào mà giảng viên đã không trích 
dẫn lời của Freud. Thái độ cả tin đó xem ra khá cảm động. Nhưng làm 
sao trong không khí đó người ta còn có thể làm khoa học đứng đắn 
được, cái khoa học mà triết gia Karl Popper (1902-1994) bảo, các kết quả 
của nó luôn hàm chứa khả năng “có thể bị chứng minh ngược lại”? Khoa 
học đứng đắn là một nỗ lực không ngừng dùng biện luận để loại trừ các 
sai lầm về thực tại, trong khi vẫn biết rằng chính mình cũng có thể lầm. Í 
thức hệ thì khác. Thực tại có thể lộn ngược đầu, chứ í hệ thì không bao 
giờ sai. Phải công nhận, trong nhiều trường hợp, Freud có khả năng 
chuyển hoá hơn những người theo ông sau này. Dù vậy, nguyên do ù lì 
của con khủng long tinh thần cuối cùng còn sống của thế kỉ 19 này bắt 
nguồn từ í định cơ bản của Freud. Ông cho rằng, mọi diễn biến tinh thần 
đều có nguyên do nơi các lực bản năng thần kinh và vật chất, và ông 
dùng biện luận này để giải thích cho toàn thế giới. Triết gia Jürgen 
Habermas đã vì thế tố cáo Freud mắc phải lỗi “tự hiểu lầm khoa học”. 
Habermas vốn chuộng khoa phân tâm, nhưng coi môn này không phải 
là một khoa học tự nhiên. Mà nó chỉ là một phương pháp suy diễn, nghĩa 
là một lối mô tả tốt hoặc ít tốt cho con bệnh. Khoa phân tâm không thể 
cung cấp cho ta chân lí. 
Như vậy, các tài liệu phê bình tôn giáo của Freud cũng chẳng giá trị gì. 
Và trên thực tế, người đọc ngày nay chẳng còn mấy ai thích đọc những 
sách đó, là vì chúng chỉ lặp đi lặp lại mấy luận đề cũ; những luận đề này 
lại đặt nền trên rất ít tài liệu tham chiếu, mà nay đã hết giá trị. Ngày nay, 
một số nhà phân tâm còn nói đến vụ giết cha (hình ảnh rút ra từ câu 
chuyện huyền thoại của Hi-lạp kể chuyện vua Oedipus giết cha và cưới 
mẹ. ND) vì lí do tôn giáo của bầy đàn người nguyên thuỷ, với một lòng 
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tin quyết liệt như kiểu câu chuyện án mạng nguyên thuỷ kia đã được ai 
đó khắc sâu trên đá. 
Chẳng bất công gì cho Freud cả, nếu ta khẳng định rằng, câu truyện 
huyền thoại giết cha của ông còn mơ hồ hơn cả điều mà ông đã đưa ra 
như là lí do chống lại sự hiện hữu của Thiên Chúa. 
Với phương pháp của ông, Freud cố minh chứng rằng, tin vào Thiên 
Chúa là một rối loạn tâm thần. Dĩ nhiên, cái chẩn đoán liều lĩnh này 
cũng không khác chi nhận xét hài hước nổi tiếng của Karl Kraus, bảo 
rằng phân tâm là phương pháp chữa trị cho con bệnh phân tâm học. 
Phương pháp của Freud quá đơn giản. Một khi đã đưa ra tiền đề là 
không có Thiên Chúa, thì phải hiểu thế nào về những hành vi và thái độ 
tôn giáo của con người, nếu đó không phải là những biểu hiện của điên 
khùng? Tại sao phải tham dự đều đặn những nghi lễ phi lí? Tại sao phải 
cầu nguyện? Làm thế có phải tốn công tốn giờ vô ích cho cuộc sống 
không? Nếu cho rằng tôn giáo là một bệnh điên tập thể – dĩ nhiên luôn 
với điều kiện là Thiên Chúa không hiện hữu – thì chuyện chẳng còn gì 
để mà phê bình hay chỉ trích nữa. 
Đàng khác, người ta cũng có thể lí luận ngược lại: Có Thiên Chúa, và các 
hành thái vô thần đều là những phản xạ hoàn toàn phi lí, chúng biểu 
hiện một con người thiếu quân bình, mất í thức về thực tại và thiếu khả 
năng tạo lập những quan hệ khả tín – nghĩa là một người bệnh hoạn. 
Toàn bộ toà nhà đẹp đẽ chống tôn giáo của Sigmund Freud như vậy 
được xây trên nền cát, trên một cả quyết hoàn toàn thiếu chứng cớ, là 
Thiên Chúa không hiện hữu. Như vậy Freud đưa ra một mô hình để có 
thể giải thích các hiện tượng tôn giáo, khi không có Thiên Chúa. Còn 
chính câu hỏi quyết định, là có Thiên Chúa hay không, thì Freud tuyệt 
đối không đưa ra được một câu trả lời nào cả. 
Lại nữa, thiên hạ chẳng ai đồng í với nhau về thuyết vô thần của Freud. 
Chính ông đã sớm nhận ra điều đó, và đã chỉ xuất bản một phần tài liệu 
phê bình tôn giáo của mình, sau khi đã an toàn tị nạn bên nước Anh. 
Song điểm quan trọng đối với ông, là đã dùng thứ văn phạm mới khám 
phá của mình để giải mã mô hình thế giới không có Thiên Chúa. Một số 
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người dựa vào sách ông để biện hộ cho chủ trương vô thần của mình. 
Nhưng đấy là một lầm lẫn. Freud đã chẳng chứng minh được gì cho 
thuyết vô thần. Ông chỉ đưa ra cách trình bày chủ trương vô thần của 
chính ông bằng các hình ảnh và ngôn ngữ mới. 
2. ĐIỂM CHUNG GIỮA C.G.JUNG VÀ VIKTOR FRANKL VỚI MỘT 
NŨ MINH TINH PHIM CON HEO 
Những người khác thì lại coi việc bôi đen tôn giáo của Freud là một 
khuyết điểm. Nhà phân tâm Carl Gustav Jung (1875-1961), học trò ruột 
của Freud, đã khám phá ra và đào sâu vai trò tích cực của tôn giáo. 
Chính ở điểm này Jung chia tay ông thầy bạo chúa của mình. Đây mới 
đúng là một vụ con giết cha hay học trò giết thầy thật sự. 
Vì bực mình thất vọng do làn gió chướng của Freud, một số ki-tô hữu đã 
nhìn vào tay phản thầy C.G. Jung như một vị cứu tinh, giải thoát họ ra 
khỏi những hình ảnh đen tối mà ông Freud đáng tởm đã gây ra cho họ. 
Tôn giáo theo cái nhìn của Freud hoàn toàn mang tính tiêu cực, trong khi 
của Jung lại hoàn toàn khác. Các hình ảnh tôn giáo mọi thời và mọi dân 
tộc đầy dẫy trong các tác phẩm của ông. Và C.G. Jung đã nấu chảy tất cả 
những thứ đó ra thành thuyết Vô thức tập thể của nhân loại, thành 
thuyết Sơ nguyên tượng (Archetypen), nghĩa là những hình ảnh uyên 
nguyên của loài người biểu hiện nơi các hình ảnh của các dân tộc và nơi 
các hình ảnh trong giấc mơ của từng cá nhân. Thế giới của C.G. Jung thật 
muôn màu, phủ trùm bởi thần linh và biểu tượng kì bí. 
Nhưng ai bảo rằng, ở đâu tôn giáo hay chuyện tín ngưỡng được nói tới 
nhiều, ở đấy vấn đề Thiên Chúa tất được đặt ra, kẻ đó lầm lớn. Có thể 
chính khoa học tôn giáo lại là thứ làm cho đức tin vào Thiên Chúa thêm 
rối mù. “Dĩ nhiên, Thiên Chúa này cũng được sinh ra như thường lệ bởi một 
trinh nữ”, đó là câu tôi nghe được từ miệng giáo sư Mensching, một 
trong những cha đẻ khoa tôn giáo học, lúc còn sinh viên. Vâng, ta có 
quyền nhìn mọi tôn giáo từ quan điểm dân tộc học, chúng như là những 
loại hình Folklore khác nhau, mà ta có thể nghiên cứu một cách đứng 
đắn các đồng dạng và khác biệt của chúng vượt trên mọi chủng tộc. Có 
lẽ cũng như kiểu ta kê ra cho vui các loại sát nhân khác nhau: giết bằng 
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chất độc, giết để cướp của, giết vì ghen tương hay đại loại như thế. 
Trong cuốn phim Hollywood Arsen und Spitzenhäubchen ta thấy hai bà 
già rất dễ thương giết mấy mạng người một cách vui vẻ, mà hai bà cho là 
chúng đã sống lâu, khá đủ rồi. Cái hay của cuốn phim là diễn tả chuyện 
giết người như chơi. Nhưng thật ra trong Arsen und Spitzenhäubchen đã 
chẳng có chuyện sát nhân thật. Khán giả chỉ ngồi xem một vở kịch hay 
mà thôi. Các nhà khoa học nhìn vào tôn giáo và C.G. Jung nhìn vào thần 
thoại các dân tộc cũng một lối đó. Thiên Chúa toàn năng tạo dựng trời 
đất không có mặt trong những lối diễn tả hình ảnh đó. Mà trái lại, cảm 
giác biết quá nhiều về dữ kiện tôn giáo và hiểu sâu thần thoại các dân tộc 
có thể làm cho ta quên mất câu hỏi sống chết của chính mình, là có Thiên 
Chúa hay không. Có lẽ cũng như kiểu – tôi xin lỗi trước lối so sánh này – 
một nữ minh tinh phim con heo tự hỏi, mình có thật sự yêu người đang 
đóng phim với mình không, có cảm thấy bị người đó quyến rũ, muốn 
lấy họ và có con cái với họ không. Nói cách khác: C.G Jung và khoa học 
tôn giáo chẳng giúp gì cho câu hỏi có Thiên Chúa hay không. 
Mà không hiểu tại sao ki-tô hữu lại cứ thích bám lấy C.G. Jung. Tư tưởng 
vừa thiếu rõ ràng vừa bí ẩn của ông đã đánh loãng câu hỏi về Thiên 
Chúa và làm nó ra lu mờ. Việc ông đề nghị nên thêm quỷ hay Mẹ Ma-ri-
a vào ba ngôi Thiên Chúa nghe vừa vui vừa phi lí. Cứ tìm hiểu Thiên 
Chúa qua những nguyên tượng của C.G. Jung, thì rốt cuộc ta lại thích 
tìm đọc trở lại những gì Freud nói về Thiên Chúa. 
Nhà tâm lí và bác sĩ thần kinh Viktor Frankl (1905-1997) cũng là một 
người Do-thái như Freud, sáng lập ra môn gọi là Nghĩa trị 
(Logotherapie). Không những ông đã có những khám phá thần diệu 
trong lãnh vực tâm lí chữa trị, mà còn để lại hậu thế cuốn sách đầy xúc 
động Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager (Một nhà tâm lí đã trải 
qua trại tập trung). 
Thoáng nhìn, thì Frankl xem ra là một luật sư tâm lí nặng kí bào chữa 
cho Thiên Chúa. Chính ông coi mình đối lập với Freud. Nhưng ông đã 
vô í vứt cả chì lẫn chài. Ông có lí khi nhấn mạnh tới í nghĩa (Logos) và cả 
tới niềm tin vào Thiên Chúa. Nhưng ông đã cố thử cái gọi là dùng tâm lí 
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để nắm bắt í nghĩa và đem í nghĩa soi sáng cho tâm lí.Cả hai điểm này 
ông đã thất bại. Kẻ tin vào Thiên Chúa có thể sống an tâm và có lẽ cũng 
ít lo sợ hơn,điều này có lẽ đúng và quả thật đáng mừng.Nhưng điều đó 
hoàn toàn không nói gì tới chuyện có Thiên Chúa hay không. Ta cũng 
không thể kết luận được rằng, kẻ dối trá thực sự sẽ có vấn đề với sức 
khoẻ tâm thần – nếu thế thì các ông bà chủ nhà chứa (ổ điếm) sẽ bị trầm 
cảm hết, điều này tôi quả chưa bao giờ gặp. 
Ai vì sức khoẻ tinh thần của mình mà quyết định tin Chúa, kẻ đó chẳng 
phải tin Chúa thật, mà họ chỉ tin vào sự thoải mái cần thiết của họ mà 
thôi – và điều này chẳng ăn nhập một tí gì với Ki-tô giáo cả. Nếu có 
chuyện ki-tô hữu sống thoải mái hơn những người khác, thì ta cần phải 
suy nghĩ về điểm đó. Ki-tô hữu được yêu cầu phải sống hi sinh, đem mồ 
hôi ra phục vụ kẻ khác và liều chết cho kẻ đói nghèo. Những điều này 
không làm tăng sức, xả thần kinh hay làm tươi da mặt hơn cho ki-tô hữu, 
mà trái lại, trường hợp tệ nhất, có thể đưa họ vào quan tài nhanh hơn, 
hoặc, trường hợp tốt nhất, sẽ chắc chắn đưa họ vào cuộc sống đời đời. 
Theo tôi nghĩ, ngành Tâm lí chữa trị nào xem ra càng nói nhiều về tổng 
thể, về í nghĩa cuộc sống, hay cả về Thiên Chúa, ngành đó càng ít quan 
tâm thực sự tới vấn nạn Thiên Chúa. Ai tìm cứu rỗi trong Tâm lí chữa trị, 
kẻ đó vào lầm cửa. Loại đức tin do Tâm lí chữa trị tạo ra có lẽ cũng mang 
phẩm chất như chàng Homunculus, anh tí hon bệnh hoạn do con người 
tạo ra từ ống nghiệm, mà Goethe đã mang ra làm trò cười trong 
kịch Faust của ông. Sự cứu rỗi nhờ đức tin, nếu có, hoàn toàn không thể 
do khoa Tâm lí chữa trị tiến hành đúng bài bản khoa học tạo ra được. 
Như vậy, khoa Tâm lí chữa trị phải làm sao, để tránh những trộn lẫn 
không tương hợp, và để các phương pháp riêng của nó không đi bậy vào 
vùng đức tin tôn giáo. Và ngược lại, phải làm sao, để đức tin đừng trở 
thành độc tài, để nó đừng kênh kiệu trở nên vô cảm với Tâm lí chữa trị 
và lấy mất đi không gian hợp pháp của môn khoa học này. 
3. THIÊN CHÚA VÀ BÓ HOA 
Năm 1995, bệnh viện nơi tôi là một bác sĩ trưởng nhóm đã tổ chức một 
hội nghị cho trên cả ngàn người. Trong số các thuyết trình viên có Paul 
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Watzlawick từ Palo Alto, một trong những sáng lập viên khoa Tâm lí 
chữa trị hệ thống (Systemische Psychotherapie) hiện đại, và Steve de 
Shazer từ Milwaukee, ông này có lẽ là một người cải tiến khoa Tâm lí 
chữa trị triệt để nhất. Tôi có một bài thuyết trình về Tâm lí chữa trị và tôn 
giáo. Mấy năm trước đó, tôi nghiên cứu nhiều về các phương pháp chữa 
trị hệ thống. Lối chữa trị ngắn ngày và hướng về giải quyết vấn đề của 
Steve de Shazer làm tôi ưng í nhất, cả thực tế lẫn lí thuyết. Dĩ nhiên, 
nhiều người phàn nàn rằng, khoa chữa trị hệ thống và cả lối chữa trị của 
Shazer được khơi nguồn từ phương pháp thôi miên của Milton Erickson 
là quá máy móc. Họ bảo, các phương pháp đó coi bệnh nhân chỉ là một 
cỗ máy, chỉ cần đưa tay điều chỉnh một chút là máy chạy trở lại. Cả thời 
gian chữa trị quá nhanh cũng làm cho người ta dị nghị. De Shazer 
thường chỉ cần vài buổi nói chuyện là giải quyết xong một ca bệnh. 
Không dành đủ thời giờ cho bệnh nhân, bệnh nhân bị nhồi các thức ăn 
nhanh, đó là những câu kết án của các đồng nghiệp trong ngành. 
Càng đi sâu vào vấn đề, tôi càng tin vào sự công hiệu của phương pháp 
chữa trị vốn coi trọng vai trò tín ngưỡng của chính bệnh nhân. Phương 
pháp hệ thống không đòi hỏi sự thật về cho mình, nó chỉ đưa ra những 
triển vọng về thực tế ít hay nhiều thuận lợi cho con bệnh mà thôi. Trong 
í hướng chữa trị, cái nhìn thực tế này đặc biệt hữu hiệu. Các triệu chứng 
không được nhìn như là những thực tại cứng nhắc, mà như là những 
hiện tượng chóng qua; lối chữa này dễ thành công và có lợi cho bệnh 
nhân hơn là cứ tập trung loay hoay và mất giờ vào việc tẩy xoá các triệu 
chứng. 
Thêm nữa, bệnh nhân thường cho biết về tình trạng tinh thần họ như 
sau: “Tôi lại bị trầm cảm (Depression).” Không ai hiểu, ngay cả những nhà 
chữa trị có kinh nghiệm và sau nhiều buổi tiếp xúc với con bệnh, cũng 
không hiểu “trầm cảm” đây có nghĩa là gì. Cái cảm giác rất riêng tư và 
giày xéo cá nhân đó chẳng ai ngoài họ có thể “hiểu” được. Có thể người 
ta tự mình hay qua kinh nghiệm kẻ khác cũng có những cảm giác tương 
tự. Nhưng dù vậy cũng không thể nào hiểu nổi tường tận tình trạng 
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“trầm cảm” của con bệnh. Steve de Shazer cho rằng, ta không bao giờ có 
thể biết được con bệnh muốn nói gì, khi họ nói ra câu đó. 
Điều đó có hai hệ quả: Một là, thật vô ích khi đưa ra những lí thuyết lớn 
về í nghĩa của “trầm cảm”, về chuyện “người trầm cảm” cảm thấy hoặc 
không cảm thấy gì, về cái gì có lợi hay không có lợi cho tất cả những 
“người trầm cảm” v.v. Các lí thuyết lớn đó sẽ làm đông cứng bệnh “trầm 
cảm”, sẽ coi nó như là một sự vật thực để chữa trị, và do đó khiến nó 
đâm ra khó sửa đổi được. Bệnh nhân trầm cảm càng bị tống vào đầu 
nhiều kiến thức về đề tài này, họ càng như bị đóng lô cốt, luẩn quẩn 
không lối ra với những cái biết đó. Thay vì bứng đi, việc yên trí lại tạo ra 
và xây nền cho chứng bệnh kia. Là bởi vì ngôn ngữ tạo ra thực tại tâm lí, 
và càng nói nhiều về một vấn đề, vấn đề đó càng trở nên “có thực” hơn. 
Vì vậy: Không cần những lí thuyết lớn về bệnh trầm cảm, mà chỉ cần tỏ 
ra kính trọng trước nỗi đau riêng của từng cá nhân. 
Hai là, một khi ta từ bên ngoài không thể soi thấu được gì tình trạng bên 
trong của một con người, thì mọi biện pháp chữa trị chung chung dù 
thật hay từ ngoài đưa vào cũng không thể giải toả được nguyên nhân. 
Như vậy, muốn chữa trị công hiệu, phương pháp phải tuỳ thuộc và phù 
hợp cho từng cá nhân một. Mà, nếu ta không thể nhận dạng được vấn 
đề, và không thể từ ngoài từng bước hoạch định được một kế hoạch 
chữa trị, thì còn đâu là khoa Tâm lí chữa trị? Steve de Shazer trả lời: Ta 
chữa bằng cách dồn lực khám phá ra nguồn lực và khả năng chuyển hoá 
đã từ lâu bị bỏ quên hay không để í tới nơi con bệnh. Khi con bệnh nhận 
ra và sử dụng được khả năng của chính mình, họ sẽ có thể tạo ra những 
biến đổi trong một thời gian tương đối ngắn, và có thể giải quyết được 
các vấn đề của họ. Nhà chữa trị trở thành những nghệ nhân soi đèn, giúp 
chính con bệnh khám phá ra tiềm năng nơi họ. 
Trong hội nghị, Steve de Shazer đưa ra một trường hợp quái lạ. Một nữ 
bệnh nhân đến với ông vì một chuyện riêng thật ngượng ngùng, mà cô 
không thể nói ra được. Thông thường, bác sĩ sẽ từ chối chữa trị những 
trường hợp như thế. Nhưng de Shazer thì không. Ông đặt ra cho cô 
những câu hỏi thường lệ, đặc biệt những câu hỏi bậc thang: Yêu cầu cô 
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cho hay hiện giờ cô cảm thấy vấn đề của mình đang nằm ở bậc nào, từ 
không tới mười? Bậc số không có nghĩa là tình trạng rất tệ, không có gì tệ 
hơn; còn bậc mười là tình trạng đã được giải quyết. Cô trả lời đang ở bậc 
ba. Tại sao không ở bậc hai? De Shazer hỏi lại con bệnh và yêu cầu cô trả 
lời thật cụ thể, kẻo không thì chuyện riêng của cô có thể lại bị bật mí. Rồi 
ông hỏi, thời gian vửa qua có khi nào cô cảm thấy ở bậc bốn không, và 
đó là lúc nào và cô đã làm gì, xin kể thật kĩ.Cuối cùng, ông ra cho cô “bài 
tập” của lần gặp tới, cô sẽ kể lại mọi chuyện ngay từ giờ đầu, chuyện gì 
đã xẩy ra cho tới lúc đó, và tại sao cô không muốn thay đổi nó. Ngoài ra, 
cô gắng để tâm xem cô đã làm gì, khi cô cảm thấy đang ở bậc bốn, hoặc 
bậc năm. Và nhiều câu hỏi khác cũng được đặt ra, xoay quanh những 
khía cạnh thành công của cô. Việc chữa trị tiến hành tốt, cô cảm thấy 
càng ngày càng đỡ hơn. Và cô đã từ giã bác sĩ, khi cô đang ở trong bậc 
tám. Mấy tháng sau, de Shazer nhận được một bưu thiếp từ nơi nghỉ hè 
của con bệnh cũ: Cô cho hay, lúc này cô đang ở bậc mười hai. Steve de 
Shazer hoàn toàn không biết gì về bệnh tình của cô,ông ta đã chỉ là người 
đã sử dụng ngọn đèn pha một cách tài tình.Trong trường hợp này, bệnh 
lí đã không được nói tới, nhưng nó lại được chữa lành. 
Với phương pháp hệ thống, Tâm lí chữa trị không làm cho triệu chứng 
thành ra đông cứng, bằng cách gán cho nó một tên gọi, một gốc gác hay 
nhiều câu chuyện suy nhược tinh thần. Mà nó chỉ cất đi khỏi triệu chứng 
cái ám ảnh phải chịu đựng lâu dài và không thay đổi được; nó hoá lỏng 
cơn suy nhược vào trong những tình trạng biến đổi tinh thần thỉnh 
thoảng xẩy ra một cách tạm thời nơi người bệnh. Nhưng đồng thời nó 
thật sự quan tâm tới kẻ bị suy nhược. Chỉ có chính người bệnh mới có 
thể biết cái gì đã và đang giúp họ thoát khỏi tình trạng kia. Người chữa 
trị chỉ gợi í cho họ biết dồn sức theo dõi trạng thái nội tâm họ và cố gắng 
thực hiện những gì có lợi cho họ. Chính người bệnh quyết định mục tiêu 
phải đạt, và bác sĩ là người khuyến khích họ đạt đến mục tiêu đó. Nhờ 
có thêm kĩ thuật thôi miên của Milton Erickson mà phương pháp hệ 
thống rất hữu hiệu trong việc khuyến dụ. Nhưng không cần phải 
khuyến dụ điều gì xa lạ, nhất là điều do người chữa trị nghĩ ra. 
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Lối hành xử của Steve de Shazer vô cùng bổ ích cho đề tài Tâm lí chữa trị 
và tôn giáocủa tôi. Bởi vì nhờ phương pháp mẫu mực đó mà người chữa 
trị không lạm dụng tôn giáo, song biết kính trọng niềm tin đã thủ đắc 
được từ lâu của người bệnh. Nó giúp cho người chữa trị biết tự chế trong 
việc ra lệnh và chú tâm vào cách đặt câu hỏi một cách tinh tế. Nhờ thế, 
phương pháp này hoàn toàn trung dung về mặt tín ngưỡng. Nó giúp 
phật tử trở nên phật tử tốt hơn, ki-tô hữu trở nên tín hữu tốt hơn, người 
vô thần trở nên người vô thần tốt hơn. Và việc chữa trị do đó ngắn hơn, 
vì người bệnh không phải bước vào một vườn lạ, không phải bước vào 
thế giới gọi là “bình thường” của người chữa trị, mà trái lại được ở lại 
nơi chính họ và có thể chú tâm ngay vào tiềm năng của mình cũng như 
vào việc giải quyết vấn đề, khỏi phải mất giờ loay hoay với chuyện triệu 
chứng. Các lối chữa trị theo kiểu: Anh có một vấn đề, và tôi có lẽ có thêm 
cho anh một vấn đề nữa! đôi khi cũng hữu hiệu, nhưng chắc chắn sẽ kéo 
dài lâu. Và việc chữa trị lâu chẳng phải là một cử chỉ đánh giá cao niềm 
đau của con bệnh, như nhiều người nói, mà trái lại nó khiến cho con 
bệnh đánh giá cao người chữa – và như thế là họ tự coi mình thiếu khả 
năng. Lối chữa trị ngắn ngày, như vậy, không những là dấu chỉ của một 
phương hướng chữa trị, mà còn là một yêu cầu đạo đức đặt ra cho khoa 
Tâm lí chữa trị. 
Trong hội nghị, tôi đã yêu cầu các khuynh hướng chữa trị, vì tính cách 
đứng đắn của mình, phải xét lại những tác động tôn giáo chính và phụ, 
mà họ muốn trực tiếp hay gián tiếp, cố tình hoặc vô tình tạo ra. 
Cái giá của các phương pháp hữu hiệu trên là phải dồn hết tâm vào 
những gì tác động tốt trên người bệnh, mà đành phải bỏ qua việc tìm 
hiểu cái gì đã thật sự xẩy ra nơi họ, và như vậy cũng bỏ qua luôn câu hỏi 
về Thiên Chúa. Có thể đó là điều có lợi cho các hoàn cảnh chữa trị. 
Nhưng ta có thể sống được như thế không? 
Ngày nọ, tôi hỏi Steve de Shazer, ông có thể khen bà xã ông bằng cách 
nào, vì “khen” – việc đánh giá cao các khả năng thật sự của bệnh nhân – 
là một dụng cụ quan trọng trong phương pháp chữa trị của ông. Vợ ông, 
bà Insoo Kim Berg, cũng là người đã đóng góp nhiều vào việc phát triển 
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phương pháp chữa trị hướng về giải quyết vấn đề. Ông nhìn tôi chằm 
chằm một lúc qua đôi mày rậm, rồi bảo: “Không bằng lời, tôi nghĩ, tôi sẽ 
tặng cho bà ấy một bó hoa …” 
Câu hỏi về Thiên Chúa – nếu quan tâm thật sự – dĩ nhiên không phải là 
câu hỏi về một viễn tượng có lợi ít hay nhiều. Câu hỏi về Thiên Chúa là 
một câu hỏi liên quan tới cuộc sống. Một câu hỏi không những về một 
thực tại ít nhiều thực hữu, mà còn là về chân lí cuộc đời. Có Thiên Chúa 
trong chân lí, hay không có Người trong chân lí? Đó là một câu hỏi nằm 
ngoài khoa Tâm lí chữa trị lắm điệu nghệ, song cũng chỉ là nhân tạo; đó 
là một câu hỏi nằm trên bình diện (biểu tượng nơi) bó hoa của Steve de 
Shazer. 
Sau khi rảo bước qua hết các khoa Tâm lí và Tâm lí chữa trị hiện đại, có 
thể chúng ta đã gặp được một kết quả đầy kinh ngạc: Khoa Tâm lí và 
Tâm lí chữa trị hiện đại hoàn toàn chẳng trả lời được gì cho ta cả về câu 
hỏi có Thiên Chúa hay không. Đôi lúc việc í thức được rằng, mình chắc 
chắn chẳng gặp được gì ở nơi mà người ta vẫn hay bỏ công đi tìm, lại có 
ích nhiều hơn là gặp phải những thứ không chắc chắn, khiến mình phải 
thường xuyên đau đầu vì chúng. 
Bảo rằng, Tâm lí học có thể phát biểu được đôi điều về Thiên Chúa, thì 
cũng giống như bảo, ta có thể mô tả được tiếng sáo thần, sau khi ta biết 
được kĩ càng máy móc và lối trang trí của sân khấu, hay cả sau khi ta 
nắm được tình trạng tinh thần của các ca viên. Những thứ đó có giúp ta 
hiểu được tiếng sáo thần, hiểu được Mozart, hiểu được nét tuyệt mĩ của 
âm nhạc không? Thưa: Không, hoàn toàn không. 
 

(BA) 
 
CÂU HỎI – NHỮNG CHUYẾN  
HÀNH TRÌNH BĂNG QUA SUỐI LỬA 
Quả là một hi vọng viễn vông, khi chờ đợi Tâm lí học sẽ giúp ta trả lời 
câu hỏi có Thiên Chúa hay không. Sở dĩ người ta đã hi vọng như thế, có 



	 207	

lẽ là vì một triết gia. Ông này đã có những lập luận rốt ráo và hữu hiệu 
nhất phản lại sự hiện hữu của Thiên Chúa, nhưng tâm điểm của những 
lập luận quyết định này lại mang tính tâm lí. 
Đó là triết gia Ludwig Feuerbach (1804-1872, từ Feuerbach trong Đức 
ngữ cũng có nghĩa là Suối Lửa), học trò của Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel (1770-1831). Hegel nhà tư tưởng lớn của phong trào lí tưởng 
(Idealismus) ở Đức. Trong tác phẩm chính của mình, Phänomenologie des 
Geistes (Hiện tượng luận về tinh thần), Hegel cố gắng một lần nữa tạo ra 
một hệ thống triết học lớn khác, sau khi niềm tin vào sự chắc chắn của 
khả năng tri thức của triết học thế kỉ thứ 18 bị sụp đổ. Với tác phẩm này, 
quả thực Hegel đã cố gắng đưa tư tưởng triết học, thần học và toàn bộ 
khoa học vào trong một toà nhà triết học đồ sộ. Đọc nó, ta bị ấn tượng về 
sự hoà tan các nguồn tư tưởng. Ngay cả những tư tưởng nền tảng của 
Ki-tô giáo như Thiên Chúa ba ngôi, cuộc chịu nạn và phục sinh của Chúa 
Ki-tô cũng được đổ vào bình Triết học. 
Tới ngày nay, nhiều nhà thần học nặng kí cũng không thể bỏ qua Hegel, 
khi muốn giúp cho người đồng thời hiểu rõ hơn về Ki-tô giáo. Nhưng, ai 
muốn uống đức tin từ chai triết học, sẽ có nguy cơ mất chính niềm tin 
vào Thiên Chúa. Dĩ nhiên, ta có thể vặn lại, nếu quả thật có Chúa, thì 
Người có thể cũng được nhận ra bằng lí trí kì diệu của con người chứ. Ở 
điểm này, Hegel có lí. Nhưng một Thiên Chúa, mà ta có thể nắm bắt 
được cụ thể, mà ta từ ngai cao triết học kênh kiệu ngó xuống và sai bảo 
Người có thể và được quyền làm điều này hoặc không thể và không 
được quyền làm điều nọ, thì đó là không phải thứ Thiên Chúa toàn năng 
mà ta mong muốn có. Đó sẽ là một loại tiểu chúa buồn cười mà ta sẽ bàn 
trong phần tới. Một tiểu chúa loại đó, mà ông giáo sư ở đại học Berlin 
G.W.F. Hegel đã tạo cho công ăn việc làm, có thể dễ dàng bị phủ nhận – 
bằng chính lập luận của giáo sư đó. Và điều này, về sau, đã được chính 
nhóm học trò của Hegel làm. Vì vậy, không chỉ có các nhà thần học ki-tô 
giáo nại đến Hegel mà thôi, mà cả các nhà sáng lập nền vô thần hiện đại 
cũng dùng ông để biện minh cho lập luận của họ. 
1. MINH CHỨNG VỀ CHIẾC BÁNH NGỌT 
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Triết gia Ludwig Feuerbach là một trong những người sáng lập Vô thần 
nổi bật nhất. Với ông, Thiên Chúa thật ra và rốt cuộc chỉ là một hiện 
tượng tâm lí. Feuerbach mô tả con người là một thực tại với ước vọng vô 
đáy. Ta có thể có nhiều ước vọng; nhưng kinh nghiệm cho thấy ít có giấc 
mơ nào được thành sự. Vì vậy, theo Feuerbach, con người nẩy ra một 
mưu vặt. Họ nghĩ rằng ước vọng của mình sẽ được thành tựu trên trời. 
Và Thiên Chúa là sự kết tinh hình hài của những ước vọng không đạt 
được đó, nghĩa là Người chỉ là một phóng chiếu trong đầu óc con người 
mà thôi. Chấm hết. Với cái nhìn đó, Feuerbach không phải là người phê 
bình tôn giáo, ông chỉ cố gắng giải thích về Thiên Chúa mà thôi, nhưng 
sự giải thích này nằm trong quan điểm vô thần của ông. 
Lối giải thích như thế rất hợp tình hợp lí vào thời điểm đầu thế kỉ 19. 
Cách mạng Pháp đã lôi tôn giáo ra toà xử vội. Fouché ở Lyon đã dùng 
sức mạnh vũ phu đập phá các nhà thờ, tổ chức những cuộc lăng mạ 
Thiên Chúa, và đó chỉ là một trong những cao điểm của một cuộc bách 
hại không nương tay Thiên chúa giáo và Giáo hội. Giáo hội đã mất đi sự 
yểm trợ của giới cầm quyền, của chế độ quân chủ (Ancien Régime). Và 
khi Giáo chủ mất vào năm 1799 trong thời gian đang bị quân cách mạng 
giam ở Valence miền nam nước Pháp, thì thời điểm mong chờ của tay 
khai sáng Didérot tưởng như đã tới: lấy ruột của những ông hoàng cuối 
cùng để siết cổ tên giáo chủ cuối cùng. 
Nhưng tôn giáo đã không sụp đổ. Xem ra nó vẫn vững như bàn thạch,và 
Ki-tô giáo đã bừng lên như chưa từng thấy ở Âu châu. Và không phải là 
một thứ tôn giáo nhà nước áp đặt, mà là một thứ phong trào quần 
chúng. Chưa bao giờ nhà thờ được xây nhiều như trong thế kỉ 19.Tại sao 
người ta còn tin vào Chúa, khi tôn giáo chẳng còn mang lại lợi ích gì, khi 
người ta chẳng gặp nguy hiểm gì nữa nếu theo Vô thần,và khi Thiên 
Chúa bị lăng nhục như thế mà Người chẳng còn thẳng tay truy diệt con 
người như ở Xô-đôm và Gô-mô-ra xưa? 
Phải chăng sức mạnh chân lí của niềm tin vào Chúa đã lại chiến thắng, 
mặc cho bao nhiêu giông tố? Hay phải chăng đó là một hiện tượng tinh 
thần của đám đông, cái hiện tượng luôn tạo ra một cách mới mẻ bóng 
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ma Thiên Chúa? Feuerbach đã trả lời câu hỏi trên – và ông đã coi Thiên 
Chúa là một bóng ma. Trước ông cũng đã có những tác giả vô thần, 
nhưng Feuerbach đã tiếp cận đề tài một cách thật cơ bản, thật chu đáo. 
Ông đã cung cấp cho phong trào vô thần cái xem ra họ đang thiếu, đó là 
lối giải thích tôn giáo về mặt tâm lí. 
Lập luận của ông về sau đã trở nên nổi tiếng, nhờ Karl Marx (1818-1883) 
dùng chúng để làm nền cho chủ trương vô thần của mình, dù Marx đôi 
chỗ không đồng í với Feuerbach. Từ đó, Feuerbach trở thành cha đẻ nền 
Vô thần hiện đại, được nhiều người thích trưng dẫn. 
Tâm điểm lập luận của Feuerbach, như đã nói, là lí luận phóng chiếu: Có 
thể không có Thiên Chúa, và mọi hình ảnh về Chúa chỉ là sự kết tinh của 
các ước vọng trong đầu chúng ta? Có thể không có Chúa, và mọi hi vọng 
cứu độ của ta đã tạo nên một Thiên Chúa, để Người làm cho cuộc sống 
bớt nặng nề? Có thể không có Thiên Chúa, và ta đã tạo nên Chúa để giải 
thích cho tất cả những cái không thể giải thích trong thế giới này? Có thể 
không có Thiên Chúa, và ta đã tạo nên Chúa để được an tâm trước mọi 
sợ hãi, trước sấm, chớp, mưa đá và nhất là trước cái chết? Có thể như 
thế, hay còn gì nữa? 
Nhưng vấn đề là, với lập luận trên, Feuerbach đã không minh chứng cho 
việc vô thần, mà ông chỉ đơn giản đưa ra tiền đề vô thần và cố giải thích 
về mặt tâm lí, là tại sao lại có thể có những người không theo Vô thần. 
Có thể có những nguyên do tâm lí trong việc ước muốn một điều gì đó, 
nhưng điều này không hẳn nói lên rằng, điều ước muốn kia là có thật 
hay không có thật trong thực tế. Ta có thể mơ ước một cái bánh ngọt. 
Nhưng cái bánh ngọt đó không nhất thiết có ngay bây giờ và ở đây. 
Nhưng – cũng may – là nó cũng không phải là không có. Dĩ nhiên ta 
phải cẩn thận với những điều ước muốn lớn, kẻo không, lại vì đói khát 
quá mà tìm cách thoả mãn quá trớn. Người ta khuyên các bà đừng nên 
đi chợ lúc bụng đói, vì như thế có thể bà sẽ mua quá nhiều thứ. 
Như vậy, lối giải thích của Feuerbach cũng rơi vào quan niệm rằng, khoa 
tâm lí có thể nhận biết được những cơ cấu tâm thần nào đó, và khoa Tâm 
lí chữa trị có thể tạo ra những phương pháp ảnh hưởng trên các cơ cấu 
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đó. Dù vậy, Tâm lí học và Tâm lí chữa trị, nếu chúng trung thành với tư 
cách khoa học của chúng, chẳng bao giờ tiến được vào vùng chân lí hiện 
sinh và tới Thiên Chúa. 
Như thế, lập luận phóng chiếu nòng cốt của Feuerbach không phải là lập 
luận biện minh cho chủ nghĩa vô thần. Đó chỉ là một lối trang hoàng căn 
phòng vô thần, một khi người ta đã nhất quyết bằng mọi cách không tin 
vào Thiên Chúa.Dù vậy, giả thuyết của Feuerbach, cho tới nay, vẫn là lực 
đẩy mạnh cho Vô thần, và nhất là nó tạo nơi người vô thần cảm giác 
thắng thế trước những tâm hồn hay sợ và nhẹ dạ cần đến tôn giáo. Trong 
đêm đen của một thế giới vắng bóng Thiên Chúa,bánh xe cỗ máy của 
Feuerbach cứ an nhiên quay đều. Và những răng cưa khớp nhau của 
bánh xe khiến cho độc giả tưởng rằng chính mình giờ đây đã khám phá 
ra và hiểu hết mọi chuyện.Mà thật ra họ có khám phá và hiểu gì đâu.Dù 
vậy,đã và vẫn đang có một thứ Vô thần thực tiễn và cả Vô thần lí 
thuyết,và người ta đã và đang có những lí do quan trọng – có thể không 
phải của Feuerbach – biện minh cho quan điểm này,những lí do đó cũng 
quan trọng như kinh nghiệm của một đời người. 
2. LUÔN BỰC MÌNH VỚI ĐẤNG TỐI CAO 
Ludwig Feuerbach khởi đi từ tiền đề không có Thiên Chúa thật, và từ 
tiền đề đó, ông cố giải thích bằng tâm lí tại sao người ta lại vẫn tin vào 
Thiên Chúa. Ông không bỡn cợt bút chiến, nhưng làm điều đó với thái 
độ kính trọng niềm tin kẻ khác. Vì thế, không ai cấm ta cũng dùng thái 
độ kính trọng và dùng tâm lí để giải thích ngược lại, tại sao có người lại 
không tin vào Thiên Chúa – với điều kiện là Thiên Chúa có thật. 
a) Túp lều lí tưởng 
Các bạn thanh niên thường mơ ước có một “túp lều lí tưởng” chống chọi 
được bão táp. Mơ ước đó cũng dễ hiểu như ước mơ làm sao một lúc nào 
đó mình được sống thoải mái không bị đôi mắt cú vọ của “Siêu ngã” 
ngày đêm canh chừng, bắt mình phải luôn đi đứng ăn nói cho phải đạo. 
Sống đạo đức đôi khi cũng vui. Nhưng thường nó đòi hỏi nỗ lực và làm 
ta mất thoải mái trong cuộc sống. Đã có những người chết vì muốn giữ 
một lời hứa, vì không chịu bật mí một bí ẩn. Nếu không có thêm một cấp 
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độ nào khác ngoài cái Ngã của ta, thì việc xin lỗi sẽ dễ dàng và thỉnh 
thoảng mình có thể thả “con lợn lòng” cho nó mặc sức chạy rông. Hai 
chủ trương vô thần và phá rào đạo đức thường đi đôi với nhau. Giám 
mục Bossuet (1627-1704) cũng đã dùng lối giải thích tâm lí của 
Feuerbach, và ông đã nói ngược lại về những người vô thần thời ông: 
“Đừng nói cho tôi nghe về những tay phá rào đạo đức, tôi biết họ: Ngày nào tôi 
cũng nghe họ nói lảm nhảm; tôi nhận thấy trong câu chuyện của họ chẳng có gì 
đúng đắn về lịch sử cả, chỉ toát lên sự ham biết mù mờ và nông cạn, hay nói 
toạc ra, chỉ là kiêu ngạo; đàng sau những câu chuyện đó là những ham mê 
không thể kìm hãm, chúng tấn công uy quyền luật lệ Thiên Chúa, vì sợ uy 
quyền mạnh mẽ này áp chế chúng. Họ lầm tưởng – con người ai mà không lầm 
lẫn – rằng, họ đã lật được Chúa, vì tâm trí họ vẫn luôn mong ước điều đó.” Thì 
ra Vô thần là một mong ước! Như vậy phải chăng tư tưởng của 
Feuerbach cũng chẳng phải là thứ nguyên thuỷ, như ta vẫn nghĩ? 
Nếu tiền bạc ngự trị thế giới, thì Thiên Chúa đáng yêu có thể là một tay 
phá thối mất dạy cản ngăn sự thành công kinh tế. Ngày nay, người ta đo 
giá trị sự vật và cả khả năng làm việc con người chủ yếu bằng tiền. Và 
thời buổi làm tiền nhờ chuyện đức tin cũng đã qua. Tetzel (linh mục dòng 
Đa-minh nhận nhiệm vụ đi bán ân xá ở Đức. ND) và những kẻ như ông đã 
gây thiệt hại đủ rồi. Và vụ tai tiếng về ngân hàng Vaticano thật ra chẳng 
phải là một tai tiếng, nhưng là hậu quả của một sự cả tin và vụng về quá 
lố, như nhật báo “taz”, tờ báo chuyên chỉ trích Giáo hội, đã viết. 
Ngày nay tiền bạc ảnh hưởng trên thế giới toàn cầu hoá mạnh như chưa 
từng có. Các chính trị gia cuối cùng cũng phải thú nhận rằng, khả năng 
xoay chuyển của họ cũng không được như í họ muốn. Không ít khi họ 
phải bó tay trước kinh tế, là thế lực xem ra vạn năng trong thời đại ngày 
nay. Thế lực bành trướng vô hạn này coi Thiên Chúa quyền năng là cái 
gì xa lạ và – tệ hơn nữa – là tay phá rối. 
Cách đây không lâu, ông cựu đảng viên cộng sản và vô thần Gregor Gysi 
cho hay, ông lo sợ cho một xã hội không có Thiên Chúa, bởi một xã hội 
như thế sẽ không còn đoàn kết. Với quan điểm đó, ông xác nhận cái giả 
thuyết chống Feuerbach tôi đưa ra ở đây: Cả nếu không có Thiên Chúa, 
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thì người ta cũng có những lí do kinh tế hay ho để tuyên truyền cho một 
chủ nghĩa vô thần đại chúng. Bởi vì sự cắn rứt lương tâm, việc lưu tâm 
đạo đức và í thức rằng cuộc đời còn có gì khác hơn chỉ là thành công 
kinh tế, hẳn có thể sẽ là vật cản trở cho sự thành công (kinh tế) của họ. 
Điều dễ hiểu về mặt tâm lí, là trong thế giới kinh tế, người ta tìm mọi 
cách biến Thiên Chúa – trong trường hợp Người có thật – ra thành bất 
khả dụng. Bằng cách tuyên bố Người thuộc vào vòng riêng tư cá nhân. 
Rồi đây, ta sẽ trở lại với quan niệm bệnh hoạn này về Thiên Chúa. 
Nhưng ngay từ giờ phải biết rằng: Một Thiên Chúa chỉ có liên hệ với đời 
sống cá nhân riêng tư mà thôi thì không phải là Thiên Chúa, mà đó là 
một anh hề – như kiểu hoàng đế Romulus Augustulus trong cuốn 
chuyện Đại Đế Romuluscủa Dürrenmatt, một ông hoàng chỉ thích ăn 
điểm tâm với trứng luộc. 
b) Cái Tôi của “ông hoàng tạo mốt” 
Ai chỉ biết có cái Tôi của mình mà thôi, kẻ đó hẳn sẽ rất khó chịu đối với 
bất cứ một thẩm quyền nào đó cao hơn mình. Người ta có lúc đặt tên cho 
thời đại hôm nay là “thời đại tự ngưỡng mộ mình”, trong thời đại này 
nhiều người khó chịu về một Thiên Chúa được coi là toàn năng. Họ chỉ 
biết có họ, chỉ có nhu cầu yêu họ, như đoá thuỷ tiên chỉ biết yêu chính 
nó. Con cái trở thành vật cản trở, bởi vì chúng làm cho ông bố bà mẹ 
chẳng còn để í tới được nhân vật quan trọng nhất trong đời, đó là chính 
ông bố, chính bà mẹ. Và khi một xã hội bị ô nhiễm bởi cái không khí 
thuỷ tiên đó, thì cuộc sống đôi lứa bình thường cũng chẳng còn, vì chẳng 
ai còn chịu hi sinh cái Tôi của mình cho kẻ khác nữa. 
Hoàn cảnh bi đát trong truyện Bi Kịch Của Đứa Trẻ Có Năng Khiếu sẽ xẩy 
ra, khi người bạn đời, cho đến lúc đó vẫn cực chẳng đã hạ mình chịu 
đựng, bắt đầu đòi hỏi một chút tình yêu cho riêng mình. Làm sao đoá 
thuỷ tiên già, mà cả cuộc đời chỉ biết tìm cách lôi kéo mọi chú í vào cho 
riêng mình, giờ đây bỗng chốc lại có thể trao tặng người khác được chút 
gì của mình được? Không thiếu những cặp vợ chồng thất bại vì điểm 
này. Một người chỉ biết có mình mà thôi thì còn chỗ đâu cho Chúa? 
Người ta có lần hỏi “ông hoàng tạo mốt” nổi tiếng thế giới người Đức 
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Karl Lagerfeld, người luôn tiếp cận với các loại vải đẹp và nhất là chỉ 
loay hoay với chính mình mà thôi, về Thiên Chúa. Dĩ nhiên câu trả lời 
của ông cũng chỉ xoay quanh ông: “Khởi đi từ tôi mà kết thúc cũng nơi tôi. 
Chấm hết!” Một Thiên Chúa đòi hỏi công lí cho mỗi người, không cho 
một riêng ai, mà cả cho hết mọi người, tất nhiên sẽ là một yếu tố gây khó 
chịu cho một quan niệm cuộc đời như thế. 
Một xã hội thuỷ tiên đã định hình có thể sẽ trở nên hoàn toàn cô độc. 
Qua mạng lưới toàn cầu, con người địa cầu ngồi trong căn nhà có đủ lò 
sưởi, nhưng vẫn lạnh băng, để “chat” với nhau. Họ có thể trở nên thất 
vọng với cái ước vọng vô biên được kẻ khác đoái hoài tới mọi mặt của 
họ. Và với lối sống đó, họ chẳng có thêm được gì mới, chẳng học được gì 
nhiều từ cuộc sống và từ tha nhân. Vũ trụ của những đoá thuỷ tiên đó 
đơm đầy cái Tôi căng phình, nó như một lỗ hổng đen cuốn hút mọi thứ 
vào nó. Và khi chủ nghĩa quy ngã đó không còn như một thói xấu thỉnh 
thoảng xuất hiện đè nặng lên cuộc đời, mà cách nào đó trở thành một lối 
sống đương nhiên, thì lúc đó những trung tâm quan trọng khác sẽ bị coi 
là đối thủ phải ra sức chống lại. Vì thế, về mặt tâm lí, ta không lạ gì 
những tiếng la hét công khai chống Chúa của một số ông bà thuỷ tiên 
quen thuộc trong giới truyền thông. 
 
2. LUÔN BỰC MÌNH VỚI ĐẤNG TỐI CAO 
c) Thần linh truyền hình 
Và như vậy, ta chạm tới một vấn nạn mà Thiên Chúa đang gặp nơi 
truyền hình. Truyền hình là phương tiện lí tưởng của các ông bà thuỷ 
tiên. Dĩ nhiên, không phải tất cả những ai xuất hiện trên truyền hình đều 
là bậc thầy về nghệ thuật yêu mình. Nhưng phương tiện này hẳn là một 
chước cám dỗ đặc biệt cho những ai không tìm thấy an nhiên nơi chính 
mình, mà muốn tìm cho được mọi thứ vuốt ve, mà có lẽ thời nhỏ họ đã 
không có được. Họ luôn trên đường tìm kiếm, nhưng chẳng bao giờ thoả 
mãn thật sự. Vậy thì đâu là chỗ có thể lôi kéo tối đa sự chú í của kẻ khác? 
Không gì bằng truyền hình, nhất là qua những chương trình có số khán 
thính giả cao. Các ông bà thuỷ tiên truyền hình chẳng mấy ai là một đại 
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lượng lớn thực sự. Họ bị què quặt bởi lệ thuộc vào những đòi hỏi quá tải 
và bởi khả năng yếu kém của họ. Khả năng này đôi khi bị lộ diện, trở 
thành thảm kịch trong những chương trình truyền hình trực tiếp. Con 
người thảm thương của họ bị lộ diện, vì đã không thuộc bài. Lẽ ra, đó là 
lúc họ nên trở về với con người thật của mình. Nhưng khổ nỗi, các ông 
bà thuỷ tiên đâu biết họ là ai đâu. Dù vậy, não trạng thuỷ tiên vẫn chiếm 
ngự phương tiện của các ông hoàng bà chúa truyền hình. Và khán giả 
vẫn ngưỡng mộ họ. 
Một thế giới giả tạo như thế không có chỗ cho Thiên Chúa. Dù có phát 
hình trực tiếp những thánh lễ hay những bài giảng chủ nhật, tình cảnh 
cũng không khá hơn được. Những chương trình truyền hình như thế sẽ 
hình thành nên những khu tập trung biệt lập (Ghetto). Và qua sự biệt lập 
đó, giả thiết về một thế giới truyền hình vắng bóng Thiên chúa được xác 
nhận. Có thể, khởi đầu chương trình, người dẫn xướng sẽ nói dăm ba 
câu nhập đề hay, nhưng chúng chẳng ăn nhập gì cho việc chuẩn bị tâm 
linh. Mà có ai dám vui vẻ kêu gọi mọi người cùng cất lên một lời kinh 
nguyện đâu. Dù biết rằng, những kẻ cầu nguyện thường sống lâu hơn 
những người không cầu nguyện… 
Truyền hình là một thế giới ảo không có Thiên Chúa. Ai cũng biết, đó 
không phải là thế giới thật. Dù vậy, những ai đêm ngày mê say ngồi 
trước nó, thì rồi thế giới ảo sẽ trở thành thật, và thế giới thật thường 
ngày dần trở nên ảo. Hầu như ai cũng đương nhiên nghĩ, sau khi họ 
chết, những bản tin thời sự truyền hình vẫn được tiếp tục đọc. Vậy mà tư 
tưởng lạ lẫm cho rằng, chẳng còn gì nữa sau cái chết của mình, lại chẳng 
làm cho họ bất an tí nào cả. Mà phải nhớ rằng, cuộc sống của họ trên 
thực tế còn thật hơn cả truyền hình nữa. Và rồi cuộc sống thật này uổng 
thay đã qua mất. Nếu quả thật có Thiên Chúa, thì sự vắng mặt giả tạo 
của Người chẳng hạn trên truyền hình hay trong những thế giới ảo nào 
khác, mà ta đang chạy theo, sẽ trở thành vấn đề. Sự vắng bóng này như 
vậy có thể giải thích dễ dàng về mặt tâm lí, là tại sao nhiều người vẫn 
không thể tin được vào Chúa, là đấng thực hữu nhưng đã ít xuất hiện 
trong thế giới cuộc sống của họ. 
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d) Chạy theo xu hướng 
Người có đức tin sẽ bảo rằng, cả cư dân của thế giới truyền hình kia một 
lúc nào đó cũng sẽ phải đối diện với câu hỏi về Thiên Chúa. Và rồi dù có 
phải đặt vấn đề, họ vẫn bám chặt vào Vô thần của mình. Và nếu họ có 
trở về, thì họ vẫn sống hầu hết thời gian còn lại của đời mình theo lối vô 
thần. Tất cả những cái đó sẽ ảnh hưởng lớn trên con người của một xã 
hội quen sống với những cuộc thăm dò dư luận. Bao nhiêu người tin vào 
Thiên Chúa, bao nhiêu người không, câu hỏi này hoàn toàn không ăn 
nhập gì tới việc có hay không có Thiên Chúa cả. Nhưng trái lại nó có thể 
khiến cho người nào đó quyết định tin vào Thiên Chúa. 
Chúng ta bị ảnh hưởng khá nhiều về chuyện “người khác” nghĩ, “người 
khác” tin, dù ta không mấy thích nghe điều này. Cái “người ta” hay 
“người khác” đó, mà triết gia Heidegger cực lực phản đối, ảnh hưởng 
trên lề lối suy nghĩ của con người trong mọi thời. Ngày nay, người ta cố 
tình sử dụng đại trà phương tiện này để dụ khán, thính và độc giả nghĩ 
hay làm theo điều người ta muốn. Toàn bộ kĩ nghệ quảng cáo sống nhờ 
nó, “người ta” phải mua hàng này hàng nọ, là vì nhiều người khác đã 
mua; ngay cả những khuôn mặt đứng đắn ngày ngày vẫn đọc tin tức 
thời sự nay bỗng xuất hiện như là những chuyên viên hướng dẫn khán 
thính giả nên mua loại dầu cù-là nào mới tốt. 
Nhan nhản trên các đường phố xuất hiện những áp-phích vận động bầu 
cử của các chính đảng, họ thường ngày vẫn không ngớt ca ngợi sự tự do 
của công dân. Nhưng, thay vì giúp cử tri có được những chứng cứ quan 
trọng để họ có thể tự quyết định, các đảng lại chỉ kêu gọi họ nên làm 
theo cái mà “người ta” làm: bỏ phiếu cho đảng mình, ai không bỏ phiếu 
cho họ thì bị xem là chẳng thức thời gì cả. Nhưng rồi, xong bầu cử, hỏi 
các khuôn mặt không được bầu trên các áp-phích cho biết cảm tưởng, thì 
các vị ấy chỉ tỏ ra lấy làm tiếc cho quyết định của cử tri, và đồng thời cho 
hay, là chuyện bầu hay không bầu cho họ cũng không quan trọng chi 
lắm. Cái quan trọng của quảng cáo là làm sao cho người ta có cảm tưởng 
rằng, có nhiều người làm, nghĩ hay chọn điều nào đó. 
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Các ảnh hưởng tâm lí đám đông đó mạnh như thế nào, cứ xem các cuộc 
thăm dò trước mỗi kì bầu cử. Đây là lúc không phải các chính đảng, mà 
là các Viện thăm dò giành nhau chiếm cử tri. Khi một đảng có tỉ số thăm 
dò bất lợi, thì chính tỉ số đó lại là cỗ máy dìm đảng đó tiếp tục đi xuống, 
dù cùng thời gian này trên phương diện chính trị chẳng có gì quan trọng 
xẩy ra. Và nhiều khi chiều hướng đi xuống lại đột ngột đổi chiều vì 
những lí do chẳng liên quan thật sự gì tới chính trị cả, chẳng hạn như 
việc một ông thủ tướng xuất hiện kịp thời trước ống kính máy quay 
phim nơi thiên tai lũ lụt vừa xẩy ra. Trong một số quốc gia dân chủ, việc 
phổ biến kết quả thăm dò trước ngày bầu cử bị cấm, làm thế để tạo cảm 
tưởng rằng, quyết định của cử tri không bị nhiễu loạn bởi dư luận. 
Đài nào cũng tranh nhau thăm dò. Mà xu hướng thì đổi thay như chiều 
gió và thường cũng vì những lí do như gió, nghĩa là chẳng ai biết gió đổi 
chiều do đâu. Xu hướng đổi, vì có người nào đó bảo rằng, nó đổi. Thế 
thôi. Vì đây là một hiện tượng tâm lí tổng quát, nên ta không hiểu được, 
tại sao những ảnh hưởng đó cũng không đúng cho câu hỏi về việc tin 
Chúa. Khi đa số tin và tích cực tuyên xưng Chúa, thì nhiều người cũng 
có xu hướng tâm lí tin theo. Trong những xã hội còn thấm đượm đức tin, 
người vô thần đòi hỏi phải có nhiều can đảm và luận cứ, dù vậy đức tin 
của đám đông vẫn hiên ngang đi tới. “Người ta” tin. Thế thôi. Trong 
những xã hội vắng bóng Thiên Chúa, trừ một số nơi trong một vài thời 
điểm, thì kẻ tin cần nhiều can đảm và luận cứ, trong khi kẻ vô thần 
chẳng cần can đảm hay lí chứng gì cả, mà cuộc sống vắng Chúa vẫn 
phây phây bước tới. Nhu cầu được thuộc vào đa số, được thuộc vào phe 
chiến thắng xem ra quá mạnh nơi nhiều người. 
Đã từ lâu Thiên Chúa không còn nằm trong xu hướng thuận. Số người 
bỏ Giáo hội vẫn tăng không ngừng, số người đi lễ tiếp tục giảm. Những 
đại diện đức tin trong hàng lãnh đạo chẳng còn là mẫu người chiến 
thắng nữa và họ không ngừng càm ràm than thở. Gần đây xuất hiện một 
xu hướng ngược lại. Bỉnh bút hàng đầu của tuần báoSpiegel, Alexander 
Smoltczyk, viết mới đây: «Niềm tin vào Vô thần» của chúng ta đã mất. 
Dĩ nhiên, điều đó chẳng nói lên gì cả về chuyện có Thiên Chúa hay 
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không. Những hiện tượng tâm lí đám đông chẳng cho ta biết gì về sự 
thật là có hay không có Thiên Chúa. 
Chúng cho ta biết đôi chút về tầm ảnh hưởng có thể có của việc thăm dò 
dư luận. Nhưng chân lí không nhất thiết có mặt nơi xu hướng, và nó 
nhất định không thể phát hiện được bằng thăm dò. Chân lí không mang 
tính thời tiết như nơi xu hướng: khi vui thì đầy nửa li, khi buồn thì lại 
«chỉ được có nửa li». Như vậy, về mặt tâm lí quần chúng, có lắm lí do 
tuyệt vời để giải thích cho việc tại sao nhiều người vẫn là vô thần, dù 
rằng có Thiên Chúa thật. 
e) Một hợp chất dễ nổ 
Cuối cùng, còn có những lí do mà chính tôi cũng hay gặp, khi nghe 
người khác kể về trường hợp họ mất đức tin như thế nào. Đó là những 
phản ứngđối với một linh mục quản xứ khó tính, chẳng hạn. Đây là lí do 
rất đáng quan tâm, bởi vì Ki-tô giáo xác tín rằng, con đường tới Chúa 
phải qua con người, và vì vậy, việc gặp một vị đại diện tôn giáo có chức 
vụ không phải là chuyện thường. 
Sao lại bỏ Giáo hội vì một ông linh mục! Phản ứng đáp trả vội vàng này 
chả giải quyết được vấn đề. Đành rằng Giáo hội là tất cả mọi người chứ 
đâu phải chỉ có một ông linh mục, nhưng đối với từng người thì Giáo 
hội biểu hiện qua từng khuôn mặt cụ thể, và ông linh mục đối với họ 
được coi là tảng đá giữ tường hoặc là viên đá hích. Họ thường đồng hoá 
Giáo hội với hình ảnh hay lời dạy của linh mục hoặc của những vị đại 
diện tôn giáo. Họ mong đợi nơi các vị đó tinh thần xả kỉ, sống xứng 
đáng, luôn sẵn sàng hi sinh cho đàn chiên – như hình ảnh người chăn 
chiên lành mà đức Giê-su đã mô tả. Mặt khác, linh mục cũng là một con 
người thường. 
Linh mục, như vậy, là một mẫu người lí tưởng đặc biệt, khác hẳn nơi 
mọi nhóm nghề nghiệp khác. Nơi họ chất chứa bao nhiêu chờ đợi quá 
tải, bao nhiêu mệt mỏi bực bội nản lòng. Họ là chỗ để tín hữu trút bỏ 
những chuyện quan trọng khó giải quyết và ít khi xẩy tới của mình. Như 
vậy, đây là một thùng hợp chất dễ nổ. Ai dày dạn kinh nghiệm tâm lí 
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hẳn sẽ thấy, dù thành tâm đến mấy đi nữa, thì hai phía cũng khó mà 
tránh khỏi những hục hặc. 
Người bổn đạo phật lòng giờ đây bước vào con đường «Chúa thì được, 
chứ Giáo hội thì không.» Họ bảo rằng, tin Chúa là đủ. Chúa ở mọi nơi… 
Nhưng, về lâu về dài, con đường này chẳng giải quyết được gì, vì cũng 
như kết quả các cuộc thăm dò bất đắc dĩ cho thấy: một khi cắt đứt liên hệ 
với định chế Giáo hội, thì rồi sớm muộn gì đức tin cũng mất luôn. Vấn 
đề rất đáng quan tâm về mặt tâm lí, là không có nơi để cầu cứu cho 
người thất vọng chống lại Giáo hội. Giáo hội không có văn hoá khiếu nại 
để có thể giải toả những ẩn ức của tín hữu. Và khi người ta giận giáo chủ 
Rô-ma hay một giám mục thiếu thiện cảm nào đó, mà thường chẳng bao 
giờ có thể gặp được các vị đó, thì người ta dần cảm thấy xa lạ với Giáo 
hội, và đến một lúc nào đó là bỏ Giáo hội. 
Sự kiện trên không liên can gì tới việc có Chúa hay không có Chúa. Đó là 
lí do, rất dễ hiểu về mặt tâm lí, cho thấy người ta có thể trở nên vô thần, 
mặc dù Thiên Chúa vẫn có đó. 
Trong cuộc sống thường nhật cũng có những hoàn cảnh chống đối một 
cách vô vọng đó. Có những người nghĩ mình bị đời đối xử bất công, gặp 
toàn bất hạnh hay không có được may mắn như mong ước. Trong xã hội 
đoàn lũ lạnh lẽo hiện nay chẳng tìm ra đâu nơi để giải toả những chống 
đối. Và như thế thất vọng, giận dữ và hận thù chất chứa có thể đổ lên 
mọi thứ, mọi người. Những vụ cuồng sát khủng khiếp thỉnh thoảng xẩy 
ra đây đó có thể coi là những lối giải toả ức chế một cách cực độ. Nhẹ 
hơn, người ta có thể trút thất vọng cuộc đời vào Chúa và quay ra chống 
lại Người. Vụ giết cha của đoàn lũ con người sơ khai có thể nói đã biến 
thành cuộc giết Thiên Chúa. C.S Lewis đã nhìn thấy chỉ riêng trong mặc 
cảm Oedipus của Freud thôi cũng có đủ lí do tâm lí cho một cuộc mưu 
sát người Cha Thiên Chúa, ngay cả khi Người hiện hữu. Vô thần vì oán 
ghét Thiên Chúa; người ta oán ghét chỉ vì muốn trút đổ ấm ức và thất 
vọng của cuộc đời họ lên Người. 
3. MỘT CÂU HỎI SỐNG CHẾT 
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Coi Thiên Chúa là đối tượng của mọi ước mong, hay coi Người là đối 
tượng của ấm ức và thất vọng, cả hai đều chỉ là những lối giải thích tâm 
lí do ta nghĩ ra. Chúng giải thích cho việc, tại sao người ta tin Chúa, dù 
Người không thực hữu, hoặc tại sao người ta không tin Chúa, dù Người 
thật sự có mặt. Cả hai lối diễn giải trên hoàn toàn chẳng liên quan một 
chút gì tới câu hỏi quyết định : Thiên Chúa có hiện hữu hay không. 
Dù sao, trong các tranh luận triết học hay trong những cuộc thảo luận 
nền tảng khác, ta không nên dùng tâm lí để cả vú lấp miệng em, và như 
vậy coi thường niềm xác tín cuộc đời của đối phương. Không phải người 
tin Chúa là kẻ bị thương tật tâm lí, hay người vô thần là những kẻ bị loạn 
tâm. Ở đây ta không được đơn giản hoá vấn đề. Cái lối giải thích về 
Thiên Chúa của Feuerbach trên đây chắc chắn chẳng áp dụng được gì cả 
cho trường hợp giáo chủ Biển-đức đương kim chẳng hạn, ngài là một 
con người hoàn toàn bình thường về mặt tâm trí. Khi còn là hồng i, ngài 
đã có một cuộc đối thoại sâu sắc và tương kính với triết gia Jürgen 
Habermas, cũng là người có tâm trí cực anh minh. Và việc triết gia 
Habermas cho hay, ông không có khiếu về tôn giáo, chắc chắn cũng 
không liên can gì với những lí do làm một số người nào đó mất đức tin. 
Dù vậy, có những kẻ tin lại chạy theo lối suy diễn của Feuerbach, trái lại 
cũng có những người vô thần bỏ Chúa vì một nguyên do tâm lí mà thôi. 
Như vậy thì kết quả của chương này cũng vẫn là tiêu cực. Khoa Triết học 
tâm lí của Ludwig Feuerbach không thể dùng để biện minh cho Vô thần. 
Và nỗ lực dùng lí luận tâm lí chống lại Vô thần, trái lại, cũng không thể 
minh chứng được chân lí niềm tin vào Thiên Chúa. 
Kết quả của khoa Tâm lí và Triết học tâm lí nhằm trả lời câu hỏi có hay 
không có Thiên Chúa, như vậy, còn thua kết quả mà ta đã đạt được 
trước đây. Âm nhạc và nghệ thuật ít ra còn nâng ta vượt lên trên nền vật 
chất thuần tuý của cuộc sống. Với Tâm lí học và Triết học của Feuerbach, 
dù với những nỗ lực lên thác xuống ghềnh, ta vẫn bị dính chặt vô 
phương cứu chữa nơi mặt đất. Như ta đã thấy, Tâm lí học không phải là 
những dụng cụ đúng đắn trong việc tìm kiếm Thiên Chúa. Nó làm ta 
nghĩ tới cảnh Diogenes ở Sinope giữa thanh thiên bạch nhật cầm ngọn 
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đèn vừa rảo khắp phố Athen vừa hô : Tôi đang đi tìm người… Với cách 
này, hẳn ta không thể tiếp tục công việc tìm Chúa được. 
Hãy lấy một thí dụ từ i học : chứng phồng động mạch. Các chỗ phồng 
này là những ngõ cụt, chúng tạo nên những vùng xoáy đôi khi làm 
nghẽn động mạch và có thể gây chết người. Chỉ khi ta trị được các gút 
phồng đó, máu mới luân lưu mạnh được đúng hướng trở lại. Ta biết 
rằng, Tâm lí học là những ngõ cụt mà người ta hay dùng để giải đáp về 
sự hiện hữu của Thiên Chúa, nó tạo ra những lốc xoáy làm chệch lực suy 
tư của con người. Như vậy là ta đã đạt được một kết quả hiểu biết vô 
cùng quan trọng. Giờ đây, ta có thể đóng cái ngõ cụt này lại và dồn hết 
sức đi vào câu hỏi chính. 
Theo nhà đại toán học Blaise Pascal (1623-1662), ngõ cụt suy tư về Thiên 
Chúa này cũng nguy hiểm chết người không kém ngõ cụt phồng động 
mạch. Bởi vì, câu hỏi về Thiên Chúa là vấn nạn một mất một còn. Nếu ta 
sống như có Chúa, mà thật ra Chúa chẳng thực hữu, thì rốt cuộc ta chỉ 
mất đi một ít thú vui cuộc đời, nếu cuộc sống cuả ta không ích kỉ. Trái 
lại, nếu ta sống như không có Chúa, mà thực tế có Chúa hiện hữu, thì ta 
sẽ mất sạch sành sanh. Đó là nội dung «đánh cuộc» nổi tiếng của thiên 
tài Pascal. Ông cho hay, trong trường hợp này, dù không nhận được 
thông tin gì thêm về sự hiện hữu của Chúa, ông cũng sẵn sàng đánh đổi 
cả cuộc đời theo phía có Chúa. Bởi vì, rồi ra nếu không có Người thật, thì 
cái mất chẳng bao nhiêu. Đối lại, nếu có Người, thì cái mất sẽ là đời đời 
khốn kiếp. 
Cho tới ngày nay, sau hơn 300 năm, đánh cuộc của Pascal vẫn thuyết 
phục được những con người hoài nghi. Đặc biệt cái đánh cuộc trên cho 
thấy một vĩ nhân – có lẽ là thông minh nhất lịch sử loài người – đã đưa 
câu hỏi về Thiên Chúa trở thành một câu hỏi quan trọng nhất của cuộc 
đời, thành một câu hỏi có tầm sống chết, không ai có thể tránh nó được. 
Tuy nhiên, một câu hỏi thật sự hiện sinh luôn có thể trả lời bằng nhiều 
cách. Và trước câu hỏi, có hay không có Thiên Chúa, sẽ có những trả lời 
đứng đắn khác nhau, của kẻ tin và của kẻ không tin. 
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Dù sao, đối với các ông bà thuỷ tiên cực đoan, thì một Thiên Chúa đòi 
hỏi í nghĩa cho cuộc đời và đòi hỏi công lí cả cho kẻ khác là một cái gì 
kinh tởm đáng sợ. 
 

(BỐN) 
THIÊN CHÚA CỦA NGƯỜI VÔ THẦN – 
MỘT PHẢN KHÁNG TUYỆT DIỆU 
 
Câu trả lời của Vô thần dĩ nhiên có vấn đề. Trên căn bản, người vô thần 
phủ nhận Thiên Chúa, vì thế, một cách nào đó họ phải đưa ra một hình 
ảnh về cái mà họ phủ nhận, nghĩa là hình ảnh về Thiên Chúa theo họ 
nghĩ. Thành ra ở đây, không phải là không có lí, nếu ta bàn về „Thiên 
Chúa của người vô thần“. 
 
1. TÔI NGHĨ ĐIỀU TÔI MUỐN 
Vô thần có từ bao giờ? Khó trả lời. Một số nhà khoa học đứng đắn cho 
rằng, Vô thần chỉ xuất hiện trong một giai đoạn ngắn mới đây, và cũng 
chỉ hạn chế trong một vùng địa lí, đặc biệt vùng trung và bắc Âu châu 
mà thôi. Có người lại bảo, nó có từ xưa rồi, bởi thời nào mà chẳng có 
những đầu óc tự do chống lại quan điểm chính thống đương thời. Quan 
điểm của những người có lòng tin, bảo rằng đã có một thời không có 
„người vô thần“, cũng không vững. Nếu như vậy, làm sao nói được 
niềm tin vào Thiên Chúa là một quyết định tự do? Những thông tin về 
thời tiền sử chưa có chữ viết của nhân loại thì mơ hồ. Những hình vẽ 
trong các hang nghĩa trang ở miền nam nước Pháp trước công nguyên 
hàng chục ngàn năm chỉ cho ta hay, người thượng cổ tin thân xác vật 
chất còn có một í nghĩa nào đó sau khi chết. Từ niềm tin này đi tới việc 
chấp nhận có một Thượng đế bên kia thế giới là một bước không xa. Nếu 
quả đã có Vô thần chống lại niềm tin đương thời trong giai đoạn chưa có 
chữ viết, thì không biết họ phát biểu làm sao. Làm sao diễn tả việc chối 
bỏ không công nhận sự hiện hữu của một „thực thể“ nào đó? Vì vậy, cần 
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phải rất cẩn thận trong việc khẳng định có hay không có Vô thần trong 
thời tiền sử. Ngược lại, trong thời kì đã có chữ viết, ta thấy có những 
chứng cớ khá sớm về những quan điểm chống lại niềm tin vào Thiên 
Chúa đương thời, nhưng bảo những người này là vô thần thì có lẽ cũng 
không đúng hẳn. 
Nếu muốn tiếp tục tìm hiểu thêm vấn đề ở đây, trước hết phải xem từ 
„Vô thần“ có nghĩa là gì đã. Vô thần, theo nghĩa chung chung ngày nay, 
là phủ nhận có sự hiện hữu của một Đấng tạo dựng trời đất toàn năng, 
vị này tiếp tục giữ gìn tạo vật trong tay, và đến „ngày sau cùng“ sẽ phán 
xét con người, tách biệt người lành kẻ dữ, người lành sẽ được thưởng 
phúc thiên đàng, kẻ dữ bị luận phạt hoả ngục. Đi ngược trở lại lịch sử 
của í niệm này, ta thấy lắm hiện tượng khá rối trí. Vì không chịu thờ 
thần linh nhà nước và thờ hoàng đế thiên tử, các ki-tô hữu xưa bị coi là 
vô thần. Cả Sokrates cũng phải chết vì tội vô thần, vì ông dám coi đám 
thần linh lúc nhúc trong bầu trời Hi-lạp chẳng ra gì, và, với suy nghĩ của 
một triết gia, ông đã lên đường tìm về một Thiên Chúa duy nhất. 
Nếu lấy í niệm Thiên Chúa theo lối hiểu Ki-tô giáo ngày nay để thăm dò 
cổ thời nhân loại, ta sẽ thấy đầy dẫy „Vô thần“. Bởi vì làm sao người thời 
đó hiểu được Thiên Chúa như ta hiểu ngày nay? Mặt khác, toàn bộ lịch 
sử nhân loại lại đầy dẫy những niềm tin muôn màu vào thần linh và vào 
Thiên Chúa. Vì vậy, phải cẩn thận, đừng để rơi vào chủ nghĩa đế quốc 
tinh thần do những mánh khoé lạm dụng í niệm tạo ra, và qua đó kéo 
dãn vương quốc vô thần hay vương quốc niềm tin Thiên Chúa ra quá 
rộng một cách không thích đáng. Dù sao, í niệm Vô thần khá mơ hồ, và 
có lẽ nó càng rõ nghĩa hơn, khi ta càng tiến gần vào thời Hiện đại. 
Nhưng thời nay cũng không dễ có được những đối lập đơn giản. Nhà 
thần học Karl Rahner gọi thái độ của những người tự coi là vô thần, 
nhưng sống một cuộc sống như có Thiên Chúa, là „vô thần vì kính trọng 
Thiên Chúa“. Họ chấp nhận thà là „vô thần“, còn hơn phải sống với một 
thứ Thiên Chúa bề ngoài của mấy ông bà „đạo đức“ môi miệng. Thiên 
Chúa này không hợp với kinh nghiệm tôn giáo bề sâu của họ. 
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Vì thế, ta vẫn phải chấp nhận phần nào tính mơ hồ của í niệm Vô thần, 
nhất là để khỏi phải loại trừ ra bất cứ hiện tượng quan trọng nào. Sử gia 
người Pháp Georges Minois cũng công nhận như thế. Năm 2000 Georges 
Minois cho phát hành cuốn sách nổi tiếng của ông, ấn bản tiếng Đức 700 
trang Lịch Sử Vô Thần Từ Khởi Thuỷ Tới Hiện Nay, cuốn sách thật đầy đủ 
và hấp dẫn, đúng là chỉ có sử gia Pháp mới viết được những cuốn như 
thế. Sách ông đã giúp tôi viết chương này. Minois có cảm tình với quan 
điểm vô thần, dù vậy, ông đã không đứng về một phía nào khi viết, và 
sách ông nói chung đã thành công nhờ thái độ khách quan đó. Ông phân 
biệt ra Vô thần thực hành và Vô thần lí thuyết. Người vô thần thực hành 
sống như không có Thiên Chúa, dù họ có bảo mình tin gì đi nữa. Ngay 
chính trong những thời hoàng kim của Ki-tô giáo, thái độ sống này cũng 
rất phổ biến nơi các tầng lớp dân chúng. Người vô thần lí thuyết tuyên 
xưng rõ ràng sự Vô thần của mình và thường đưa ra những biện minh 
cho quan điểm mình. 
Minois nói nhiều tới loại Vô thần phản kháng, nghĩa là loại người chống 
lại quan điểm đức tin nhiều ít cứng nhắc trong những giai đoạn nào đó. 
Thái độ này được coi là ngang ngạnh, can đảm hay cũng chỉ là một thứ 
tình cảm quá độ. Và như thế, tùy theo mỗi giai đoạn, Vô thần mang 
những nét hoàn toàn khác nhau. 
2. MỘT ĐÁM BÔ LÃO VỀ HƯU SỐNG CHUNG 
Cựu Ước đã nói tới Vô thần. Trong Ca Vịnh 10 có câu: “Kẻ không tin cao 
ngạo nói: Thiên Chúa không phạt. Không có Thiên Chúa.“ Và rồi ta thấy 
những lập luận về Vô thần, đặc biệt nơi người Hi-lạp. Trí tuệ hi-lạp đã 
bừng dậy, khi họ quan sát và nghiên cứu thiên nhiên. Đối với triết lí hi-
lạp thời tiền Sokrates, hành trình đi tìm các định luật thiên nhiên không 
phù hợp với niềm tin vào các thần linh trên trời. Họ cho rằng, bầu trời 
thần linh cũng giống như một cộng đoàn sống chung lộn xộn gồm 
những tay tâm bệnh mất dạy và rất khó lường; những tay này thỉnh 
thoảng lại bất chợt ném sấm, chớp, chiến tranh, tai ương xuống nhân 
loại. Vì thời đó chưa có quan niệm về „Thiên Chúa“, nên các nhà khoa 
học thiên nhiên luận bàn triết lí lúc đó thường bị đổ cho tội „vô thần“. 
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Người được biết tới nhiều nhất là Demokrit (khoảng năm 460 tới khoảng 
370 trước công nguyên). Để giải thích toàn thể vũ trụ, ông này đã đề ra 
một thuyết vật chất rất triệt để, trong đó đương nhiên không thể có mặt 
các thần linh phá hoại hay của một Thiên Chúa độc nhất. Đối diện với 
cái bất tận của vũ trụ và sự rữa nát của thân xác, Demokrit đã đưa ra 
những đề tài, mà nhiều trăm năm sau, làm phấn chấn người vô thần, đó 
là: Vật chất – trong đó có thế giới – hiện hữu đời đời, không có khởi đầu 
mà cũng chẳng có kết thúc; tất cả được tạo thành bởi các nguyên tử; 
không có gì là ngẫu nhiên hay nhất thiết trong đó; con người xuất hiện 
trong thế giới rồi lại biến mất hẳn. Demokrit đã dùng tâm lí để giải thích 
niềm tin vào các thần linh. Theo ông, đó là những hình ảnh ảo giác do 
các hiện tượng thiên nhiên tạo nên. Dĩ nhiên, „thần linh“ của các „nhà vô 
thần“ này cũng chỉ là những con rối vô công rỗi nghề chen chúc nhau 
trên bầu trời Olympia Hi-lạp. Là những kẻ suy nghĩ thực tiễn và lí sự, 
những nhà vô thần hẳn không chấp nhận những con rối đó, và các triết 
gia đứng đắn về sau này cũng không nhấp nhận những thứ thần linh đó. 
Tuy nhiên, tất cả những người này không phản đối quan niệm về một 
Thiên Chúa siêu việt duy nhất, là vì quan niệm này thời đó chưa có. 
Epikur (?341-271) là một trường hợp cá biệt với nhiều hệ quả. Đặc biệt 
nhiều ki-tô hữu sau này coi ông là một tay ăn chơi trác táng. Nhưng thực 
ra ông chủ trương một nghệ thuật sống tinh tế, không nhắm tới hưởng 
thụ tối đa, song hướng đến sự điều độ chừng mực. Ai ăn uống thả cửa, 
kẻ đó không phải môn đệ của thầy Epikur, mà đó chỉ là một tay học đòi 
hiểu không tới. Epikur chủ trương phải làm chủ mình – và dĩ nhiên 
chẳng có thần thánh nào được nhúng tay vào lối sống này cả. 
Mà ngay Vô thần của Epikur cũng có chừng mực. Với ông, có thể có 
nhiều thần linh, hoặc cũng có một Thiên Chúa, và Thiên Chúa này cũng 
có thể đã dựng nên trời đất, nhưng các thần linh hay Thiên Chúa này đã 
vui vẻ tự quyết định về hưu, để khỏi làm phiền con người. Một Thiên 
Chúa vô cảm và thờ ơ với thế giới như thế, thì cũng như không có Thiên 
Chúa. Đối với Lukrez, một nhân vật lớn của Rô-ma ngưỡng mộ Epikur, 
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thì hệ quả triệt để của Epikur không phải là hướng tới vui sống, mà là 
chán sống. Hết lo sợ về thần linh, con người đâm ra khiếp sợ Hư vô. 
Kết luận: Thiên Chúa, mà các nhà vô thần cổ thời chối bỏ, là thứ thế giới 
thần linh hỗn độn trên núi Olympia. Còn thứ Thiên Chúa mà họ sáng tạo 
ra, thì lại là thứ Chúa đã về hưu của Epikur, có mà cũng như không. 
3. MỘT TÔN GIÁO CA MỪNG VÔ THẦN 
Như vậy, chẳng lạ gì khi người ta thấy Ki-tô giáo vươn lên từ đống tro 
tàn các tôn giáo thời cổ, và nó đặc biệt lại viện tới những nhà tư tưởng 
xưa kia thường bị gán cho tội vô thần. Giáo phụ rất đáng kính 
Clementus ở Alexandria còn ca ngợi nét thực tiễn và trong sáng của các 
„nhà vô thần“ này. Về sau, người ta còn nhận ra nỗi khát vọng mãnh liệt 
về một Thiên Chúa đích thực chính nơi các nhà tư tưởng „vô thần“ cổ 
thời. Thánh giáo phụ Justinius ( ?-165) dám gọi Sokrates là một ki-tô 
hữu. Như vậy, ai chưa được Thiên Chúa ki-tô giáo mạc khải, người đó 
phải được khen ngợi, chứ không phải bị chửi bới, về các phê bình hữu lí 
của họ đối với các cấu trúc tôn giáo giả tạo của thời Cổ. 
Nhưng một khi tôn giáo độc thần hoàn vũ Ki-tô giáo (nghĩa là tin vào 
một Thiên Chúa duy nhất) đã xuất hiện trong lịch sử, thì một tình trạng 
như thế chẳng bao giờ xẩy ra nữa. Giờ đây, ít ra nơi phương tây ki-tô 
giáo, Vô thần phải là cái gì hoàn toàn khác. Thiên Chúa, mà người vô 
thần trong thời Trung cổ chối bỏ, dù muốn dù không là một Thiên Chúa 
hoàn toàn khác, đó là Thiên Chúa cá vị duy nhất của sứ điệp ki-tô giáo. 
Như vậy, Vô thần thời Trung cổ cũng phải là một loại Vô thần khác. Một 
văn hoá mới nẩy sinh từ đức tin ki-tô giáo. Thánh đường và nhà thờ 
chính toà vươn lên vô tận tới trời xanh. Hàng đoàn người trẻ hân hoan 
bước vào các tu viện. Các hoàng đế và vua chúa nhận vương miện từ tay 
thánh hiến của giáo chủ Rô-ma hay của giám mục. „Nước Chúa“, mô 
hình do An-tịnh vẽ ra bằng văn chương để thay thế Đế Quốc Rô-ma đã 
hết sức sống, dần được định hình. 
Nếu nhìn từ ngoài vào, thì Vô thần trung cổ xem ra là một chương sách 
trống. Nhưng Georges Minois cũng đã dành cho nó tới 40 trang đầy chữ. 
Là vì cả trong thời đó cũng có những con người suy nghĩ tự do, không 
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chịu đứng trong luồng. Phải công nhận rằng, thời Trung cổ còn được tự 
do suy nghĩ hơn là giai đoạn bước vào thời Mới, là lúc hình thành các 
hình thái quốc gia quyền uy với những toà thẩm tra tôn giáo cũng như 
với những biện pháp cứng rắn khác, nhằm giữ ổn định và thống nhất tín 
ngưỡng nơi thần dân. 
Vì không hiểu, nên người ta gán cho Trung cổ là giai đoạn „đen tối“. 
Thật ra, trên một số bình diện, đó là thời vô cùng tự do. Trong các 
trường thần học hay đại học người ta tranh cãi với nhau ở tầm lí luận rất 
cao. „Các nhà trí thức thời Trung cổ cổ vũ cho lí trí chống lại quan điểm chính 
thống đã ngự trị quá lâu“ (Minois). Và các triết gia „ngoại giáo“ được họ 
trích dẫn một cách kính cẩn và đương nhiên. Nhà tư tưởng khổng lồ của 
Trung cổ, Tô-ma ở Aquino, coi Aristoteles là „triết gia“. Aristoteles đã có 
một số tư tưởng khả dĩ sử dụng được cho ki-tô hữu; nhưng ông hoàn 
toàn không biết gì về tạo dựng, ông quan niệm tinh thần cũng chết và 
không có cuộc sống đời sau. 
Nhưng chính Tô-ma ở Aquino cũng là người đã viết một tác phẩm lớn 
chống lại „kẻ ngoại đạo“, đấy là dấu hiệu cho thấy, thời đó cũng đã có 
những quan điểm vô thần cần phải chống lại. Như thế, Vô thần cũng là 
một đề tài trong thời Trung cổ. Đã có những bản án „Vô thần“, kết tội 
một Siger ở Brabant, một Abaelard và một Egidio Romano chẳng hạn. 
Với sự trợ giúp của lí trí, những người này đã dùng mọi cách cố san 
bằng hoặc chôn vùi một cách tinh vi toà nhà đức tin ki-tô giáo tuyệt vời 
đương thời. Với cái nhìn khắt khe ngày nay, Minois còn điểm ra được 
nhiều nhà vô thần thời Trung cổ hơn các cơ quan chính quyền lúc đó. 
Mà ta cũng chẳng lạ gì cái Vô thần đó của thời Trung cổ. Đã có những 
người chối Chúa can đảm, ngang bướng, nhưng cũng hám danh xuất 
hiện trong thời Trung cổ ki-tô giáo. Họ là những người có đầu óc, cảm 
thấy bực bội trước cảnh con người đồng loạt a dua chạy theo Thiên 
Chúa, vì thấy thiên hạ ai cũng làm như thế. Lại nữa, thời này cũng nhan 
nhản người vô thần thực tiễn, đó là những ki-tô hữu chẳng thèm tới nhà 
thờ, mà cũng chẳng xem vạ tuyệt thông ra gì cả. 
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Vô thần trung cổ thực sự không tạo nên được gì độc đáo và mạnh mẽ. 
Thiên chúa về hưu của Epikur ăn mừng cuộc sống lại của mình với 
thuyết „chân lí giả“: Người ta cho ông già đáng thương này mang thêm 
các đặc tính ki-tô giáo rồi khiêng ông lên giam lỏng trên trời. Ở đó, ông 
không còn quan hệ gì nữa với thế giới trần gian, một thế giới được nhận 
biết bởi lí trí và vận hành theo những quy luật riêng của nó. Nghĩa là, rốt 
cuộc, những đề tài cũ rích của Vô thần cổ thời được hâm nóng lại và dọn 
ra với thứ nước chấm trung cổ. Đó là các đề tài như của một Demokrit về 
sự vô tận, không đầu không cuối, của thế giới vật chất này và chuyện 
không có đời sau. Về sau, những đề tài này cứ tiếp tục xuất hiện trở lại 
như những con ma cà-rồng đói, nhằm hù doạ những tâm hồn đạo đức. 
4. BỮA TIỆC RƯỢU SÂM-BANH CHẲNG RA GÌ CẢ 
Chẳng lạ gì khi người ta bảo, Phục hưng là thời có nhuốm mùi vô thần. 
Con người thời này, nói chung, hành động rất khôn khéo, để những 
quan điểm chống đối của họ không đi tới mức quá nguy hiểm. Tuy 
nhiên thời này rõ ràng cũng đã có sự khó chịu về những cấm cách và đã 
có những yếu tố kích động khiến người ta đi tới mé cấm kị. Có những 
nhóm nhỏ chối bỏ Thiên Chúa, họ buôn bán các thứ đồ cổ vô thần và thờ 
ngẫu tượng, họ tin vào những thứ không thể tin được và đi tới mê tín dị 
đoan. Đặc biệt thuyết Phiếm thần (Pantheismus) rất được mùa, thuyết 
này đã phổ biến trong thời Cổ và tin rằng tất cả vạn vật đều có thần tính. 
Song song còn có thuyết Hữu thần (Deismus), cũng được gọi là „tiểu vô 
thần“, thuyết này tin vào một Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa này hoàn 
toàn chẳng ảnh hưởng gì lên thế giới: một phiên bản Thiên chúa về hưu 
mới của Epikur. Với hai thuyết tương đối hợp thời đó, người ta đã có thể 
tránh được từ ngữ Vô thần, lúc đó đã khoác nghĩa xấu rồi. Nhưng thái 
độ coi „Thiên Chúa là ông già tốt bụng“ ngồi yên cho mình tự do ăn 
chơi, lại còn tệ hơn là Vô thần nữa. 
Chạy theo ông già tốt bụng đó thì cũng giống như kiểu người ta vừa cầm 
li sâm-banh vừa nhẹ gót chuồn ra khỏi cuộc gấu ó sống chết và triền 
miên của các giáo hội thiên chúa giáo vừa khởi xướng lúc đó. Các giáo 
hội ki-tô giáo lúc đó đã không thể nào hoà giải được với nhau. Nhà cải 
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cách rầu rĩ Jean Calvin vừa lập lên một chế độ khủng bố ở Genève, và 
công đồng Trento lúc đó cũng đang nỗ lực ngăn chặn cuộc sống ăn chơi 
quá đà của Giáo hội công giáo. Trong cuộc tranh đua tôn giáo, các bên 
một mặt tìm cách chứng tỏ mình đúng hơn đối phương, mặt khác trong 
chính nội bộ, họ dùng hình phạt lạc giáo hay bản án vô thần đội lên đầu 
những ai hơi lệch khỏi luồng mình. Đối với Calvin, theo giáo chủ Rô-ma 
cũng đồng nghĩa với vô thần. Cuộc tranh cãi dữ dội đã tạo cơ hội cho thế 
quyền nhảy vào, và các quốc gia đã lợi dụng tình thế để mở rộng ảnh 
hưởng lên thần dân mình. Cuộc tranh cãi nhiều lúc đã biến thành cuộc 
tranh giành quyền lực, chứ chẳng còn là đấu tranh cho sự thật nữa. Đức 
tin vào Thiên Chúa, giờ đây, không chỉ là giới răn của giáo hội nữa, mà 
cũng là lệnh buộc của thế quyền. Vì thế, các đầu óc tự do cũng như 
nhiều cá nhân có í thức đã lên tiếng chống lại. 
Trung cổ đã giúp ta đau đớn nhận ra sự phân biệt giữa cái linh thiêng và 
cái trần tục, giữa giáo chủ và hoàng đế, giữa giáo hội và nhà nước. 
Nhưng cái gia sản quý báu này, sau này sẽ trở thành nền tảng tinh thần 
của „phương tây“, chỉ dần được thực thể hoá trong thời Mới. 
Thời đó, trong không khí chiến tranh tôn giáo của thế kỉ 16, những đầu 
óc tự do chống đối phải đứng giữa hai lằn đạn thần quyền lẫn thế quyền. 
Cả Vô thần lí thuyết lẫn thực tiễn đều phải hành động cẩn thận hoặc 
phải nguỵ trang khôn khéo. Dù vậy, có nhiều chứng cớ cho thấy đã có sự 
trỗi dậy của Vô thần trong thế kỉ 16. Ở Anh, văn sĩ Christopher Marlowe 
chẳng tin gì nữa. Ở Pháp, có nhà văn Michel de Montaigne. Ở Í, một lãnh 
tụ của đám lính đánh thuê đặt khắc một bảng đeo ngực bằng bạc, trên có 
câu: „Kẻ thù của Thiên Chúa, của thương cảm và của nhân ái“. Ở Đức, vị tư 
lệnh quân đội của hoàng đế công giáo Karl V. là Georg Frundsberg đã hô 
hoán „Ta muốn thấy giáo chủ Rô-ma bị treo cổ“ khi mang quân sang đánh 
cướp Rô-ma. Thời thế chẳng còn tốt đẹp như trước. Nước Í được xem là 
cái nôi của Vô thần. Vasari cho hay, Leonardo da Vinci, cha đẻ bức danh 
hoạ Bữa Tiệc Li nơi nhà ăn tu viện Santa Maria delle Gratie ở Milano, đã 
bỏ đạo. Katharina tộc Medici bị kết tội đã xuất cảng tinh thần vô đạo vào 
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hoàng cung Pháp. Vô thần trong các thế kỉ tới sẽ được khơi nguồn đặc 
biệt từ Pháp. 
Nhưng Vô thần của giai đoạn khởi đầu thời Mới đã thiếu sáng tạo về 
mặt tinh thần. Nó sống bằng đề đài của Cổ thời và bằng tâm tình chống 
Ki-tô giáo rất phổ biến lúc đó – lan cả nơi tầng lớp giáo sĩ; tâm tình này 
hình thành phần nhiều do sự thiếu hiểu biết lẽ đạo, chứ không hẳn do 
thái độ thực tình chống Ki-tô giáo. Nói chung, người ta chẳng còn hiểu 
gì về đạo. Những mâu thuẫn trong Kinh Thánh, mà hàng ngàn năm trước 
các giáo phụ với đầu óc vô cùng cởi mở đã giải quyết và đã giúp ta hiểu 
sâu vào những đoạn Kinh Thánh đó, giờ đây được đem ra xào nấu lại với 
một trình độ tri thức thấp kém hơn. Về mặt tâm lí xã hội, đây thực ra 
chẳng phải là sự chống đối Thiên Chúa, nhưng là phản kháng lại quan 
điểm chính thống đương thời, nói đúng hơn, chống lại quan điểm của 
những kẻ nắm quyền chạy theo Vô thần. Lối sống thay đổi của tầng lớp 
lãnh đạo thế quyền, và cũng không ít của thần quyền, đã làm cho đức tin 
mà họ là đại biểu hết còn khả tín. 
Tóm lại, Vô thần đầu thời Mới là tập hợp của những tay hài hước thảm 
thương, những nô bộc tình cảm cao cấp của triều đình và những đầu óc 
tự do bướng bỉnh; họ tự coi mình một cách nào đó trội vượt hơn thiên hạ 
hoặc là coi mình là những tay nổi loạn ương ngạnh nhưng chẳng đưa ra 
được lí lẽ gì cho ra hồn, chẳng hạn như Giordano Bruno. Ông này mãi về 
sau này được người ta tô chuốt lên thành một thứ nạn nhân của khoa 
học, nhưng chẳng người đương thời nào đã quan tâm tới thuyết vũ trụ 
ngàn đời linh thiêng của ông. 
Vô thần thời này cũng có những mặt tối. Không hiểu sao, trong nhiều 
thành phố, tự do đầu óc song hành với sự gia tăng con số người tự tử 
một cách đáng sợ. Thomas Morus viết trong cuốn Utopia của ông: Người 
vô thần không được nhận vào hàng công chức, vì đạo đức của họ có vấn 
đề. Tình cảm chán đời và lo sợ về cuộc sống nơi mỗi cá nhân xuất hiện 
trong các nhóm vô thần: họ sợ cô đơn trong một thế giới vắng Thiên 
Chúa và vô nghĩa. Thay vì để giải thoát con người, đem họ vào một cuộc 
sống dư đầy lạc thú, Vô thần giờ đây bỗng nhiên trở thành cơn ác mộng. 
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Một số tay chối Chúa có tiếng đã kịp thời trở về lúc đang nằm trên 
giường chết, như John Wilmot, người Anh, bá tước thứ hai của thành 
Rochester; một số khác bị đồng bạn vô thần cản ngăn, như trường hợp 
Romainville. Khi một linh mục dòng Phan-sinh tới để ban phép giải tội 
cho ông, một đồng bạn của người liệt giường liền chĩa súng vào linh 
mục: „Yêu cầu linh mục lùi lại, nếu không tôi bắn ông: Tên này đã sống như 
một con chó, thì giờ đây nó phải chết như một con chó.“ Thứ Vô thần như vậy 
chẳng có chút sáng tạo nào cả, nó chỉ tạo ra được những màn giễu dở 
kệch cỡm. 
 

MỘT PHẢN KHÁNG TUYỆT DIỆU 
Câu trả lời của Vô thần dĩ nhiên có vấn đề. Trên căn bản, người vô thần 
phủ nhận Thiên Chúa, vì thế, một cách nào đó họ phải đưa ra một hình 
ảnh về cái mà họ phủ nhận, nghĩa là hình ảnh về Thiên Chúa theo họ 
nghĩ. Thành ra ở đây, không phải là không có lí, nếu ta bàn về „Thiên 
Chúa của người vô thần“. 
——————————————– 

1. CUỘC TRẢ THÙ THÚ VỊ CỦA ÔNG LINH MỤC QUẢN XỨ 

Chúng ta đã bước vào thế kỉ 17, đây là giai đoạn Vô thần được thúc đẩy 
tỏ lộ ra bên ngoài. Đặc biệt cuộc chiến thắng của lí trí và khoa học đã hỗ 
trợ Vô thần hết mình, và niềm tin vào Thiên Chúa xem ra bị Vô thần làm 
chao đảo. Mà oái ăm thay, chiến thắng lí trí và khoa học kia có được 
chính là nhờ Ki-tô giáo và Giáo hội. 
Thiên Chúa ki-tô giáo không còn đồng nhất với thiên nhiên nữa, và niềm 
tin vào Người cũng không còn phù hợp với các thần linh thiên nhiên đầy 
đố kị. Điều này một mặt có nghĩa là thiên nhiên đã hết thiêng, trở thành 
đối tượng mà ta có thể mặc sức nghiên cứu. Mặt khác, niềm tin vào việc 
nhập thể của Thiên Chúa lại nâng con người và các khả năng của nó, 
nghĩa là cả lí trí của nó, lên ngang hàng thiên tính. Chúng ta đã thấy Ki-
tô giáo thời Trung cổ mê say lí trí thế nào rồi. Nhưng giờ đây các nhà 
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khoa học Descartes (1596-1650), Pascal (1623-1662) và Newton (1642-
1727) trong thế kỉ 17 và 18 mới rút ra nhiều hệ quả từ đó. 
Thêm nữa, như Minois nhấn mạnh, công đồng Trento (1545) lại tiếp tục 
đẩy mạnh tiến trình phân biệt giữa hai phạm trù trần tục và linh thiêng, 
một sự phân biệt điển hình nơi Ki-tô giáo. Công đồng kêu gọi ki-tô hữu 
nên dồn tâm vào việc đạo, và đừng để bị cuốn hút bởi chuyện thế gian 
bề ngoài. Hẳn đây không phải là chủ trương „nhị nguyên“, như Minois 
nói, nhưng có lẽ nó đã tạo nên một tình trạng như thế. 
Dù sao, khoa học „đời“ cứ càng ngày càng độc lập với Ki-tô giáo và dần 
trở nên xa lạ với nó. Đa số người làm khoa học có tiếng lúc này vẫn là ki-
tô hữu, nhưng điều này chẳng ngăn được việc người ta gạt ra rìa tất cả 
những gì mà quan toà lí trí và sự hoài nghi Descartes không giải quyết 
được. Ngay trong thế kỉ 16 thỉnh thoảng cũng đã có loại Vô thần chống 
lại những gì mà người ta tin là thiếu hữu lí. Ở đây, đích bắn không phải 
là Ki-tô giáo đích thực, nhưng người ta chống lại thứ Ki-tô giáo theo như 
người ta hiểu. Ngay Leibniz (1646-1716), nhà bác học toàn diện cuối 
cùng, còn dùng tiến bộ khoa học thời đó để bảo vệ Ki-tô giáo. 
Ngoại trừ trường hợp Ga-li-lê [1], một trường hợp mang nhiều yếu tố 
tâm lí và tuyên truyền và nhất là có dẫn tới nhiều hậu quả, chứ xét 
chung, quan hệ giữa Giáo hội và khoa học tương đối vẫn hài hoà. Chính 
giáo chủ Biển-đức XIV (1740-1758) là một trí thức sáng suốt, ngài công 
khai hâm mộ Newton và thư từ qua lại với ông. Nếu quả thật có chuyện 
hô hào phải chống lại Ki-tô giáo để theo khoa học, thì vấn đề thường là ở 
chỗ, có không ít người trong những đám trí thức có học đã không còn 
hiểu gì về Ki-tô giáo nữa. 
Ngay chiều tối hôm trước của cuộc cách mạng Pháp, các đại hội chung 
của giáo hội Pháp, qua những quyết định rất chi tiết, đã nói lên nhu cầu 
phải cấp bách đổi mới sự hiểu biết về đạo cho tín hữu. Khi nằm trên 
giường bệnh chờ chết vào năm 1706, lão bá tước vô thần Gramont nghe 
bà vợ đọc kinh Lạy Cha, ông thì thào hỏi: „Này bà bá tước, cái kinh đó nghe 
hay lắm, ai đã viết ra nó vậy?“ Như vậy, Thiên Chúa của người vô thần 
thời đó chỉ là một hí hoạ, một Vị mà chẳng mấy ai trong đám trí thức còn 
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hiểu rõ, xem ra đó là nhân vật do tầng lớp quyền thế tạo ra để giữ sự 
tùng phục của dân. Đó là một Thiên Chúa được biểu kiến bởi một số quý 
tộc giàu sang thiếu đầu óc và tư cách, họ khoác áo giám mục nhưng sống 
như kẻ vô thần thực tiễn, hoặc ngay như giám mục của giáo phận 
Lodeve, người đã công khai tuyên xưng mình vô thần. 
Ta có thể thấy rõ điều này qua bản Tuyên ngôn của linh mục Meslier, 
một tài liệu vô thần thế kỉ 18. Đó là bản văn vô thần do một linh mục 
chánh sở họ đạo nhà quê can đảm để lại cho các đồng nghiệp sau khi 
chết. Nó sau đó được sao chụp và được lén lút chuyền tay, như thể 
người ta chuyền phim ảnh khiêu dâm vào đầu thế kỉ 20. Nội dung tài 
liệu này chỉ toàn những đề tài và chứng lí vô thần mà ta đã biết. Đặc biệt 
nó xác tín về tính cách đời đời và tự hữu của vật chất và thế giới, cũng 
như về chuyện tinh thần không bất tử, mà nó rồi cũng sẽ „tan biến vào 
không khí.“ 
Bản văn từ đâu mà có? Ông linh mục chánh xứ không cho ta biết điều 
này. Nhưng nghiên cứu các tài liệu thời đó, ta thấy tổng giám mục de 
Mailly thuộc Reims là giáo phận của Meslier, là một người tiêu biểu cho 
thứ quý tộc lố bịch. Tất cả mọi tài liệu liên quan thời đó đều cho thấy, vị 
tổng giám mục này là một «bạo chúa nóng nẩy“. Năm 1716, bạo chúa 
cho gọi Meslier, vốn là người siêng năng, tới cảnh cáo về tội không chịu 
cầu nguyện cho một ông quý tộc đã làm hại nhiều nông dân. Giám mục 
buộc Meslier phải cầu nguyện. Meslier đành tuân lịnh, và ông cầu cho vị 
quý tộc kia từ nay đừng hãm hại nông dân và cướp bóc trẻ mồ côi nữa. 
Nghe thế, ngài tổng giám mục nổi cơn tam bành, làm nhục vị chánh xứ, 
bắt ông ngồi chơi xơi nước bốn tuần trong chủng viện và ra biện pháp 
kiểm soát gắt gao. Meslier cảm thấy nhục nhã, tìm cách trả thù. Và từ 
biến cố đó, ông âm thầm say sưa viết cho tới ngày chết bản tuyên ngôn 
vô thần trên. Như đã nói, bản văn chẳng có gì mới. Nhưng nguyên do 
đưa tới bản văn mới thật đáng nói. Tuyên ngôn của linh mục Meslier 
không phải là một tuyên ngôn về Vô thần, nhưng trái lại là một tuyên 
ngôn về tuyên bố của ông. 
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Ngoài ra, Meslier còn trách Chúa những điều, mà ta vẫn thường nghe 
phát ra từ miệng của những nhà khai sáng. Tại sao Chúa không tạo 
dựng tất thảy mọi người đều tốt? Tại sao Người lại để cho sự dữ đi vào 
thế gian? Và qua cuộc động đất ở Lissabon năm 1755 – một biến cố 
không những gây đổ nát chết chóc cho Âu châu, mà còn tạo nên một 
chấn thương tinh thần lớn lên người dân lục địa này – nhiều người tự 
hỏi, tại sao cả người lành kẻ dữ, cả người lớn lẫn con nít, cả đàn ông lẫn 
đàn bà lại phải chết bởi một thiên tai như thế? Người ta trách, chỉ có một 
Thiên Chúa dửng dưng vô tích sự, một Thiên Chúa về hưu của Epikur 
mà đám khai sáng càng ngày càng ưa thích, mới hành động như thế. Và 
người ta tự hỏi, một Thiên Chúa như thế có thật là Thiên Chúa không. 
Leibniz cho rằng, Thiên Chúa là vị kiến trúc đã dựng nên một thế giới tốt 
đẹp nhất. Nhưng hình ảnh của Người giờ đây hoàn toàn mâu thuẫn với 
quan niệm của những người khai sáng về Thiên Chúa. Những người này 
muốn đi tìm một Thiên Chúa chỉ biết làm lành và lánh dữ, nhưng họ đã 
không gặp được. Giờ đây, đứng trước sự dữ trong thế giới và trước 
những hậu quả tàn khốc của thiên tai, người ta lại đặt ra câu hỏi: Phải 
chăng Thiên Chúa không muốn, hay không có khả năng cản ngăn sự dữ? 
Phải chăng vị kiến trúc sư tạo hoá này bất lực, hay Người thực chất chỉ là 
một con quái vật trơ trẽn? Là vì khi người ta có khả năng ngăn chận một 
sự xấu mà không làm, thì hành vi này cũng đáng lên án như chính kẻ tội 
phạm. Nhưng chỗ này Khai sáng đã trở thành nạn nhân của chính sự mù 
tối của họ. Họ đã dùng phương tiện lí trí con người để nặn ra một Thiên 
Chúa hợp lí, Người hoạt động như là một kiến trúc sư thế giới và là kẻ 
bảo vệ trật tự xã hội và quốc gia, và người ta có thể dùng Người làm ông 
kẹ hù doạ trẻ con, khi chúng bắt nạt các em nhỏ hơn của chúng. Khai 
sáng đã dựng nên một Thiên Chúa, mà Voltaire đã vì lợi ích của chính 
ông cho hay, nếu không có vị đó, thì ta phải nặn ra. Nhưng một Thiên 
Chúa do con người tạo ra như thế quả thật không thể sống sót được. 
Thiên Chúa đất sét đó sẽ vỡ ngay, khi cuộc động đất đầu tiên xảy ra. 
Điều này rõ ràng: Thiên Chúa nhân tạo đó hoàn toàn xa lạ với hình ảnh 
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Thiên Chúa của Ki-tô giáo. Nhưng Người cũng được gọi trùng tên, và 
chính sự lẫn lộn này sẽ đưa tới những hậu quả không lường. 
Ngoài ra, Thiên Chúa của người vô thần vào đầu thời Mới là Thiên Chúa 
đặc biệt của giới cầm quyền, mà với lối sống bất xứng của tầng lớp này, 
họ đã làm cho Người trở nên thất tín. Cuộc cách mạng Pháp cho thấy rõ 
ràng, việc chống lại kẻ cầm quyền cũng có nghĩa là chống lại Thiên 
Chúa. Chính vì để được tự do suy nghĩ các vấn đề tôn giáo, người ta đã 
muốn thoát ra khỏi áp lực của Giáo hội, của nhà nước và của xã hội. Nhu 
cầu này kể ra hợp lí, ngay cả đứng về mặt tôn giáo. Vì vậy, gọi những 
người vô thần thời này là những người đòi thả lỏng suy tư (Freidenker) 
có lẽ đúng hơn, là vì họ chọn Vô thần hoàn toàn không phải vì xác tín 
chống Thiên Chúa, mà đó là một phản kháng nhằm đòi hỏi: „Xin quý vị 
hãy để cho chúng tôi tự do tư tưởng“ (Schiller, Don Carlos). 
Tiến bộ khoa học càng ngày càng cảm thấy dị ứng với „Thiên Chúa“. 
Quả thật khó, khi một đàng nghĩ thiên nhiên là một cái đồng hồ đã lên 
dây, nó vận hành theo định luật tất định, mỗi một biến cố phải xẩy ra 
một cách tất yếu, trong lúc đó lại phải chấp nhận một Thiên Chúa bất 
định, Người chẳng hành động theo luật lệ gì cả, thỉnh thoảng lại làm cho 
đồng hồ rối loạn lên. Hai lối nhìn này khó có thể dung hợp. Vì thế ở đây, 
quan niệm Thiên Chúa về hưu của Epikur hữu lí và dễ được chấp nhận 
hơn; và vì vậy mà các nhà khai sáng trong thế kỉ 18 hầu hết theo thuyết 
Hữu thần. Nghĩa là họ giới thiệu với thiên hạ Thiên Chúa của họ như 
một chú khuyển già, to tướng nhưng không còn khả năng cắn vì đã rụng 
hết răng, rồi ôn tồn: „Đừng sợ, nó không răng mô!“ 
Họ giao cho Thiên Chúa vô thưởng vô phạt này một công tác đời sau, đó 
là lo chuẩn bị chỗ ở bất tử cho họ, nghĩa là cho các ông bà khai sáng hãnh 
tiến với lí trí của họ. Vì lo sợ phải rơi vào hư vô tuyệt đối, nên họ nghĩ tới 
bất tử để hòng tự trấn an mình. Nhưng Thiên Chúa bé nhỏ của các ông 
bà „tiểu vô thần“ đã không thể sống sót được qua thế kỉ 18 đầy máu và 
nước mắt. Tất cả những gì còn lại của Vô thần thời Khai sáng, của chiến 
thắng lí trí và chiến thắng con người chống lại Thiên Chúa, cuối cùng chỉ 
là sự bi quan vô bờ. Cuộc sống vô nghĩa, chỉ có chết, và còn lại là Hư vô. 
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Như đoạn nhạc kết thúc trước khi xẩy ra cuộc tắm máu lí trí, hầu tước de 
Sade, cha đẻ của một môn học cá biệt về tình dục cùng tên, đã tuyên bố 
trên công trường Concorde ở Paris: Trong một thiên nhiên tất định 
không những không thể có tự do thiên chúa, mà cũng không thể có tự do 
con người, cũng không thể có đạo đức và tội lỗi, mà chỉ và chỉ có thiên 
nhiên mà thôi, và thiên nhiên sẽ man rợ. Theo nghĩa của de Sade này, thì 
lời hô hào „Trở về với thiên nhiên“ cũng hoàn toàn đồng nghĩa với „Trở về 
với man rợ“. Đó là sự lên tiếng của Siêu nhân của Nietzsche, nhưng với 
một kiểu nói đồi bại hơn: Một siêu nhân tự thoả thuê thần thánh mình 
bằng đau đớn của nạn nhân nó. 
Vô thần của thế kỉ 19 chỉ là cơm thừa canh cặn của thế kỉ trước nó, chẳng 
có gì đáng nói. Sau khi Chế độ cũ (Ancien Regime = chế độ quân chủ) 
cáo chung, Ki-tô giáo phần nào đã phải tổ chức lại cơ cấu và nó đã vượt 
qua được khủng hoảng đó, và giờ đây lại lớn mạnh trở lại. Vô thần cũng 
vượt qua được những rào cản trước đây để vùng lên đối đầu với Ki-tô 
giáo. Nhưng toàn bộ cuộc đấu tranh chỉ còn lại ở tầm mức Don Camillo 
và Peppone. Những lí luận trí thức của Ludwig Feuerbach, như đã thấy, 
cũng chẳng còn hiệu lực. Mà rồi đây người ta đâu cần gì lí luận nữa, là vì 
Vô thần đã trở thành đại chúng hoá. Nó được nhận vào thiên đường 
cộng sản và xã hội chủ nghĩa như là một phần của í thức hệ chính trị 
hoặc ồn ào kéo bè kéo cánh vào trú ngụ trong phong trào đang hình 
thành của những người đòi tự do tư tưởng. Anatole France, một người 
vô thần công khai, đã thở dài về những người này: „Họ suy nghĩ như 
chúng ta… Họ có những tư tưởng tiến bộ của chúng ta. Nhưng tốt hơn, đừng 
nên gặp họ.“ 
Bao lâu còn có Hội đoàn, còn có thư kí, thủ quỹ, chủ tịch, bấy lâu thế giới 
còn ổn định, và mối lo sợ Hư vô còn nhạt nhoà đi trong chai bia cốc rượu 
của những buổi họp hội. Nhưng rượu vào thì lời ra: „Kẻ thù là Thiên 
Chúa. Khởi đầu của minh triết là lòng thù hận Thiên Chúa“, đó là câu đọc 
được trong tờ lá cải vô thần La libre pensée vào năm 1870. Cũng trong 
tháng đó, xuất hiện trên tờ L´ atée: „Người ta phải quyết định giữa Thiên 
Chúa hay vật chất!“ Gọi là tư tưởng tự do (libre pensée), nhưng chẳng 
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thấy tự do ấy ở đâu cả trong cơn lên đồng của họ. Người ta tổ chức 
những màn kịch con nít đầy phạm thượng, chẳng hạn như vào năm 1868 
với vở Bữa tiệc li để ăn mừng cái chết của Thiên Chúa, và hôm đó 
Gustave Flaubert có tham dự. Năm 1895 ở Paris người ta đóng đinh một 
con lợn sữa để ăn mừng Vô thần. Thiên Chúa của những người vô thần 
này cũng giống như Thiên Chúa đá banh của đội đối phương trong giải 
túc cầu thế giới. Cái lối say sưa la hét bịp bợm đến mù quáng như thế 
chẳng còn lôi cuốn được ai. Bởi vì chẳng ai còn lạ gì: Tin là chuyện khó, 
nhưng không tin và sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả của nó hẳn còn khó 
hơn. Về sau, Jean Paul Sartre có nói : «Không phải ai cũng là người vô thần 
như họ muốn.“ 
 
6. CON TRAI ÔNG MỤC SƯ GIỀT THIEN CHÚA 
Nhưng thế kỉ 19 cũng là thời điểm chứng kiến một sự ngờ vực niềm tin 
vào Thiên Chúa nghiêm trọng nhất từ xưa tới nay. Ngay từ đầu thế kỉ, 
thi sĩ người Đức Jean Paul dùng miệng những người chết đang chờ được 
cứu rỗi nơi nghĩa trang hỏi Chúa Ki-tô: „Này đức Ki-tô, Ngài không phải là 
Thiên Chúa?“. Chúa Ki-tô trả lời: „Không ai là Thiên Chúa cả. Tất cả chúng 
ta, tôi và các bạn, đều là mồ côi cả, chúng ta không có cha.“ Jean Paul mô tả sự 
sợ hãi hoảng hốt của những người vô thần đích thực trước cảnh Hư vô. 
Chính ông, nhờ cái sợ đó, đã tìm được tới Thiên Chúa. 
Nhưng vào cuối thế kỉ, con trai một ông mục sư quản xứ đã vẽ lên một 
con đường triệt để dẫn tới Hư vô, và anh ta cũng đã bước theo con 
đường đó. Người con trai này mang tên Friedrich Nietzsche (1844-1900), 
thủa nhỏ rất mực đạo đức. Lên 18 tuổi, cậu bắt đầu ngờ vực đức tin, và 
ngờ vực này đã sớm trở thành cực đoan, nghi ngờ luôn cả chính Thiên 
Chúa. Nietzsche không như Feuerbach cắt nghĩa về nguồn gốc đức tin. 
Anh vào thẳng vấn đề. Anh bước vào Vô thần với một trí tuệ thực tiễn 
và một con tim nồng nàn nhựa sống. Anh không đi với ai, không chạy 
theo ai, chẳng lập ra phong trào hay hội đoàn nào. Nhưng những nhát 
búa của Nietzsche đập vỡ cái Vô thần hội đoàn mù quáng, đám này tự 
cho mình là đỉnh cao của trí tuệ loài người, nhưng thật ra bì bõm dưới 
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sình với những cái nhìn và tiên kiến cũ rích và hâm đi hâm lại. Một đoạn 
nổi tiếng trong Fröhliche Wissenschaft (Khoa học tươi vui), qua đó 
Nietzsche mượn „kẻ ngông cuồng“ lên tiếng: 
„Hắn la lên, Thiên Chúa đi đâu? Ta muốn nói cho các ngươi hay! Chúng ta – 
các ngươi và ta – đã giết Người! Tất cả chúng ta là kẻ sát nhân của Người! 
Nhưng chúng ta đã hành động như thế nào? … Chúng ta chẳng nghe gì cả 
tiếng ồn ào của đám nhà đòn đang chôn Thiên Chúa ư? Chúng ta chẳng ngửi 
thấy gì cả mùi xác rữa của Thiên Chúa ư? – Cả các thần linh cũng thối rữa! 
Thiên Chúa đã chết! Thiên Chúa sẽ chết mãi! Và chúng ta đã giết Người! 
Chúng ta, kẻ sát nhân của mọi kẻ sát nhân, làm sao an ủi nhau đây? Cái linh 
thiêng và uy lực nhất, mà trần gian có cho tới nay, đã bị đổ máu vì những lát 
dao của chúng ta, – ai sẽ lau máu này khỏi chúng ta? Chúng ta có thể lấy nước 
gì để tẩy sạch con người chúng ta? Chúng ta còn phải tạo ra những lễ hội tội 
lỗi, những trò chơi linh thiêng nào nữa? Phải chăng sự lớn lao của hành động 
đó quá lớn đối với chúng ta? Phải chăng chính chúng ta phải trở thành thần 
linh, để may ra xứng đáng với họ?“ 
Với tư tưởng đó, Nietzsche muốn vươn tới „siêu nhân“, là kẻ „vượt ra 
khỏi sự thiện ác“, là ông khổng lồ với „í chí quyền lực“, chẳng còn chịu 
sự luận phạt của – bất cứ – một ai. Nhiều thành viên Quốc-xã về sau đã 
nương theo Nietzsche tung hô Hitler của họ là „siêu nhân“. Nhưng cái 
kinh khủng của tư tưởng „siêu nhân“ là: Tư tưởng này dẫn tới những 
hậu quả kinh hoàng. Sau „cái chết của Thiên Chúa“ thì xã hội sẽ như 
quân Hồi vô lệnh, mọi chuyện đều được phép làm. Sau khi Chúa chết và 
hết luân lí đạo đức, thì kẻ mạnh, kẻ được giải thoát khỏi mọi ràng buộc 
kẻ khác, sẽ lên ngôi chúa tể, sẽ chẳng còn ai có quyền trên nó nữa, không 
thể khác đi được! Và rồi những cấm cản của tôn giáo, từ hàng ngàn năm 
nay vẫn là hàng rào bảo vệ cho kẻ yếu, chẳng còn được chấp nhận nữa. 
Như vậy, Thiên Chúa, vị mà ông vô thần Nietzsche chối bỏ, chính lại là 
Thiên Chúa ki-tô giáo. Nhưng Thiên Chúa này chủ yếu là phó sản của 
Calvin, chỉ biết có cấm đoán đạo đức khắt khe, chỉ là kẻ nghịch đời và 
đôi khi nghịch lại tự do, là thứ Thiên Chúa mà sau này Max Weber coi là 
cha đẻ tinh thần của chủ nghĩa tư bản. Về sau, Nietzsche có suy nghĩ lại: 
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„Thật ra chỉ muốn chống lại thứ Thiên Chúa đạo đức.“ Và ông đã chẳng bao 
giờ đụng đến những bộ mặt khác của Thiên Chúa ki-tô giáo. Ta phải 
quan tâm đặc biệt tới Nietzsche, là vì, không như các nhà tư tưởng vô 
thần đi trước, Nietzsche không bao giờ bỏ gánh giữa đường, không bao 
giờ chấp nhận thoả hiệp để tự trấn an, trái lại ông nhất quyết đi cho tới 
cùng con đường đã chọn – đi cho tới tận cùng Hư vô. 
Theo Thiên Chúa hay theo Nietzsche, có lẽ đây thật sự là một chọn lựa. 
Nhưng một khi đã theo Nietzsche, thì cũng phải sẵn sàng uống cạn chén 
đắng vô thần. Và như vậy, ta chẳng còn lí do gì để chống lại thứ quyền 
lực trắng trợn của một Hitler, một Stalin hay một Mao Trạch Đông, 
những kẻ đã hi sinh hàng triệu con người cho tham vọng thần thánh hoá 
của họ. Ba tay này không phải là loại người thất bại trong một thế giới 
không có Thiên Chúa. Stalin và Mao đã giết trên 20 triệu người yếu đuối 
trong tình trạng hoàn toàn í thức và lúc đang ở trên chóp đỉnh quyền lực, 
và đã chết an nhiên trên giường. Cả Hitler cũng đã ra lệnh giết một số 
lượng người không kém, và đã chẳng có dấu hiệu hối hận nào khi chết 
bên đám quần thần bợ đỡ, vẫn không ngớt xưng tụng i là chúa tể của họ 
và của dân tộc họ. Mọi lí chứng „đạo đức“ chống lại những thứ „siêu 
nhân“ đó, đã bị Nietzsche – có lẽ hơi buồn nhưng bất chấp – lấy đi khỏi 
những người vô thần triệt để. Sau Nietzsche, nếu muốn là Vô thần thực 
sự, thì chỉ còn lại thứ Vô thần triệt để, sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả. 
Giờ đây là lúc mỗi người có thể và phải tự chọn cho mình một quyết 
định. 
Cái mạnh của Nietzsche là ở chỗ ông không ngồi đó để nặn ra những lí 
thuyết vô thần thiếu sức sống. Theo lời bà Lou Andreas-Salome, người 
thực sự yêu ông, thì Nietzsche là người bị dằn vặt đau khổ về tôn giáo, 
ông đau cái Vô thần của mình và quyết tâm đi, không phải là không có 
những lúc hoài nghi, cho đến cùng tận Hư vô sâu thẳm. Heidegger nói 
về Nietzsche, có lẽ đó là một nhà tư tưởng đã thực sự gào lên lời kinh Từ 
vực sâu. Ca Vịnh 130 này khởi đầu bằng câu: „Từ vực sâu con kêu lên 
Chúa, Chúa ơi, xin hãy lắng nghe lời con…“ Và nhà thi sĩ lớn Nietzsche đã 
có thể chuyển niềm đau đó ra thành những lời cảm động trong bài 
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thơ Cô Đơn, những lời toát lên từ nỗi đau thực sự và có liên hệ mật thiết 
với cuộc sống của ông. Tạo dựng là đớn đau, điều này cũng đã được 
Michelangelo diễn tả ra bằng chính kinh nghiệm riêng của ông qua cái 
vẫy tay đau đớn phân rẽ ánh sáng và bóng tối của Thiên Chúa Tạo Dựng 
trên trần nhà nguyện Sixtin. Lời thơ hay luôn chất chứa kinh nghiệm 
thật: 
Quạ kêu 
Và nhốn nháo bay về thành phố: 
Trời sắp đổ tuyết. – 
Hạnh phúc cho ai đang còn có – quê hương! 
Giờ đây mày đơ đơ đứng đó, 
Ngoảnh lại phía sau, ờ! Đã bao lâu rồi nhỉ? 
Này thằng hề 
Mày muốn trốn vào thế giới để tránh mùa đông? 
Thế giới – một cánh cửa 
Dẫn vào hàng ngàn sa mạc thầm câm và lạnh lẽo! 
Ai mất cửa đó, 
Cái mày đánh mất, sẽ chẳng dừng lại nơi đâu cả. 
Giờ đây mày đứng đó tái ngoét, 
Bị sa vào kiếp lang thang mùa đông, 
Cũng giống như khói, 
Chỉ tìm tới những bầu trời lạnh hơn. 
Bay đi, chim, hãy cất lên 
Bài ca của mày trong thanh âm của loài chim sa mạc! – 
Này thằng hề, 
Hãy dấu trái tim rỉ máu của mày trong băng tuyết và trong diễu cợt! 
Quạ kêu 
Và nhốn nháo bay về thành phố: 
Trời sắp đổ tuyết – 
Đau đớn cho người không có quê hương! 
Năm 1900 Nietzsche mất vì bệnh lậu ở giai đoạn cuối, bệnh làm cho thân 
thể, đặc biệt óc, bị bại liệt từ từ, thời đó chưa có thuốc chữa. Một số nhà 
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biện giải ki-tô giáo năng nỗ muốn gán cho đó là hậu quả của những tư 
tưởng quá quắt của ông. Tôi cho nhận định này là vô lễ. Nó tầm thường 
hoá sự dữ, và hơn nữa, nếu ta coi Hitler, Stalin, Mao hay những bạo 
chúa khác đều là người tâm bệnh, thì đó sẽ là một sự kì thị đối với 
những bệnh nhân tâm thần. Mặt khác, nếu ta đơn giản bảo Nietzsche là 
“điên rồ”, ta sẽ không hiểu được sự nghiêm túc và trí tuệ mà ông bỏ ra 
cả đời để vật lộn với Thiên Chúa. 
Về nhân vật Machiavelli (1469-1527, chính trị gia và triết gia người Í, chủ 
trương lối cai trị bá đạo. ND) người ta không hiểu ông thật sự muốn 
khuyên các nhà lãnh đạo chính trị phải bất nhân như thế kia, hay ông đã 
chỉ phản ảnh lại quan niệm thời đó và bảo: Đấy, chúng mày là thế đấy! 
Nhưng về Nietzsche, nếu muốn, thì cả người vô thần lẫn kẻ tin cũng có 
thể đọc ông để xét mình. Ngày nay, nếu muốn vô thần thật sự, thì phải 
tự hỏi, mình có sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả triệt để, mà Nietzsche 
đã nói lên một cách rõ ràng không, hay muốn chỉ là thứ cọp giấy vô thần 
mua vui thiên hạ. Ngược lại, nếu muốn là một người tân tiến có đức tin, 
thì nếu cần, phải dùng tư tưởng triệt để của Nietzsche để thử thách niềm 
tin Thiên Chúa của mình. 
7. TAI NẠN KHỦNG KHIẾP TRONG ĐỀN HƯ VÔ 
Nietzsche là một điểm kết thúc. Là vì khi ông mất vào ngày 25 tháng 8 
năm 1900, thì không lâu sau đó, một tai nạn khủng khiếp về mặt luận lí 
đối với Vô thần đã bất ngờ xẩy ra. Chỉ 4 tháng sau, ngày 14 tháng 12 
năm 1900, nhà vật lí người Đức Max Planck (1858-1947) giới thiệu thuyết 
Lượng tử (Quantentheorie) của ông tại Hội Vật Lí Đức Quốc ở Berlin. 
Thuyết này một sớm một chiều phá đổ vũ trụ quan của khoa học tự 
nhiên cũ và đẩy Vô thần vào hậu trường sân khấu. Thoát chốc mọi người 
đều tỏ: thiên nhiên không vận hành theo định luật tất định và luôn luôn 
bất biến, nhưng nó rốt cuộc cũng chỉ là những xác xuất thống kê. Những 
biến cố bất ngờ luôn có thể xẩy ra; chúng xẩy ra như những kẻ đào ngũ 
bất định, nhưng chúng hoàn toàn không “đi ngược lại định luật thiên 
nhiên”, trái với điều người ta trước đây vẫn nghĩ. 2271 năm sau 
Demokrit, luận chứng của Vô thần có từ 2000 năm nay bị đổ cái rụp. 
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Bỗng chốc, chẳng còn ai có thể nại lí do là vì vũ trụ này đã có quy luật 
vận hành bất biến của nó rồi và nó không thể để xẩy ra những biến cố 
biệt lệ, để phủ nhận được sự hiện hữu của một Thiên Chúa vẫn tiếp tục 
tác động vào tạo dựng của Người. Chuyện Chúa về trời có thật không? 
Năm 1963 nhà vật lí lượng tử Pascual Jordan xác quyết: cái đó vẫn là 
chuyện của đức tin, nhưng không ai còn có thể nói được, là căn cứ vào 
định luật tự nhiên biến cố đó không thể xẩy ra được. Xét về mặt lượng 
tử, người ta có thể nói rằng, điều đó khó xảy ra, nhưng không thể không 
xẩy ra dưới dạng một trường hợp biệt lệ. Điều này không phá “định luật 
tự nhiên” nào cả. Người ta cũng có thể thử giải thích toàn bộ trường hợp 
này bằng thuyết Tương đối: khối lượng đột ngột chuyển thành năng 
lượng. Chỉ năm năm sau Max Planck, với thuyết Tương đối chuyên biệt, 
Albert Einstein đã giải thích sự tương đương giữa khối lượng và năng 
lượng. Ngoài ra năm 1915, với thuyết Tương đối đại cương, Einstein đã 
dùng tư tưởng không gian cong để chứng minh khả năng hiện hữu của 
một không gian vô tận nhưng có kết thúc. Những kiến thức này đã giáng 
lên Demokrit đòn chí tử thứ hai: Chủ trương vật chất – một chủ trương 
cho rằng tất cả mọi hữu thể đều được cấu thành bởi các nguyên tử mà 
thôi – ngoài ra không còn gì cả – đã không còn đứng vững được nữa 
trong hình thái cổ điển của nó. Các tay vô thần khôn ngoan đã hiểu ra 
ngay vấn đề: Nhiều năm dài cuốn Đại Bách Khoa Toàn Thư của Liên-xô đã 
chẳng đề cập một chút gì về thuyết Lượng tử cả. 
Chỉ những ai quan tâm theo dõi lịch sử Vô thần từ đầu chí cuối mới 
nhận ra mức độ khủng khiếp của hai khám phá trên đây đối với lâu đài 
lí luận của Vô thần. Hàng bao nhiêu thế kỉ nay, Vô thần cứ đưa những lí 
luận kia ra như một loại thần chú chống lại sự hiện hữu của Thiên Chúa. 
Giờ đùng một cái, các lí luận đó sụp đổ tan tành, chúng biến mất mãi 
mãi. 
Về sau, còn có thuyết Nổ uyên nguyên (Big Bang) sẽ chôn vùi xác tín của 
Vô thần cho rằng vũ trụ không có khởi đầu. Và, sau nhiều cuộc đàn áp 
tôn giáo do nhà nước thực hiện trong thế kỉ 19, đến việc sụp đổ vào năm 
1918 của những liên minh khó khăn cuối cùng giữa thần quyền và thế 
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quyền, thì Vô thần mất luôn lí lẽ tâm lí mà họ đã sử dụng bao nhiêu thế 
kỉ qua, đó là: Không thể chấp nhận sự ra lệnh của nhà nước hay của Giáo 
hội về chuyện tôn giáo. Vô thần như là một thứ chống lại “quyền lực bên 
trên” và như là biểu hiện của đòi hỏi được tự do tư tưởng từ đây mất 
quê hương. Giờ đây, họ lại quay mũi dùi chống đối vào phẩm trật nam 
giới của Công giáo và vào một “đức thánh cha”; cái này thì không thể 
giải thích được bằng tâm lí, may ra có thể bằng tâm bệnh lí. 
Chỉ còn lại một lí lẽ của Vô thần truyền thống, đó là kinh nghiệm về sự 
rữa nát thân xác. Nhưng cái này thì giờ đây các ông bà vô thần cũng ớn 
sợ. Vì thế mà bộ chính trị ở Moskau đã tốn bao nhiêu son phấn để làm 
đẹp cho mấy cái xác chết nằm trong hòm mở nắp, khiến mấy lão ông 
trong bộ chính trị còn sống đứng sắp hàng hai bên hòm cũng phải ghen 
tị với nước da người chết. Trong khi đó, Shakespeare nói lên quan điểm 
ngược lại, khi ông viết trong Macbeth: Đời người là “một chiếc bóng đổi 
thay; một diễn viên hài kịch đáng thương, đang dạng chân nghiến răng cho hết 
giờ của mình trên sân khấu’, và rồi chẳng còn ai cần đến nữa: đó là một câu 
chuyện thần thoại được kể bởi một thằng ngu, nghe ra rình rang và tức giận, 
nhưng chẳng có nghĩa gì cả”. Tang lễ đình đám tiễn đưa các lãnh tụ Liên-
xô, vùng đất vô thần mặc sức dùng mạng người để thí nghiệm với 
những hậu quả thê thảm, nghịch lí thay, lại là một cuộc trốn chạy – do 
nhà nước vô thần tổ chức – khỏi cái động cơ cuối cùng còn lại của Vô 
thần, và nhất là khỏi những hậu quả không thể tránh mà Nietzsche đã 
rút ra. Những tang lễ này cố tạo ra vẻ cổ xưa, nhưng xem ra cứng đơ 
như những nghi thức cũ mèm hàng trăm năm của mấy tôn giáo đã mất 
hết nhựa sống. Tuy nhiên tất cả những nghi thức đó thật ra chỉ là bắt 
chước đồ cổ một cách giả tạo. Chúng cũng giống như mấy cái đèn “cổ” 
xinh xinh được bày bán trong các tiệm đồ cổ ở Firenze, nhưng may mà 
gặp được ông chủ thật thà cho biết, chúng cũng chỉ ngang tuổi mẹ của 
ông mà thôi, và bà năm nay mới có 90 tuổi… Dù sao thì Liên-xô này, một 
cánh hoa vô thần nở muộn bệnh hoạn, đã chết già vào năm 1991 ở tuổi 
74. Và í thức hệ mác-xít, chất nuôi sống cánh hoa “chủ nghĩa xã hội hiện 
thực”, đã cùng rữa theo như một xác ướp lâu ngày gặp phải không khí. 
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Tất cả những điều trên xem ra quá tải đối với Vô thần, và không phải 
không có lí do mà thế kỉ 20 đã chứng kiến cảnh hấp hối của chủ nghĩa 
Vô thần hiện thực. Cho tới lúc đó, bộ máy vô thần hoạt động được, là 
nhờ có thể lấy xăng từ tiến bộ khoa học. Nhưng cũng chính tiến bộ đó 
giờ đây đã làm nổ tung toàn bộ hệ thống dẫn dầu cho họ. 
Cuộc sống Vô thần mất đi cái đà đã có cho tới lúc đó. Georges Minois 
viết: “Đối diện với sự vắng bóng Thiên Chúa, mỗi người trong họ phản ứng 
mỗi cách tuỳ theo tâm tánh, nhưng có thể nói rằng, đa số trong họ chẳng sung 
sướng gì. Khoa học đã mang ác mộng không lối thoát tới cho con người.” Và 
nhà sinh vật Jacques Monod thì bảo rằng, người ta chẳng còn lại gì ngoài 
việc ôm nỗi sợ vào mình. Ngay Minois cũng thú nhận sự sụp đổ của hệ 
thống tổ chức Vô thần, nó teo lại thành từng nhóm nhỏ mang tính chất 
giáo phái, làm ta liên tưởng tới các nhóm ái hữu văn hoá dân gian, 
chuyên ngồi tán gẫu với nhau về những chuyện cổ trái mùa. 
Friedrich Nietzsche đã thấy trước được cuộc sống vắng Thiên Chúa tầm 
thường đó và đã khinh miệt nó: “Và rồi trái đất nhỏ lại, và trên đó còn lại 
chú người cuối cùng đang nhảy múa, chú này làm cho mọi sự thành ra nhỏ… 
Họ từ bỏ những vùng khó sống: vì họ cần hơi ấm. Họ yêu người bên cạnh và 
bám lấy nó: vì họ cần hơi ấm… Thỉnh thoảng cần một chút thuốc độc, để có 
được những cơn mơ nhẹ nhàng. Và cuối cùng nhiều thuốc độc, để được chết nhẹ 
nhàng… Họ còn làm việc, vì việc làm là một thứ chuyện trò. Nhưng họ cố làm 
sao cho chuyện trò đừng trở nên tấn công nhau… Họ khôn ngoan và biết tất cả 
những gì xẩy ra: vì thế họ chẳng phải giễu cợt cái chết nào cả. Họ còn xích mích 
nhau, nhưng lại sớm làm hoà với nhau – nếu không thì thấy khó chịu trong 
bụng. Họ ăn chơi một chút trong ngày và ăn chơi một chút trong đêm: nhưng 
lại đề cao sức khoẻ. ‘Chúng tôi đã tìm thấy hạnh phúc’ – những người cuối 
cùng nói thế và nháy mắt với nhau.” 
Trong điêu tàn đổ nát của Vô thần chỉ còn lại mỗi một mình Nietzsche 
lành lặn với cuộc phản kháng tuyệt diệu của ông. Lành lặn, không phải 
vì ông là người cung cấp cho Vô thần những biện minh, mà một số đầu 
óc kém hơn đã nương vào đó để sống và nay thì những biện minh đó 
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cũng đã hết thời. Mà vì những hậu quả rõ ràng mà ông đã rút ra từ thứ 
Vô thần triệt để của mình. 
Đa số bà con đã không thực sự hiểu được, tại sao toà nhà Vô thần sụp 
đổ. Họ nháy mắt nhau, như con người cuối cùng của Nietzsche 
trong Fröhliche Wissenschaft, rồi hè kéo nhau chạy lên đống đổ nát đó. Họ 
lượm những mảnh vụn của ngôi đền Hư vô cổ xưa, đẽo đục thành 
những tấm bùa hộ mệnh. Một khi đã không tin gì nữa cả, thì người ta 
đâm ra tin đủ thứ. Lúc này không còn là thời đại của Vô thần, nhưng là 
thời của nỗi hoang mang bao trùm, của sự kiếm tìm khiến người ta sẵn 
sàng mau chóng tin đủ mọi thứ, nhưng có lẽ chỉ tin một phần những thứ 
ấy và chỉ kéo dài một thời gian nào đó thôi. Đàng sau tất cả những thứ 
ấy, câu hỏi lớn về Thiên Chúa chưa bao giờ lộ diện rõ ràng hơn lúc này. 
Nhưng nó xem ra quá lớn, khiến con người sợ đặt ra, và nhất là sợ 
không biết có tìm được câu trả lời ở đâu không. 
Thiên Chúa của các nhà vô thần chỉ là một cấu trúc, và Người được 
khoác cho bộ mặt khác nhau tuỳ theo nhu cầu thời đại. Từ bộ mặt buồn 
cười của Cổ thời ngoại giáo, qua kẻ ngăn cản khoa học và tự do, cho tới 
ông tay sai cứng đầu của uy quyền nhà nước và giáo hội. Thiên chúa này 
đã bị chết ngộp bởi các biến cố tinh thần và chính trị của thế kỉ 20. 
Nhưng đó không phải là Thiên Chúa thật. Tại sao như thế? Nhà văn 
kiêm thi sĩ Victor Hugo, người tự cho mình không thuộc một tôn giáo 
nào, đã trả lời một cách tiên tri câu hỏi này trong tập Les 
Misérables (Những kẻ khốn cùng) của ông: “Người vô thần tin nhiều hơn họ 
nghĩ. Phủ nhận, trên căn bản, là một hình thái bực dọc của chấp nhận. Những 
chỗ nứt vỡ minh chứng cho phẩm chất của bức tường. Nhưng dù sao, phủ nhận 
cũng không có nghĩa là đập phá. Những chỗ nứt vỡ, mà Vô thần đánh vào làm 
vang lên mãi, cũng giống như những vết thương do quả bom đánh xuống trên 
mặt biển. Tất cả rồi lại liền kín lại và lại tiếp tục loang ra.” 
Và văn sĩ người Nga Dostojewski đã nói: “Người vô thần hoàn hảo là kẻ 
đang đứng trên chóp thang, ở bậc áp chót, trước khi bước lên bậc tin hoàn 
toàn.” 
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(SÁU) 
THIÊN CHÚA CỦA CÁC TRẺ EM 
VỀ LẼ ĐƯƠNG NHIÊN CỦA HẠNH PHÚC 
Trẻ em chẳng bao giờ vô thần cả. Nhận định này xem ra tầm thường, bởi 
vì ta chỉ có thể minh nhiên chối bỏ những gì ta biết được rõ ràng mà thôi. 
Dựa theo lối luận lí này, có thể nói được, phải chăng trẻ con không thể 
vô thần, vì chúng chưa thể diễn tả được điều chúng muốn? Có thật như 
vậy không? Thật sự trẻ con chưa biết diễn tả điều chúng muốn? Không 
ai gần gũi với con trẻ mà lại dám bảo rằng, trẻ em, cho dù chưa biết nói, 
không biết làm cho người khác hiểu chúng muốn gì. Chúng còn diễn tả 
hay và dữ dội hơn mấy cô chú lắm miệng của chúng. Vì thế, nhiều học 
giả tỉnh táo và năng nổ thường hay để í đến khả năng diễn đạt vượt 
ngôn ngữ nơi con trẻ. Triết gia Ludwig Wittgenstein (1889-1951) cho 
rằng, ngôn ngữ thường gắn liền với ngữ cảnh hay với „trò chơi ngôn 
ngữ“, và trẻ em thay đổi ngữ cảnh một cách rất đặc thù. 
THỰC TẠI THẬT ĐẾN MỨC NÀO? 
Trong giải túc cầu thế giới mùa hè năm 2006 tại Đức, tôi thấy từng đội 
tuyển tay trong tay với các em nhỏ bước ra sân cỏ. Một hình ảnh thật 
đẹp, nó nhắc nhở ta bên cạnh các phạm trù (người lớn) như chiến thắng, 
thất bại và những thành công có thể tính toán được còn có một cái gì đó 
quan trọng hơn trong cuộc sống. Đã từ lâu, tôi có í nghĩ rằng, trong các 
cuộc đàm phán hoà bình nên dẹp hết các bình bông lộng lẫy vẫn thường 
kê giữa các phe liên hệ, để dành chỗ cho con cái họ chơi đùa. Trước sự 
hiện diện sinh động của các cháu, việc bàn luận chuyện giết chóc sẽ trở 
nên khó khăn hơn và mục tiêu đàm phán cho tương lai sẽ trở nên cụ thể 
và đòi hỏi hơn. Và cũng không phải là điều dở, nếu thủ lãnh hội đàm 
của các phe liên hệ thỉnh thoảng cũng biết thay tã cho các cháu… 
Nói vậy, không có nghĩa là trẻ con không biết cãi nhau và chia rẽ. Khi 
lâm vào thế thua, chúng cũng biết kêu ba hay má tới để mếu máo đổ tội 
cho đối phương và ra công biện hộ cho sự vô tội của mình. Nhưng đôi 
khi ta có cảm tưởng, những cảnh biện bạch này diễn ra đặc biệt trước sự 
hiện diện của người lớn, làm cho trẻ em nghĩ rằng, người lớn rất thích 
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chủ trì những cuộc tranh luận công lí như thế. Vì vậy, cần tránh mọi thứ 
hiểu lầm nơi trẻ em vốn vô tội – và điều này rốt cuộc cũng chẳng tốt gì 
cho trẻ em, vì nó ngăn cản sự phát triển của tự do nơi chúng. 
Trong cuốn Tự Thuật, một cuốn sách tâm lí đầu tiên vô cùng lôi cuốn của 
văn chương thế giới, thánh An-tịnh đã ghi lại nhiều hoàn cảnh trong đó, 
lúc còn thiếu thời, ngài cảm thấy có tội. Chính tôi cũng còn nhớ, lúc lên 
ba tuổi, bị bà nội đét cho một cái vào mông, vì ăn bậy; dù biết mình có 
lỗi, nhưng cũng làm bộ lăn ra nền nhà giận dữ khóc lóc. Ngay lúc đó tôi 
nhận ra trong túi quần mình còn có một mẫu bánh nướng. Bánh vỡ vụn 
ra hàng trăm mảnh, khiến bà nội phải khổ sở giặt quần cho tôi. Hình ảnh 
bà nội giặt quần lúc này vẫn hiện rõ trước mắt tôi. Dĩ nhiên tôi đã chẳng 
phải là một chú bé vô tội. 
Trở lại với chuyện đàm phán hoà bình. Vì thế, không phải cái vô tội một 
cách tuyệt đối của trẻ con làm ta say mê, dù rằng nơi chúng cũng không 
tiềm ẩn cái xấu có hệ thống. Nhưng cái làm ta thích thú hơn là, qua 
chúng, ta nhận diện ra được một thời điểm cụ thể, một hoàn cảnh cụ thể 
hay một con người cụ thể một cách trực tiếp hơn, và cái trực tiếp này có 
đầy dẫy trong không gian quanh ta. Trẻ con không có thành kiến. Thanh 
thiếu niên Pháp Đức trong các nhóm trao đổi học hội đã không mang 
sẵn những hình ảnh thù hận về „người Pháp“ hay „người Đức“ trong 
đầu. Nếu biết cách nuôi dưỡng lối nhìn này, với thời gian ta có thể làm 
biến tan cái hận thù truyền kiếp giữa hai quốc gia. Trẻ con không mang 
hậu í khi nhìn thực tại và không biết đến thế giới cấm kị của người lớn. 
Người lớn hẳn phải ngỡ ngàng hoảng hốt, khi chợt nghe trẻ con nói tới 
sự chết, một đề tài mà thế giới người lớn thường tránh né. Hẳn ai cũng 
biết bài thơ Bép Xép Với Ông Nội của Joachim Ringelnatz: „ Nội ơi, lưng 
ông còng quá khi ông bước đi! Và ông luôn run rẩy như rừng cây bạch dương. 
Nội ơi, khi nào thì ông chết? Ông sắp chết hả?“ Ta quen gọi thái độ đó của 
trẻ con là ngây thơ hoặc tệ lắm là mất dạy. Vì thế, theo xác tín của người 
lớn, cần phải tìm người trách nhiệm giáo dục cho trẻ em, một khi chúng 
không còn bố mẹ. Người lớn nghĩ rằng, trẻ con chưa hiểu thế giới, thành 
ra phải cần người lớn để chỉ bảo cho chúng. Điều này không sai, và cũng 
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vì vậy mà ta thường hay nhắc nhở trẻ con phải cẩn thận trước kẻ xấu, 
khi đi đường, đi biển. Người lớn chúng ta có kinh nghiệm hơn về những 
hiểm nguy và về những khả năng sử dụng thực tại. 
Nhưng điều này không có nghĩa là trẻ con nhìn sai thực tại. Cái nhìn của 
chúng lắm khi không thích hợp với thường ngày, nhưng đâu là những 
ngày vui của cuộc sống? 
Hãy lấy một thời điểm mà ta vẫn hằng ước mơ làm thí dụ, đó là lúc ta 
dựng ghế cắm dù nằm phơi trên bãi biển, sau cả một năm dài hì hục làm 
việc để chuẩn bị cho ngày đó, và sau bao nhiêu giờ lái xe oi bức vượt qua 
nhiều trăm cây số để tới được đó. Có ph ải đây thật là lúc ta sống thoải 
mái không? Cái gì đã xẩy ra trong thời điểm phải đổ mồ hôi tranh đấu cả 
năm mới có được này? Cũng như mỗi ngày ở nhà, ta vừa ăn sáng vừa 
đọc báo, rồi phơi nắng cho cháy da, việc này ở nhà ta cũng làm được 
nhanh và đơn giản hơn trong phòng tắm với máy chiếu xạ, hay rồi ta lại 
ngồi đừ ra đó, chán nản, vì bãi biển cũng „chẳng có gì mới“. 
Trong lúc đó, đứa con năm tuổi của tôi hớn hở với các dụng cụ xúc cát. 
Nó đang tưởng tượng say mê về những lâu đài mà nó sẽ xây. Nó mê 
mẩn nhìn dấu tay mình trên cát mịn. Nó tìm kiếm vỏ sò, trố mắt vì hình 
dạng lạ lùng của chúng, và luôn ngước nhìn ra biển xa, nơi những chiếc 
tàu hiện lên mãi tận phía chân trời, chở theo những câu chuyện thần tiên 
mà mẹ đã đọc cho nghe hôm nào. 
Triết gia người Anh Thomas Hobbes (1588-1679) đã ít nhiều nói ra lối 
tiếp cận ngớ ngẩn của con người tân tiến đối với thế giới. Ông đã đưa ra 
quan điểm thực dụng mà ta có về một sự vật, nghĩa là ta có thể sử dụng 
cái sự vật sở hữu đó vào việc gì. Cát có thể dùng trộn xi-măng. Sò có thể ăn. 
Tàu thuyền thì có thể mua, dùng để đi du lịch hay, nếu ít tiền, thì có thể 
chụp hình chơi. Chấm hết. Mọi người lớn có đầu óc thời nay đều ít nhiều 
suy nghĩ thực dụng theo kiểu Hobbes. Tiếc rằng, với lối nhìn như vậy, ta 
đã phá vỡ phần nào thiên nhiên, đã làm đảo lộn môi trường, và ta trở 
nên quen đánh giá một phong cảnh chỉ đẹp, khi nó được chụp lại một 
cách đầy đủ, nghĩa là khi nó có thể „giữ lại“ được. 
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Ai có lí đây? Có phải cát chỉ là hình thái ban đầu của xi-măng, sò chỉ để 
ăn, tàu thuyền ở chân trời chỉ để chụp hình hay chỉ để cho ta liên tưởng 
tới những câu chuyện xưa thôi sao? Ta không thể nói, cái nhìn của đứa 
trẻ năm tuổi là sai; cái nhìn đó chỉ ít thực tế và ít ích lợi mà thôi. Ta 
không kiếm tiền được với cái nhìn của trẻ con, nghĩa là không mở được 
nhà máy xi-măng, không mở được quán ăn món sò huyết, không mở 
được tiệm chụp hình. Nhưng có lẽ tốt hơn cho ông bố đang căng thẳng 
đầu óc trong những ngày nghỉ này, nếu ông tập suy nghĩ theo lối nhìn 
trẻ con, biết quan sát cát, biết ngạc nhiên vì sò, biết nhìn về phía chân 
trời mà nghĩ tới một cái gì đó vô ích nhưng quan trọng, chẳng hạn như 
nghĩ về lẽ tuần hoàn của cuộc sống. 
Thực tại thật tới mức nào? Paul Watzlawick, nhân vật chính của khoa 
Tâm lí chữa trị hệ thống, đã nêu lên câu hỏi mỉa mai đó cách đây 30 năm, 
và đặc biệt qua lối hỏi này ông đã dẫn những ảo tưởng của thế giới 
người lớn đến chỗ hoàn toàn vô lí. Mỗi thực tại đều có thể nhìn từ nhiều 
góc cạnh. Nếu bạn bị ung thư xương, thì tôi khẳng định với bạn rằng, 
tấm ảnh đẹp bạn mới chụp chẳng thực tế và quan trọng bằng tấm ảnh 
quang tuyến chụp xương vừa thực hiện trong ngày. 
Nhận thức của người lớn chúng ta không hay hơn nhận thức của trẻ nhỏ, 
mà chỉ khác hơn, có lẽ hợp khung cảnh và mang nhiều lợi ích hơn – 
nhưng như vậy có đúng và thật hơn không? Trong tác 
phẩm Blechtrommel (Cái trống thiếc) nhà văn Đức Günter Grass mô tả thế 
giới trong thời chiến và thời hậu chiến theo nhãn quan của một đứa trẻ 
không chịu làm người lớn. Nhờ thoát ra được khỏi lối nhìn bình thường 
của người lớn, ông đã tiếp cận được thế giới có lẽ trực tiếp hơn. Mà có lẽ 
cũng vì lối nhìn khiêu khích chống người lớn đó, mà nhà phê bình văn 
chương có hạng Marcel Reich-Ranicki đã viết tiêu cực về tác phẩm chính 
đoạt giải Nobel đó của Grass. 
Thuyết Cấu trúc coi hai lối nhìn về thế giới của trẻ con và người lớn 
ngang nhau. Cả hai là những cấu trúc khác nhau, không cái nào có 
quyền bảo chỉ có mình mới đúng. Những người Âu chúng ta thường 
quen dùng thước tấc mình để đo thế giới; chúng ta lấy đại đế Karl làm 
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mốc mở đầu thời Trung cổ và Martin Luther là mốc mở đầu thời Mới. Có 
ai hiểu điều đó do đâu? Cũng với thái độ áp đặt đó, chúng ta coi lối nhìn 
của người lớn mới là đúng và cái nhìn của con trẻ là bất toàn. Nhưng 
liệu con sò huyết chỉ là thứ đáp ứng vị giác và cơn đói bao tử cấp thời 
của ta mà thôi, hay còn là vật để cho ta trố mắt ngỡ ngàng về cấu trúc lạ 
lùng của nó? Điều gì sẽ xẩy ra, một khi ta không nhìn cái lối nhìn của trẻ 
con với thái độ ngạo mạn của những thái thú thực dân? 
CHUYỆN CHÚ CHÓ LÙN 
Một phong trào chính trị đã tạo được điều đó. Trong giai đoạn đầu, 
người ta xem đảng „Xanh“ ở Đức như đám trẻ con. Đám này nhất quyết 
chống lại lối nhìn của Descartes coi con người là „Thầy và sở hữu chủ 
của thiên nhiên“ và cũng vì vậy họ không nhìn thiên nhiên theo lối thực 
dụng của Hobbes. Với thái độ chống lại các tội tổ tông của con người tân 
thời ngày nay, cái nhìn của họ trên thực tế gần với cách nhìn của trẻ em: 
Thiên nhiên là tạo vật để cho ta ngỡ ngàng và kính trọng, chứ không 
phải là thứ để con người tiêu xài mặc í – cũng như chú thỏ của con gái 
tôi, không phải là thứ để người lớn muốn bắt ra lúc nào để nấu ra-gu là 
bắt. Ban đầu, đảng „Xanh“ bị các chính trị gia „người lớn“ đối xử như 
con nít; trong quốc hội, người ta cứ yêu cầu họ giữ trật tự hoài và họ 
cũng đã vui vẻ vâng lời. Lí thuyết hệ thống gọi đó là sự leo thang cân 
đối. Như những đứa trẻ mất dạy, họ ăn mặc thiếu „đàng hoàng“, nói 
năng thiếu „đứng đắn“ và gây điêu đứng cho các chính trị gia có thế giá 
bằng những lối chơi khăm của tuổi dậy thì. Những buổi họp của họ 
giống như ngày họp mặt gia đình vô trật tự, trong đó người lớn tính một 
đàng, con nít làm một nẻo. 
Nay các ông bà „môi sinh“ (đảng Xanh) đã thay đổi, họ cũng bận quần 
áo lớn, đeo cà-vạt, cố tìm mọi cách chiếm lòng các mệnh phụ cô đơn 
trong các buổi dạ tiệc, không khác gì các đảng khác. „Chúng chẳng hiểu 
một tí gì về kinh tế xí nghiệp, kinh tế quốc dân và chính sách năng lượng, toàn 
là một đám trẻ con ngây ngô…“, người ta đã nói về họ một thời như thế. 
Nhưng các „tư tưởng con nít“ về thiên nhiên của họ nay chẳng còn con 
nít tí nào nữa. Giờ đây, đảng nào cũng chấp nhận chúng như là những 
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thứ do chính họ nghĩ ra. Chẳng thầy giáo nào ngày nay còn dám coi 
thường câu hỏi về khói xe hơi của học trò, như thầy tôi đầu thập niên 60’ 
đã trả lời: „Mà này Manfred, không khí để thở thì thiếu gì!“ Vậy phải chăng 
những lối nhìn khác của trẻ con ngày nay cũng thật hơn cái thực tại áp 
đặt của người lớn? 
Trên đường tìm về chân lí, về Thiên Chúa và í nghĩa cuộc đời – cuộc tìm 
kiếm đã dẫn anh thanh niên tài năng và ham sống kinh qua mọi cám dỗ 
cuộc sống, kể cả qua mối tình hoang và đứa con ngoại hôn -, thánh An-
tịnh ngày nọ vô tình thấy một đứa trẻ đang kiên nhẫn dùng vỏ sò múc 
nước biển đổ vào cái lỗ cát nó mới đào. Trước câu hỏi của anh, đứa trẻ 
ngước lên, trả lời: „Cháu muốn múc hết nước biển đổ vào cái lỗ này“, một 
câu trả lời thật không đơn giản cho An-tịnh. Nói xong, đứa trẻ cúi xuống 
múc nước đổ tiếp. Câu nói tức khắc làm An-tịnh liên tưởng tới nỗ lực 
tìm kiếm của mình: Thiên Chúa thật bao la như biển. Làm sao mà múc 
hết nước biển đổ vào cái lỗ bé tí đó được. Đó là nhận thức của An-tịnh, 
nhận thức mở đầu cho mọi nền thần học đứng đắn. Câu chuyện cậu bé 
nơi bờ biển còn nói lên điều khác: Rõ ràng không thể múc hết nước biển, 
nhưng ta có thể bắt tay nỗ lực tìm hiểu Thiên Chúa – như cậu bé kia và 
mọi cậu bé khác, đã chẳng cần biết mục tiêu có đạt được hay không, cứ 
kiên nhẫn dùng vỏ sò tiếp tục múc nước. 
Dĩ nhiên ta có thể dùng mọi cách khôn khéo của người lớn để giáo dục 
trẻ em thành những người vô thần. Nhưng ta sẽ chẳng bao giờ đạt mục 
đích thật sự. Trẻ em chẳng bao giờ vô thần cả, vì cuộc sống đối với 
chúng là cái gì kì diệu. Mọi hiện tượng, mà người lớn chúng ta tự coi là 
biết rõ, vì chúng có thể mô tả hoặc tính toán được, vì ta biết được chúng 
sinh thành từ đâu và cũng biết đôi chút chúng sẽ tiếp tục phát triển ra 
sao, đối với con trẻ, đều là những thứ diệu kì đáng ngạc nhiên. Ngạc 
nhiên là một khát vọng tìm kiếm sự hiểu biết, thánh Tô-ma ở Aquino, 
nhà thần học ‚người lớn’ của Trung cổ, đã nói như thế. Nhưng ngạc 
nhiên còn hơn thế nữa. Trẻ con muốn biết nhiều – rất nhiều -, nhưng cái 
biết không cản ngăn được chúng tiếp tục ngạc nhiên. 
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Không những chúng ngạc nhiên về điều được khám phá, mà còn ngạc 
nhiên trước một bí ẩn, trước một ẩn số tiếp tục hiện diện. Ai có thể hiểu 
cụm hoa cúc thực sự? Nhà thực vật nghiên cứu sách bảo ông đã phát 
hiện được mọi bí ẩn của hoa; nhà nhiếp ảnh dùng nó làm hình nền cho 
tấm hình cưới; cụm hoa có thể lại là thức ăn cho chú thỏ đói của con gái 
tôi; hay biết đâu một chú bé đang nằm trên bãi có ngắm cụm hoa, thấy 
hoa đẹp và nghĩ rằng, lúc này cúc còn bé, nhưng mai đây cúc chắc chắn 
sẽ lớn, vì thế giới dẫy đầy rất nhiều bí ẩn như thế? 
Khi ta nhìn trực tiếp các hiện tượng, ta sẽ hiểu chúng kĩ hơn. Ta sẽ hiểu 
chúng toàn diện hơn lúc chỉ quan sát chúng dưới một góc độ khoa học 
hạn chế nào đó. Khoa học thường chỉ là một nhát cắt có phương pháp 
của thực tại mà thôi. Điều này các nhà khoa học thực sự lớn hiểu rõ hơn 
nhiều đầu óc tí hon, chẳng hạn như đầu óc nhỏ mọn của anh học trò 
trong vở kịch Faust của văn hào đa tài người Đức Goethe (1749-1832). 
Anh học trò nói: „Cái gì ta nắm được chắc trong tay, cái đó ta có thể yên chí 
mang về nhà.“ Và Mephisto đã có lí cười cợt lại: „Này bạn thân ơi, mọi lí 
thuyết đều là màu xám, chỉ có cây đời mới mãi mãi tươi xanh.“ Và chú bé trên 
bãi cỏ bên cụm hoa cúc có lẽ gần với màu xanh này của cuộc sống thật, 
hơn là mấy nhà khoa học ta đây với dăm ba định nghĩa về loài hoa đó. 
Khoa nghiên cứu não khám phá ra rằng, bộ não của ta không đơn giản 
như một cái máy giặt mới, nhưng đó là một sản phẩm có thể đổi thay và 
phát triển theo chiều dài cuộc đời, theo những gì nó cảm nhận và theo 
những sinh hoạt điều hướng nó. Đó là một lợi điểm lớn, bởi vì những 
vùng não ít được dùng tới sẽ teo lại, và những vùng được dùng nhiều sẽ 
lớn lên theo thời gian. Chẳng hạn nơi người chơi vĩ cầm, vùng điều 
khiển hoạt động của ngón út tay trái sẽ lớn hơn gấp nhiều lần so với 
người „thường“. Như vậy, không phải ai có vùng não điều khiển ngón 
út lớn sẽ là người chơi vĩ cầm giỏi, mà ngược lại: do chơi đàn nhiều nên 
vùng não liên hệ mới lớn ra. Với thời gian, bộ não tạo ra những cái gọi là 
lối mòn, để ta luôn có thể sử dụng. Nhờ đó, ta có được những cử động 
máy móc hữu ích. Ta không thể luôn phải quyết định làm gì với chân 
phải, một khi đã cất chân trái lên. Động thái này thường được thi hành 
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một cách máy móc. Nếu con sâu cuốn chiếu mỗi lần cứ phải quyết định 
nên cử động làm sao với mấy chục cái chân thì nó sẽ chẳng bước đi 
được. Còn hơn sâu chiếu, con người chúng ta phải làm một lúc nhiều 
động tác hơn; nếu không có bộ máy tự động được hình thành với thời 
gian, hẳn cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn. Như vậy, có thể nói, một cách 
nào đó lịch sử cuộc đời của một cá nhân có thể đọc được qua bộ não của 
họ. 
Nhưng lối phát triển đó, cũng như mọi chuyện trong đời, có cái giá của 
nó. Khả năng tò mò ngạc nhiên vượt trội nơi não bộ trẻ em trước mọi 
thực tại sẽ càng ngày càng bị hạn chế theo tuổi tác. Một số người tài trí 
và sáng tạo có thể giữ khả năng này lâu hơn, và nhờ đó, họ có được cái 
nhìn bao quát hơn về thực tại. Và yếu tố hạn chế các chức năng bộ não là 
sự ích dụng của nó. Như vậy, bộ não ở đây hoàn toàn tuân theo quan 
điểm „người lớn“ của Thomas Hobbes, tuân theo lối nghĩ của người tân 
tiến: định nghĩa sự vật qua mục đích sử dụng hay qua lợi ích của nó. Tuy 
nhiên, việc mất mát khả năng nhận diện thực tại theo tuổi tác này không 
phải là quan điểm „Anything goes“ của Hậu hiện đại, hay như ta đã 
thấy, chẳng phải là hệ quả của phong trào môi sinh, một phong trào đã 
không chỉ nhìn thực tại dưới khía cạnh thực dụng mà thôi. Dù vậy, xét 
về mặt sinh lí tiến hoá, việc mất mát khả năng nhận diện phong phú này 
có thể có lợi. Bởi vì các sinh vật biết tạo cho mình những khả năng để 
sinh tồn – nếu cần dùng luôn cả bạo lực để giành sống – rõ ràng có cơ 
sống sót nhiều hơn. Điều này đặc biệt xẩy ra, khi chúng vừa tăng tạo cho 
mình những khả năng có lợi và hữu dụng thường nhật vừa loại trừ đi 
một cách có hệ thống những khả năng không có lợi. Ngược lại, những 
sinh vật không còn khả năng chiêm ngắm đoá cúc, không còn khả năng 
nghe nhạc, thưởng thức nghệ thuật và chỉ biết tham dự thánh lễ là thứ 
hoàn toàn vô bổ thay vì lo tăng gia sản xuất, đương nhiên sẽ bị thua lỗ 
về mặt tiến hoá. 
Ngày nay ta biết rằng, lối nhìn thế giới thuần tuý theo quan điểm lợi ích 
và thực dụng của người lớn đã đẩy nhân loại tới bờ vực thẳm. Ta đã 
nhận ra được giới hạn của phát triển, và thấy rằng, không phải những gì 
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có lợi cho một đường lối phát triển vô trách nhiệm đều tốt. Ít nhất ta 
hiểu ra rằng, lợi ích và chân lí là hai thứ hoàn toàn không liên can gì với 
nhau. 
Hệ quả của những nhận định trên cho thấy lối nhìn của trẻ con không 
phải là ít đúng hơn cái nhìn của người lớn. Đó cũng là một trong muôn 
vàn cái nhìn về thế giới mà ta có thể có. Có lẽ nó ít lợi ích, ít hữu dụng 
thường ngày, nhưng phù hợp với cuộc sống hơn, nếu ta được phép nói 
như vậy. 
„Mình không phải tin tất cả những gì mình thấy“, mới hôm qua đây cháu 
gái chín tuổi của tôi đã nhắc nhở như thế. Thời gian hoàn toàn vô ích cho 
cuộc sống, nhưng nó lại vô cùng í nghĩa cho việc tạm trú – về điểm này 
con cái chúng ta có cái nhìn xa trước chúng ta. Những người già thông 
thái đôi khi thúc đẩy ta hãy tìm lại thái độ của con trẻ – mà cũng vì thế 
cuộc sống chung giữa ông bà và các cháu nhiều khi trôi chảy hơn giữa 
con cái với cha mẹ, những người bị vây kín trong thế giới lợi ích và thực 
dụng của người lớn. Trẻ con sống và cảm nghiệm mọi hiện tượng một 
cách toàn diện hơn. 
Dịp Phục sinh, cả đại gia đình tủa nhau tìm kiếm của lạ do thỏ phục sinh 
giấu trong vườn. Mỗi lần khám phá ra túi kẹo, trẻ con la lên vui mừng, 
trước nụ cười nửa miệng của người lớn biết chuyện. Cuối cùng, mọi 
người gom những gì tìm thấy lại và được ông chú chia đều cho nhau, 
bằng cách thẩy kẹo vào túi mỗi người. Một đứa cháu gái tôi lúc đó 
khoảng bốn tuổi, nó ngồi xéo với ông chú, nên không thấy được cánh tay 
thẩy kẹo của chú, mà chỉ thấy lâu lâu không hiểu sao kẹo bánh cứ rơi 
đúng vào túi của nó. Nó mê mẩn ngạc nhiên nhìn lên khoảng không nơi 
có những viên kẹo bánh rơi xuống túi nó. 
Dĩ nhiên ông chú kiêu hãnh, vì ông là người lớn và biết mọi chuyện do 
đâu. Cảm nhận này tôi cũng đã có khi quan sát một chú chó lùn tai dài 
đang lê tấm thân ục ịch trên một vỉa hè. Cảnh tượng vừa buồn vừa 
thương tâm. Đang đi, bỗng chân nó dẫm lên tai, không làm sao tiến thêm 
được. Mỗi lần nó cố lao tấm thân nặng ra phía trước là mỗi lần không 
hiểu sao tai phải nó đau nhói. Đây là lúc loài người khôn ngoan cảm 
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thấy mình vượt trội hơn con vật. Với lí trí, con người khôn ngoan hiểu 
ngay đâu là nguyên do sự việc: không tiến lên được và đau là do chân 
dẫm lên tai. Nhưng con chó có hiểu gì đâu. Nhưng khi nó bực mình và 
thôi không cố gắng bước đi nữa, thì chân nó hết dẫm lên tai. Và nó lại 
tiếp tục tiến bước, mà chẳng hiểu tại sao lại xẩy ra sự kiện đau đớn và 
làm trò cười cho thiên hạ trên đường. 
Cháu tôi không buồn rầu như con chó, nhưng nó hớn hở vui mừng. Nó 
là một đứa trẻ cực thông minh. Nhưng nhìn cháu, thoáng chốc tôi cũng 
có cái phản xạ kênh kiệu của người lớn: Tôi biết nhiều hơn cháu, tôi hiểu 
được mọi chuyện do đâu mà ra. Chính ông chú thẩy kẹo lên, chứ đâu 
phải phép lạ từ trời rơi xuống như cháu tôi nghĩ. 
Nhưng tức thì tôi cảm thấy có cái gì bất an. Phải chăng người ném kẹo 
kia chẳng quan trọng gì? Hay chăng kinh nghiệm của cháu bé, nghĩ 
mình chẳng có công trạng gì mà lại được thưởng kẹo dư đầy, lại gần với 
thực tại đích thật hơn? Và phải chăng lời kinh của cháu lúc đi ngủ cám 
ơn Chúa đã cho mình kẹo bánh lại gần chân lí hơn mẩu biên lai trả tiền 
của cửa tiệm, trên đó ghi giá tiền của từng loại kẹo? 
Các bạn yên chí, ở đây tôi không ca bài con nít ngợi ca tuổi trẻ đâu. Cả 
trẻ em cũng chẳng phải là những nhà lãng mạn về tuổi trẻ. Thuyết chủ 
trương có một thời hoàng kim tuổi trẻ thường bỏ quên mất những âu lo 
và khó nhọc của tuổi các em. Chính các em không bao giờ muốn mình cứ 
bé mãi, mà trái lại, chúng rất mừng khi thấy mình lớn… như thế kia! Tôi 
cứ bị cháu bé út phản đối hoài, mỗi khi gọi cháu là „bé cưng.“. Nó nhắc 
tôi „Ba phải biết là con đã lớn như thế kia rồi!“. Mới đây cháu hỏi tôi: „Này 
ba, bao giờ thì con sẽ thành thanh niên?“ 
CON ĐƯỜNG DẪN TỚI HẠNH PHÚC 
Như vậy, ở đây ta không bàn về những câu chuyện tuổi trẻ như thế này 
thế khác. Mà chỉ muốn cùng nhau đi tới một nhận định nền tảng, là lối 
nhận thức thế giới của trẻ em chẳng phải là loại thấp kém gì hơn so với 
lối nhận thức thông thường của người lớn. Lạ thật, chính Friedrich 
Nietzsche cũng đã đề cao hình ảnh trẻ em khi ông ví von một cách đáng 
suy nghĩ con đường dẫn tới siêu nhân với con đường của lạc đà đi qua 
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sư tử tới đứa trẻ: „Trẻ con và quên lãng: cả hai đều hồn nhiên, một bắt đầu 
mới, một trò chơi, một bánh xe tự lăn, một chuyển động ban đầu, một tiếng 
Vâng linh thiêng.“ [1] Và như vậy, khi suy nghĩ về lối nhận thức thế giới 
nơi trẻ em là lúc ta đứng trước một câu hỏi triết học sâu xa. Các nhà 
chuyên môn gọi đó là câu hỏi về cách thức thể hiện khác của sự vật, so 
với thực tại nó đang có: Tại sao lại bắt buộc phải là cái này cái nọ mà có 
thể không là cái gì cả? 
Chỉ trong những lúc thật bình thản ta mới nhận ra í nghĩa của câu hỏi 
đó. Nó trở thành một câu hỏi thật sự, qua đó ta thoáng chốc cũng cảm 
thấy mình thật đang đứng trước vực tối âu lo về Hư vô cuộc đời. Tôi 
nhớ, khi còn nhỏ cũng đã có một cảm giác như thế vào một buổi tối khi 
suy nghĩ về thế giới. Nhưng khi vượt qua được thoáng chốc âu lo đó, ta 
sẽ cảm nhận được niềm an tĩnh của một thực tại trần thế muôn màu, chứ 
không phải là vực tối hư không. 
Trước mặt tôi là một thân cây xù xì gân guốc với cành lá khác hẳn với 
các cây khác. Tôi đang ngắm nhìn nó trong giây phút này, khung cảnh 
này, trên đất nước này của một hành tinh bao bọc bởi một vũ trụ vô tận. 
Và tôi sẽ không bao giờ có lại được nhận thức nguyên si đó về cây nữa, 
là vì cây và tôi đang liên tục đổi thay. Quả thật lạ lùng. Và sẽ không thể 
cắt nghĩa đầy đủ được hiện tượng có một không hai đó, nếu ta cố gắng 
tìm hiểu nó qua khía cạnh chuyên môn, nghĩa là chỉ quan sát nó từ một 
góc độ nào đó mà thôi. Chẳng hạn, với cái nhìn tiến hoá, thì cây là một 
biến cố xuất hiện trong một niên đại thời gian nào đó. Với con mắt nhà 
thực vật, cây đó thuộc về một chủng loại. Với cái nhìn cân bằng môi 
sinh, cây là một phần của toàn thể. Với bác tiều phu, nó đáng giá bao 
nhiêu mét củi. Dưới con mắt nhà hội hoạ hay nhiếp ảnh, hình cây sẽ 
được dùng để diễn tả một cảm nhận nào đó của người nghệ sĩ. Và nếu 
như ta có thể í thức chắc chắn được tính cách độc nhất của hiện tượng 
không thể nhầm lẫn đó, thì trái lại ta cũng có thể nghĩ rằng, cây kia (dù 
sự hiện diện của nó có í nghĩa và hữu ích, và hi vọng trong chốc lát nữa 
đây nó sẽ không tan biến đi trong cái hỗn mang vũ trụ) và Tôi (là người 
đang quan sát cây và đang trao đổi với người khác về cây đó) cả hai thực 
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tại này thật ra chỉ là ảo ảnh hoàn toàn vô nghĩa… Nhưng nếu vì một lí 
do nào mà quý vị không nghĩ được như thế, thì xin biết cho rằng, ông 
Nietzsche – nhà vô thần rốt ráo nhất trong giới vô thần – đang tố cáo quý 
vị là những người kín đáo tin vào một Đấng tạo í nghĩa, Đấng bảo tồn 
mọi sự và hơn nữa đang tin vào một Đấng có khả năng trao đổi chuyện 
trò nào đó. Và nếu như quý vị không muốn gọi Đấng ấy là Thiên Chúa, 
thì Nietzsche sẽ trách là quý vị đang chơi chữ và có lẽ ông ấy sẽ phải cực 
chẳng đã bỏ rơi quý vị. 
Tại sao những suy nghĩ hiểu biết như thế lại tới với ta chỉ trong một 
khoảnh khắc ngắn ngủi? Là vì chúng ta không còn nhìn được thế giới 
một cách thấu triệt như trẻ con, cái nhìn của ta đã trở thành lối mòn 
thường tình. Là vì ta không còn nhận ra một hoàn cảnh như nó thật xẩy 
ra, song trái lại, ta xếp nó ngay vào một trong những hoàn cảnh mà ta đã 
thường thấy rồi. Trẻ con không vô thần, vì chúng cảm nhận sự che chở 
nâng niu trong một thế giới đầy í nghĩa như là một cái gì đương nhiên, 
và đó là điều kiện của một cái gì đó như là Hạnh phúc. Dĩ nhiên, cũng có 
những đứa bé phải lớn lên trong giông tố và không có được những hoàn 
cảnh êm đềm tương tự. Dù vậy, tôi vẫn muốn minh xác rằng, cả chính 
những trẻ ấy cũng có thể tạo ra cho mình những giây phút như thế. Nếu 
Thiên Chúa đương nhiên hiện hữu và Người nắm giữ thế giới trong tay, 
thì đối với một số người lớn Người có lẽ cũng chỉ là một thứ bàn ghế 
trong nhà họ. Bao nhiên năm tháng bàn ghế vẫn nằm một chỗ, và cũng 
vì quá đương nhiên nên chúng chẳng được ai để í, nhận ra. Hans 
Carossa đã diễn tả điều đó bằng một câu thật hay: „Chẳng ai nghe thấy 
tiếng Chúa thầm thì, người ta chỉ nghe ra khi Người im bặt.“ 
Trẻ con nghe ra tiếng thầm thì đó, vì chúng còn cảm nhận và ngạc nhiên 
trước cái thực tại đương nhiên. Thiên Chúa của trẻ em không phải là 
Chúa của con nít, đó là một Thiên Chúa trực tiếp, được giải phóng khỏi 
mọi thứ phế thải rắc rối của người lớn. Có thể trẻ em cảm nhận Thiên 
Chúa mạnh mẽ hơn, là vì chúng còn ngửi được cánh tay tạo dựng của 
Chúa, như một giám mục có lần đã nói thế. 
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Dù vậy: Người ta vẫn có thể tiếp tục theo Nietzsche. Không ai cản họ tiếp 
tục cả quyết rằng, mọi cảm giác chỉ là ảo ảnh tưởng tượng, chỉ là tiếng 
vọng và mây khói. Nhưng như thế thì cũng phải sẵn sàng chấp nhận mọi 
hậu quả. 

 
[1] Ở đây, Nietzsche muốn nói tới ba giai đoạn biến hoá tinh thần hay 
biến hoá văn hoá từ Lạc đà qua Sư tử tới Trẻ em. Lạc đà biểu hiện cho 
văn hoá chịu đựng, chấp nhận, sa mạc cô đơn. Sư tử là văn hoá Siêu 
nhân (của Nietzsche): chiếm hữu tự do, sức mạnh, thắng vượt sa mạc. 
Trẻ em biểu trưng cho văn hoá vô chấp, quên, hồn nhiên, tự tại. 
 

( BẢY) 
THIÊN CHÚA CỦA THẦY CÔ DẠY GIÁO LÍ – 
MỘT ÂM MƯU KHÓ HIỂU 
Ngày nọ, tôi nghe câu nói của đức Giê-su, một câu vẫn làm tôi suy nghĩ: 
„Nếu các ngươi không trở nên như con trẻ, các ngươi không thể vào được nước 
trời.“ Nhưng rồi lòng tin con trẻ ngây thơ của tôi rơi vào khủng hoảng. 
Lúc đó tôi 14 tuổi. Trí khôn dậy thì bỗng khiến tôi có những cái nhìn 
khác hẳn trước đó. Một í nghĩ tinh quái và rối đạo đến với tôi: Ừ, mình 
phải trở nên thơ ngây, ngớ ngẩn và trẻ con thì mới hiểu được đạo Ki-tô. 
Có lẽ ai trong chúng ta cũng trải qua cái tuổi khủng hoảng đó. Cái tuổi 
làm ta thấy mọi cái đều trở nên mới và ta muốn tự mình quyết định mọi 
sự – ngay cả chuyện phải xỏ tay túi quần ra làm sao cho „oai“. Hành vi 
này thực tế xem ra giả tạo và dị hợm, nhưng giờ đây ta xỏ tay vào túi 
quần không phải như kiểu „người ta“ vẫn làm xưa nay, mà là vì muốn 
chứng tỏ ta tự mình quyết định làm như vậy. Ai cũng biết, cuộc sống ở 
tuổi đó không dễ gì. 
Tuổi thơ chấm dứt với cái thế giới đẹp đương nhiên của nó. Cuộc phiêu 
lưu kì diệu của lí trí bắt đầu. Người ta mở to mắt trước những hiểu biết 
khoa học lạ lùng; giờ đây không chỉ có một, mà là nhiều thế giới mở ra 
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một lúc. Và phương tiện để xếp đặt các hiểu biết và cái thế giới muôn 
màu đó vào trật tự bên nhau là lí trí. 
Một câu Kinh Thánh khác tôi thích hơn, đó là câu nổi tiếng của thánh 
Phao-lô: „Hãy thử mọi thứ đi, và giữ lại điều hay.“ Đấy là câu chỉ đạo của 
tôi trên con đường hoài nghi kiếm tìm sự hữu lí – hay vô lí – của đức tin. 
Nhưng phải bắt đầu chuyện này như thế nào? Lúc đó tôi vẫn luôn tâm 
niệm rằng, việc có Thiên Chúa hay không sẽ mang tầm quan trọng quyết 
định cho việc định hướng cuộc đời tôi. Vì thế, cần phải tìm hiểu vấn đề 
thật tới nơi tới chốn. Tôi tự nhủ, trước hết phải tìm hiểu mọi tôn giáo 
trên thế giới, rồi mới đi tới quyết định lựa chọn cho mình cái đúng nhất. 
Một dự án xem ra thật quái gở. Đối với người lớn, đó là chuyện không 
tưởng. Nhưng với một cậu bé 14 tuổi thì đó không phải là chuyện đùa. 
Tôi say sưa bước vào chương trình đã vạch. 
Thời đó, tôi nghĩ, các thầy cô, nhất là thầy cô dạy giáo lí, sẽ là người có 
khả năng giúp tôi nhất. Thời đó, vào những năm trước sau 1970, cũng là 
lúc chính các thầy cô đang rơi vào khủng hoảng, và họ đang tìm mọi 
cách để lấy lòng học sinh. Tôi thì cứ thích chọc tức ông thầy giáo lí của 
tôi bằng những câu hỏi ngờ vực về đức tin ki-tô giáo. Làm vậy là để xem 
sự phản kháng của thầy, mà cũng để mong tìm được đôi câu trả lời tâm 
huyết của thầy. Tôi nghĩ rằng, điều kiện của một cuộc tranh luận đích 
thực, là cả hai phía sẵn sàng đưa ra những luận chứng để làm thay đổi lí 
chứng của đối phương. Phần tôi sẵn sàng lắng nghe luận chứng của 
những người khôn ngoan, ngay cả của thầy giáo. Tôi thèm khát có được 
những câu trả lời hay. 
Nhưng các giờ lớp giáo lí, những buổi học tôi rất thích, lại làm cho tôi 
thất vọng. Thầy nghĩ, đây không phải là nơi để nghe những phê bình về 
Giáo hội và Ki-tô giáo. Và đối với một thiếu niên dậy thì, thì phản ứng 
sau đây của thầy là điều dở nhất: Thầy hoàn toàn chấp nhận mọi í kiến 
chỉ trích của tôi, mà không phản ứng gì cả! Ngày nay tôi có cảm tưởng 
xấu rằng, thời đó các thầy cô đã họp nhau ở quán rượu nào đó để âm 
mưu chống lại chúng tôi. Họ hả hê để cho những phê bình chỉ trích gắt 
gao Giáo hội và đạo giáo của chúng tôi – những chỉ trích xem ra có vẻ 
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quan trọng hoá, nhưng rất đáng lưu í của tuổi chúng tôi – rơi vào 
khoảng không. Mà thật, các buổi học giáo lí thời đó đã không phải là chỗ 
để chúng tôi giải toả những chống đối. Thầy giáo cứ mỉm cười, vui vẻ 
bảo rằng, hầu hết chúng tôi đều có lí một cách nào đó. Quả thật chẳng 
thú vị gì. 
Nhưng, cứ đồng í mãi với học sinh thì lớp học sẽ chẳng ra làm sao cả. Vì 
thế, thầy nẩy ra mánh hay: Muốn tránh những câu hỏi hóc búa về Ki-tô 
giáo và về Giáo hội, cách hay nhất là chẳng nói gì tới Ki-tô giáo nữa 
trong các giờ lớp. Và thầy bắt đầu nói về đủ thứ khác, chẳng hạn như về 
các tôn giáo khác. Và, kết quả là thay vì học được gì về Đạo trong giờ 
giáo lí, chúng tôi trở nên bàng quan với mọi tôn giáo. Chúng tôi làm 
quen với tôn giáo giống như làm quen với các muông thú lạ lẫm trong 
các sở thú. Và trong đó có cả những con vẹt… 
Tôn giáo, như thế, không hơn không kém chỉ là những kiến thức về 
những sự việc hay ho hay buồn chán nào đó, chứ về nội dung thực sự 
của đạo giáo thì chẳng học được gì. Tuy vậy, tôi cũng đã không thể phàn 
nàn gì được. Là vì trong tuổi thanh xuân nhẹ dạ tôi vẫn ước ao tìm hiểu 
mọi tôn giáo trước khi quyết định cho mình mà. Ngoài ra, tôi quen 
những học sinh, mà từ giai đoạn ấy cho mãi cho tới tuổi già, vẫn không 
tìm ra được gì… 
1. TRÒ CHƠI DÂN DA ĐỎ CHẾT NGƯỜI 
Tuyệt vời nhất, dĩ nhiên, là những tôn giáo kì lạ. Đó là các tôn giáo tự 
nhiên muôn màu lắm vẻ. Thầy đưa ra thuyết của C.G. Jung về các tín 
ngưỡng tự nhiên và cố gắng mô tả, xếp loại, diễn giải chúng. Thầy cho 
hay, người Âu châu thoạt tiên coi các tôn giáo đó là „bán khai“ và có thái 
độ kẻ cả đối với các dân tộc „bán khai“ kia. Người ta coi đó là những thứ 
trẻ con, là thứ mê tín dị đoan chẳng nên quan tâm. 
Rồi sau đó chúng tôi lại được dạy ngược lại: Mình phải đặc biệt tôn 
trọng các tôn giáo kia, là vì chúng là những của lạ. Lúc đó, Âu châu đang 
ở trong thời đại lớn của lòng yêu người nhân danh tình yêu tha nhân, 
nghĩa là, họ chẳng màng gì tới những người thợ khách ngay bên cạnh 
nhà mình, nhưng kêu nhau mở lòng ra với các dân tộc xa xôi như Việt 
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Nam, Lào và Cam-pu-chia, họ gọi nhau nghĩ tới các hậu quả xấu xa của 
chủ nghĩa thực dân và hãy cảm thông với các dân tộc ấy. Không phải là 
tôi hoàn toàn coi thường những đối kháng gia trọng của thời này. 
Nhưng sự thành khẩn và thái quá về những lời dạy đó trong các trường 
lớp đã khơi dậy nơi chúng tôi sự phản kháng của tuổi dậy thì. Bỗng chốc 
chúng tôi được khuyên phải quý trọng bầu trời thần linh muôn màu của 
các dân tộc vùng nam hải, phải giúp chúng giữ được nét nguyên thuỷ 
tinh tuyền và tránh được các ảnh hưởng rác rưởi của phương tây. Tất cả 
những gì liên quan tới việc truyền bá Ki-tô giáo, trái lại, đều đương 
nhiên bị gán cho là chủ nghĩa thực dân tinh thần. 
Chúng tôi thấy tất cả những luận cứ này không thuyết phục. Một số 
trong chúng tôi thời đó đã đánh mất niềm tin tôn giáo, bởi vì Thiên Chúa 
của thầy giáo chỉ là một thứ hình nộm lộng kiếng trong bảo tàng viện, 
mà người ta có thể nhìn xem được từ mọi phía, hay như một thứ cọp 
giấy đẹp có thể thấy được trong sách vở, Thiên Chúa này chẳng giúp gì 
cho cuộc sống thực tế. Thứ thiên chúa ba đầu sáu tay kia của các tôn giáo 
chẳng có câu trả lời nào cho í nghĩa cuộc đời cả. Các giờ học giáo lí cũng 
chẳng giúp gì hơn, và tôi càng ngày càng đâm ra nổi đoá. Tôi có cảm 
tưởng bị lừa trong các buổi học và bị thả mặc cho những thắc mắc của 
mình. Tôi còn nhớ, lúc đó tôi đã viết một lá thư hằn học cho vị giám mục 
giáo phận, nhưng cuối cùng đã không gởi đi. 
Đặc biệt tôi còn nhớ một câu trả lời cửa miệng mà không hàm í xấu của 
thầy, mỗi khi đề cập tới Ki-tô giáo hay Giáo hội. Trước mọi câu hỏi đi 
vào chiều sâu, thầy luôn trả lời: „Đó là một bí ẩn.“ Câu trả lời làm tôi điên 
tiết. Tôi cho đó là vô lễ, vì câu hỏi của tôi không phải là chuyện vớ vẩn, 
nhưng, với sự nghiêm túc của tuổi dậy thì, tôi coi đó là những vấn nạn 
quyết định cho tương lai cuộc đời mình. Câu trả lời mù mờ đó xem ra 
quá nhiều mà cũng quá ít đối với tôi. Chỉ nhiều năm sau, tôi mới hiểu 
được câu đó, nhưng tôi sẽ bàn điểm này sau. 
Về sau, Thiên Chúa của thầy giáo lí lại trở về với tôi một lần nữa. Đó là 
„Dự án luân lí thế giới“ của Hans Küng. Giáo sư Küng muốn đưa ra một 
nền luân lí chung cho mọi tôn giáo, đây là một chủ đích vô cùng tốt đẹp. 
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Nhưng theo tôi, điều này không thể thực hiện được, là vì nếu thế, thì sẽ 
chẳng có sự đối thoại giữa các tôn giáo hiện thực và sống động, mà tôn 
giáo giờ đây chỉ còn là những í tưởng được hình thành nên trong các 
phòng học mà thôi. Dĩ nhiên, việc nghiên cứu liên tôn không dư thừa. 
Song không nên mang ảo tưởng có thể kiến tạo hay hỗ trợ hoà bình tôn 
giáo hay hoà bình thế giới chỉ bằng một dự án hàn lâm như thế. 
Về sau, khi chính mình tìm hiểu và đào sâu các tôn giáo tự nhiên, tôi 
nhận ra sự trục trặc của hình ảnh tôn giáo mà chúng tôi đã học được nơi 
trường lớp. Lời hiệu triệu trong lịch sử tinh thần của phương tây „Hãy 
trở về với thiên nhiên“ phần nhiều mang chất thơ ngây, đúng hơn đó là 
một triệu chứng khủng hoảng và đã cho thấy những hậu quả thê thảm. 
Mặt khác, quan điểm về cuộc sống hạnh phúc vô tội của các dân tộc bán 
khai cũng chẳng phản ánh đúng thực tế. Tôn giáo tự nhiên – điều này 
trước hết có nghĩa là sợ. Sợ các thần linh đầy quyền uy trong thiên nhiên, 
mà mình không được phép chọc giận hoặc phải tìm mọi cách xoa dịu 
cơn giận ấy. Cuộc sống bị hạn chế bởi nhiều cấm kị và cấm đoán, và 
người ta sẵn sàng giết người để tế thần linh nổi giận. Người Âu châu 
ngày nay có trở về lại tâm trạng bán khai kia được không? Tôi thấy vô 
cùng khó, có thể nói là không tài nào được. Một thí dụ: qua sự mô tả của 
Hans Peter Duerr, mới đây ta biết được rằng, dân bán khai không phải 
không biết mắc cở, khác hẳn điều sách vở Âu châu vẫn viết. Họ có một 
quy ước xấu hổ về ánh nhìn rất gắt gao. Nghĩa là, tuy tung tăng ở truồng 
vậy, nhưng người này không được nhìn một số chỗ trên thân thể người 
kia. Lỗi phạm điều cấm này có thể đưa tới cái chết. Sau khi hiểu được 
điểm này, người ta đem các hình chụp xưa cũ ra nghiên cứu, lúc đó mới 
nhận ra được những nét đau khổ cắn xé trên gương mặt của những 
người „bán khai“ ở truồng. 
Cả các tôn giáo của thổ dân da đỏ cũng nhuốm đầy sợ hãi. Ngay trước 
khi người Tây-ban-nha vào thủ đô của thổ dân Aztek, dân này còn có 
những cuộc hi tế người man rợ đều đặn. Trong vương quốc thổ dân 
Aztek của hoàng đế Montezuma mỗi năm có từ 10.000 tới 20.000 tù nhân 
bị tế thần một cách tàn bạo. Người ta lấy một con dao bằng đá xẻ ngực 
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nạn nhân ra để làm hoà lại với nữ thần mặt trời. Dĩ nhiên, không thể chối 
cãi được chuyện người Tây-ban-nha đã dùng những phương tiện hoàn 
toàn không thể chấp nhận được để tàn phá những nền văn hoá đang rộ 
nở kia. Nhưng bảo rằng, việc đưa Ki-tô giáo vào thay thế những tôn giáo 
thổ dân đa sắc nhưng bất nhân kia đã là một lỗi lầm kinh khủng, hay hô 
hào phải làm sống lại các tôn giáo bộ lạc cổ kính kia, thì điều này, với 
tầm hiểu biết của chúng ta ngày nay, ngay cả những kẻ nhân bản nhất 
hiện nay cũng không còn dám khẳng định nữa. 
Có lẽ sẽ vui lắm, nếu ta giờ đây giả làm dân Aztek và diễn lại những 
nghi thức tôn giáo đầy màu sắc của họ. Cũng như xưa kia hoàng hậu 
Marie Antoinette đã vui biết mấy, khi lâu lâu bà lại cho dựng lên trong 
công viên gần điện Versailles một nông trại rồi giả dạng đóng vai một bà 
nhà quê sống trong đó. Màn kịch này đã không giúp bà hiểu được gì về 
hoàn cảnh khốn cùng của thôn dân nước Pháp thời đó. Và việc hiểu lầm 
tự tạo đó về sau đã khiến bà mất ngai mất đầu. Cũng vậy, nếu giờ đây 
dân nhẹ dạ Âu châu bị bó buộc phải quay trở lại cuộc sống tôn giáo của 
dân Aztek xưa, thì hẳn họ sẽ ớn lạnh tới cỡ nào. Như vậy, nếu xét kĩ, thì 
việc đề cao các tôn giáo tự nhiên và tôn giáo bộ lạc với các dạng thần linh 
lạ lùng tới man rợ của chúng là chuyện thiếu hẳn nền tảng. Ai muốn 
thực sự tìm Thiên Chúa, sẽ chẳng gặp Người nơi các tín ngưỡng này. 
Cả bầu trời cổ xưa của Ấn-độ, từ hàng ngàn năm nay dần được đong 
đầy bởi đủ loại thần linh, lại càng dở hơi hơn. Ấn giáo là một tập hợp 
không rõ ràng của rất nhiều thứ, trong đó gói ghém những kinh nghiệm 
đầu đời nhuốm màu tưởng tượng về cuộc sống con người. Việc sinh sản, 
tình dục, sự chết xuất hiện nơi đây luôn với nhiều hình dáng và trạng 
thái mới, và càng ngày càng hoang rợ hơn. Không có bóng dáng Thiên 
Chúa trong khối vô số thần linh của Ấn giáo, một tôn giáo có thể nói đa 
phần là vô thần. Ki-tô hữu về sau cho rằng, người Ấn cổ đã có một í 
niệm về Thiên Chúa, và chính họ đã biểu tả Người ra dưới nhiều dạng 
hình trong tôn giáo họ. Dù sao, khung cảnh tôn giáo hỗn độn trộn lẫn 
truyền thuyết, khác nhau từ vùng này qua vùng khác, để lại nơi tâm tư 
người muốn đi tìm chiều sâu nỗi chán chường và khó chịu về văn hoá 
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tôn giáo Ấn, một tôn giáo thường dẫn vào hư vô hơn là cung cấp í nghĩa 
cho cuộc sống. 
2. CHÂN LÍ DƯỚI GỐC BỒ-ĐỀ 
Vào một đêm rằm năm 528 trước công nguyên có một người tên là 
Siddartha Gautama ngồi thiền dưới gốc bồ-đề ở Uruvela gần Bodh Gaya 
miền bắc Ấn-độ. Ông để hết tâm suy tư về cuộc đời con người. Ông là 
một thái tử, bảy năm trước đã bỏ cuộc sống nhung lụa hoàng cung, để đi 
tìm cái quan trọng hơn của cuộc sống. Nhưng các lời giải cho vấn nạn 
cuộc đời, mà ông đã có được cho tới lúc đó, chỉ là những lời khuyên rời 
rạc và đầy mâu thuẫn từ các giáo huấn khác nhau của vũ trụ bất nhất Ấn 
giáo. Đó là các lời khuyên xem ra vô lí của mấy tay Guru kênh kiệu. Có 
lẽ Gautama lúc đó cũng giống như mấy ông bà mê tìm sự thật trong các 
giáo lí huyền bí ngày nay, đã ngấu nghiến đọc và nhét đầy cho mình bao 
nhiêu là thứ vô nghĩa. Nhưng rồi kết quả cũng chỉ là những chán 
chường, ngay cả buồn nôn, chứ có tìm thấy cái bình an của nhận thức 
chiều sâu nào đâu. 
Những điều Siddhartha Gautama tìm thấy cho mình trên con đường tìm 
kiếm trong chính cõi tâm mình, cho tới lúc đó, đã không thoả mãn được 
ông. Cũng giống như Sokrates, kẻ suy tư nhiều nhất của Hi-lạp, đã 
không thoả mãn khi ông suy nghĩ về vũ trụ thần linh của đất nước mình. 
Gautama, sau này được gọi là Buddha, có nghĩa là kẻ giác ngộ, ngồi trầm 
mình trong đêm rằm tháng năm dưới gốc bồ-đề bên bờ sông Neranjana. 
Và điều chợt đến với ông lúc đó đã đưa ông bước vào một con đường 
hoàn toàn mới. Con đường đi vào chiều sâu, đi vào đáy tầng hiện hữu 
con người. Những đồng chí quây quần quanh ông cũng đang bế tắc 
trước các vấn nạn cuộc đời. Có lẽ chính sự bất cập quá lớn và gần như 
thiếu nghiêm túc của bầu trời thần linh ấn-độ đã đẩy Phật giáo đi lên với 
tất cả sự nghiêm túc của nó. Dù sao, cả một phong trào đạo giáo đã hình 
thành tương đối nhanh, và không ngừng lan rộng. Người ta lập tu viện, 
nơi đó tu sĩ có thể rút lui khỏi đời lâu dài – cũng giống như trong các tu 
viện ki-tô giáo – hay chỉ một thời gian ngắn, để có dịp đi sâu hơn vào 
chính mình. Về sau, đạo phát triển thành nhiều nhánh, „tiểu thừa“ (Tích-
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lan, Miến-điện, Thái-lan, Lào, Cam-pu-chia), „đại thừa“ (đặc biệt ở Nê-
pan, Việt-nam, Trung-quốc, Đại-hàn, Nhật) và Phật giáo la-ma ở Tây-
tạng, Si-kim, Bu-tan, Mông-cổ. 
Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn trên thế giới. Nhưng có thật 
đó là một tôn giáo không? Có nhiều lí do để phủ nhận. Ít nhất là vì 
không có Thượng đế trong đạo này. Vì thế người ta gọi Phật giáo là một 
tôn giáo vô thần. Nhưng đây cũng là một điểm có thể gây hiểu lầm, là vì 
Phật giáo không chống lại niềm tin vào một Thượng đế hay Thiên Chúa. 
Dù sao, ta có thể nói được đó là một tôn giáo không có Thượng đế. Có lẽ 
việc loại trừ Thượng đế / Thiên Chúa có liên quan với việc hình thành 
Phật giáo. Đối với Siddhartha Gautama, bầu trời hỗn độn thần linh ấn-
độ còn kinh hoàng hơn các thần linh sống chung nhau trên ngọn núi 
Olympia mù sương đối với Sokrates về sau này. Vì thế, Buddha không 
hướng lên cao, mà ở lại trên mặt đất, và đi vào chiều sâu thẳm của sự 
hiện hữu con người với một cường độ suy tư mà ta thấy chỉ có nơi các 
tôn giáo. Điều này Sokrates cũng làm, theo cách thức của ông. Và cách 
của ông mang tính đồng hành và trò chơi hơn; ông sử dụng lí trí trong 
cuộc đối thoại với từng cá nhân để tìm ra cái nòng cốt cuộc đời. 
Ta có thể nói được Buddha là Sokrates của Á đông, vì cũng giống như 
Sokrates, Buddha chán ngấy với các thần linh và tập trung suy tư vào 
chiều sâu. Nhưng không thể nói Sokrates là Buddha của Âu châu được, 
vì ông đã không tạo nên một phong trào tôn giáo nào cả. Nhưng, chớ 
nên lẩn quẩn với mấy định nghĩa í niệm nhàm chán đó. Hãy cứ đơn giản 
coi đạo Phật như cái nó là, nghĩa là một khoa minh triết cao sâu không 
phải về Thiên Chúa, nhưng về thế giới và con người trong thế giới; dĩ 
nhiên Phật giáo cũng còn nhiều cái lạ khác nữa, như luân hồi mãn kiếp, 
tránh đời… Các nhà minh triết ki-tô giáo có thể dùng chính điểm minh 
triết kia của đạo Phật để trở thành ki-tô hữu tốt hơn. 
Ở đây, tôi không bàn đến những nhà thần học ki-tô giáo trước kia, 
những người đã mệt mỏi với niềm tin bị tấn công tứ phía bởi văn minh 
tây phương của mình, và họ cuối cùng đã coi Ki-tô giáo như một giai 
đoạn chuyển tiếp trên con đường dẫn tới giải pháp „phật giáo“ cho mọi 
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sự. Hiện nay có thứ Phật giáo đồ hộp made in Âu châu này, nhưng nó ở 
tầm tri thức thấp lẹt đẹt. Trên các kệ sách đầy dẫy những loại tác phẩm 
lẩn thẩn đó. 
Tuy nhiên, khi các tác phẩm „tôn giáo“ buồn cười trên không hẳn viết ra 
vì thương mại, nhưng chứa đựng kinh nghiệm sống thật, thì chúng 
không còn là trò đùa nữa, mà sẽ dẫn tới hậu quả thảm nạn. Những hiện 
tượng như thế ta cũng đã gặp trong các giai đoạn lịch sử xuống cấp 
khác, chẳng hạn như trong giai đoạn cuối thời Đế-quốc Rô-ma. Thời đó, 
vào thế kỉ thứ 2 và 3, giới thượng lưu không ngừng mang về từ Ai-cập 
hoặc Si-ri những mớ sách đạo dẻ rách. Mà những thứ đạo thiếu đứng 
đắn đó làm sao trụ được trước những trận gió đầu tiên của cuộc đời. Vì 
vậy, ở thế kỉ thứ 3, niềm tin vào thần linh như là những hiện tượng tôn 
giáo đứng đắn của thời cổ đã biến mất từ lâu. Sự đầu hàng của tôn giáo 
cổ thời, ngoài ra, đã giúp cho đạo Ki-tô trẻ trung dễ dàng phổ biến giáo 
huấn mình nơi những người thực tâm tìm kiếm. 
Một số phận như thế cũng sẽ xẩy ra, nếu ngày nay, chỉ vì mục đích 
thương mại, ta vội vàng nhổ các tôn giáo phương đông ra khỏi môi 
trường văn hoá đặc thù của chúng, để cố cắm vào đất phương tây thiếu 
gốc rễ. Chúng sẽ chết khô như những bó hoa thiếu nước. Não trạng này 
làm ta nhớ đến ông vua người Anh Georges III (1760-1820). Ông này cho 
trồng trong công viên Kew Gardens những miếng thịt bò bíp-tếch, với hi 
vọng chúng sớm muộn sẽ mọc cho ông những chú bò mộng. 
Nhưng cũng có một lối tiếp cận đứng đắn với Phật giáo. Tu sĩ dòng Tên 
Enomiya Lassale đã sang Nhật nhiều năm và đã học được nhuần nhuyễn 
lối tu thiền Phật qua sự giúp đỡ của một cao tăng thiền sư. Nhưng 
Lassale vẫn giữ niềm tin ki-tô của mình. Ai sống được một cách thuyết 
phục cả hai giáo huấn như Lassale, kẻ đó mới chắc chắn nói được rằng, 
minh triết sống của đạo Phật có thể tương hợp với đức tin ki-tô giáo. Có 
thể so sánh điểm này với triết học của Platon; triết học này không hề 
xuất phát từ một Thiên Chúa ki-tô giáo, nhưng các nhà tư tưởng của 
Giáo hội cổ thời đã thoải mái dùng nó để trình bày Ki-tô giáo một cách 
dễ dàng hơn. 
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Nhưng, để có được như thế, Enomiya Lassale đã trải qua một đoạn 
đường rất riêng tư thật dài. Chuyện này không thể đạt được qua một 
khoá học cuối tuần hay vài ngày nào đó. Cuối thập niên 70, khi tôi tạm 
trú mấy tuần trong phòng khách tu viện Biển-đức Maria Laach để ôn tập 
kì thi ra trường i khoa – nhờ ơn thánh Biển-đức và nội qui giờ giấc chặt 
chẽ của ngài tôi đã đậu kì đó -, lúc đó cũng có một số nhà sư cùng với 
linh mục Lassale đang lưu lại mấy ngày trong tu viện. Thật cảm động 
khi thấy các nhà sư cùng ngồi yên lặng giữa các tu sĩ trong nhà nguyện 
vào những giờ cầu nguyện. Sau những buổi cầu đó, họ trao đổi với nhau 
về những điều nối kết, mà cũng cả về những điều không thể tương hợp 
giữa hai tôn giáo. 
Có lẽ Phật giáo biết về bản chất tinh thần con người nhiều hơn Ki-tô giáo 
một chút, là vì họ có 500 năm dài hơn Ki-tô giáo để nghĩ về con người. 
Và vì họ không tin vào mạc khải cứu rỗi của Thiên Chúa như các ki-tô 
hữu, nên họ đã không thể hướng cái nhìn của họ ngay lên trời. Nhờ cái 
nhìn náo nức lên trời nên Ki-tô giáo thời Trung cổ đã xây được những 
đại thánh đường hoành tráng nhất về nghệ thuật và tinh thần. Phải đợi 
tới thánh Phan-sinh ở Assisi, ngài là kẻ dẫn con người trở lại tinh thần 
ki-tô giáo cổ thời để đưa mắt nhìn lại xuống đất, nhìn vào tạo dựng của 
Thiên Chúa và vào nét đẹp của nó. Sự hứng khởi về tạo dựng của Ki-tô 
giáo thời sơ khai đã được diễn tả rõ nét nơi một số tác phẩm ở Ravenna. 
Cũng từ sự hứng khởi nhìn xuống đất này mà Giotto đã lại vẽ lên tường 
nhà nguyện thánh Phan-sinh ở Assisi những bức hoạ gần gũi với cuộc 
sống. Như vậy, hoạ sĩ này trở thành vai chính của một phong trào nghệ 
thuật mới quan tâm tới thực tại trần thế và con người, đó là nghệ thuật 
Phục hưng. Phật giáo luôn nhìn vào đời này, họ không có cách nào để 
nhìn lên. Họ không có mặc khải nào ngoài cái mặc khải đã có trong thế 
giới này mà lí trí con người có thể đạt tới – điều này Ki-tô giáo cũng 
cùng một quan điểm. Và vì thế mà ngay từ đầu Phật giáo đã để hết tâm 
trí vào thế giới này và vào số phận của con người trong đó. Sự chú tâm 
này dẫn tới nền minh triết đặc thù và sâu xa của giáo huấn phật giáo về 
con người. 
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Nhưng, suy cho cùng, thì Phật giáo không thể tương hợp với Ki-tô giáo 
và các tôn giáo mặc khải khác, khi ta muốn nhận định không những về 
một vài khía cạnh, mà về cả con người toàn thể. Bởi vì, khi cố gắng tìm 
hiểu hết mọi thứ trong trần gian, Phật giáo một cách nào đó cũng đi tới 
kết thúc i như kết thúc của Nietzsche, nghĩa là trong Hư vô. Niết-bàn có 
nghĩa là „phật“, và dĩ nhiên nó hoàn toàn khác với cái Không của ông 
Nietzsche tây phương. Hư vô của Nietzsche là cái Không của toàn bộ lí 
trí đưa ra như một chọn lựa thay thế cho đức tin ki-tô giáo. Niết-bàn của 
Phật giáo, trái lại, là một khái niệm lung linh màu sắc và nó nói lên khát 
vọng thoát khỏi mọi đau khổ tư riêng để một lúc nào đó được bước vào 
cõi Không chẳng còn khổ đau nào nữa hết. Niết-bàn, tự nền tảng, là sự 
thú nhận thành tâm và vì thế cũng cảm động của Phật giáo về sự thất bại 
trước việc giải quyết khổ đau con người, dù Đạo này vẫn toát lên nhiều 
minh triết cuộc đời. Niết-bàn phật giáo là chữ cuối cùng và thẳm sâu 
nhất của những tôn giáo không phải độc thần về cuộc sống và thế giới và 
về í nghĩa của toàn thể. 
Phật giáo đã trở thành tôn giáo điển hình của Á châu. Nhưng cũng có 
những giáo huấn minh triết khác nữa có chiều sâu suy tư về con người 
và thế giới, mà cũng không đề cập gì tới Thiên Chúa cả. Đạo Khổng hình 
thành sau Khổng-tử (551 tới 479 trước công nguyên) đã ảnh hưởng nhiều 
mặt trên não trạng của người dân Trung-quốc cho mãi tới ngày nay, dù 
dân tộc này phải trải qua những khúc ngoặt man rợ trong thế kỉ 20. Lão-
tử (thế kỉ thứ 6 trước Công nguyên) với nhiều huyền thoại cũng là một 
nhà tư tưởng có âm vang tới nhiều thế kỉ. Âu châu không có gì tương 
đương với những vị này. Tây phương gọi những người „yêu minh triết“ 
là „triết gia“. Nhưng triết của phương tây mang nghĩa chủ yếu là một 
môn học cố gắng trước hết sử dụng lí trí. Như vậy, triết học đi gần với 
việc sử dụng lí trí một cách có hệ thống, mà ta gọi là khoa học. Ngay cả 
Học viện của Platon ở Athen trên thực tế cũng không có tầm ảnh hưởng 
rộng lớn trên não trạng con người thời đó. Đối lại, tôn giáo ở Âu châu có 
tổ chức hơn ở Á châu. Vì vậy, nếu giả như ta hỏi Khổng-tử và Lão-tử có 
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muốn sang Âu châu làm giám mục hoặc giáo sư triết học không, thì hẳn 
hai ông sẽ im lặng không trả lời và ở lại Á đông. 
Cuối cùng có thể nói, đạo Lão là một thứ Ấn giáo của người Trung-quốc. 
Đó là một thế giới thần thánh và ma quỷ, nhưng nhờ một số giáo huấn 
minh triết của Đạo nên thế giới này dễ được chấp nhận hơn. Thần đạo 
của Nhật là một loại nghi lễ quốc gia cộng đồng vô cùng đặc biệt, nó 
giúp một dân tộc có thể tự đồng hoá với chính mình qua nghi lễ, nhưng 
chẳng đưa ra được câu trả lời nào cho chiều sâu tôn giáo. Như vậy, 
chúng ta kết thúc chương Thiên Chúa muôn vẻ của thầy cô; chẳng có gì 
ngoài thất vọng, một thất vọng mà thầy cô đã khôn khéo chuẩn bị cho ta. 
3. BÀ GIÀ CỨNG ĐẦU GIAO DU VỚI QUỷ 
Chúng ta đã phớt qua mọi tôn giáo ngoài các tôn giáo độc thần được gọi 
là mạc khải như Do-thái giáo, Ki-tô giáo và Hồi giáo để tìm Thiên Chúa. 
Kết quả hầu như chẳng được gì cả. Hoặc là chúng ta sống với các tôn 
giáo tự nhiên trong tâm trạng âu lo và với những nghi lễ bất nhân để lấy 
lòng thế giới thần linh. Thế giới này còn khác nhau tuỳ mức độ văn minh 
với các thần thoại hay truyền thuyết bằng chữ viết, như ở Hi-lạp cổ, ở 
Ấn-độ hay bất cứ một nơi nào khác. Hoặc là chúng ta coi mọi sự rốt cuộc 
chỉ là Không, và như vậy tất nhiên bị gán cho chữ Vô thần. Một vài giáo 
phụ ki-tô giáo cho rằng, khi chưa biết đến Ki-tô giáo, thì Vô thần là lối 
sống thành thật nhất. Lối sống này cũng có thể mang hoa kết trái về mặt 
tôn giáo nhờ vào những giáo huấn minh triết sâu xa, đặc biệt như nơi 
đạo Phật đáng kính. 
Ki-tô giáo coi sự hiện diện của các tôn giáo khác là có vấn đề. Người vô 
thần chẳng quan tâm gì tới chuyện có những kẻ không vô thần, vì đối 
với họ tất cả trước sau gì cũng sẽ là Hư vô. Nhưng ki-tô hữu thì khác, họ 
thấy thế giới này có í nghĩa và họ tin vào một Thiên Chúa hoàn vũ, nên 
họ luôn đứng trước câu hỏi bất an này: Nên xem các tôn giáo khác là 
hoàn toàn sai lầm, hay nên xem vũ trụ tôn giáo trước Ki-tô giáo và ngoài 
Ki-tô giáo như là những gì cũng có thể có giá trị. Tắt lại, họ đứng trước 
quyết định, xem Ki-tô giáo là một giáo phái hay đó là tôn giáo hoàn vũ. 
Trong lịch sử ki-tô giáo luôn xẩy ra chuyện phân phái, từ lạc phái xưa 
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kia của Marcion trong thế kỉ thứ 2 đòi vứt bỏ Cựu Ước và toàn bộ truyền 
thống do-thái, tới các Chứng Nhân Giê-hô-va ngày nay chỉ coi họ mới là 
người được cứu rỗi mà thôi, còn tất cả những kẻ khác đều thuộc loại vô 
phương cứu chữa, vì thế họ có được một nhiệt tình truyền giáo hiếm có. 
Nhưng, tự nền tảng, khuynh hướng chung của Giáo hội là dứt khoát 
không chấp nhận những lối giải quyết bất nhân đó. Ngay Justin, nhà văn 
ki-tô giáo thời cổ, đã nhận ra „logoi spermatikoi“ (tia sáng Thánh Thần) 
trong mọi tôn giáo và văn hoá khác, tia sáng này cho thấy dấu hiệu của 
Chúa Ki-tô trong đó. Và Michelangelo Buonarroti đã không chỉ vẽ lên 
trần nhà nguyện Sixtin, nhà nguyện riêng của giáo chủ Rô-ma, những 
tiên tri vạm vỡ, đang trông chờ hoặc tiên báo về đức Ki-tô trong thái độ 
suy tư và hớn hở, tiên đoán và tìm tòi, thất vọng, nghe ngóng và ngạc 
nhiên. Giữa các khuôn mặt tiên tri lộng lẫy đó là hình các bà bói ngoại 
đạo tuyệt đẹp, mang rặt dáng phục hưng, nhưng hoàn toàn phù hợp với 
truyền thống lớn của Giáo hội. Những bà bói tuyệt trần này đại biểu cho 
thế giới ngoại giáo muôn màu; qua cử chỉ của họ, ta biết họ đã tiên đoán 
được biến cố cứu rỗi loài người nhờ Con Thiên Chúa: Cô Erithrea biểu 
hiện cho nguồn cội tôn giáo của các dân tộc miền sông Nil, cô Libica 
đang dở cuốn sách vĩ đại chứa đựng gia sản tinh thần Phi châu, cô 
Persica là hiện thân của lực khao khát tôn giáo của Á châu, bà già nhăn 
nheo Cumea biểu tượng truyền thống cổ xưa nước Í, và cuối cùng là 
nàng Delphica trẻ đẹp tuyệt trần, đại biểu cho đất nước lớn say mê cái 
đẹp là Hi-lạp, với đôi mắt tuyệt vời đang nhìn về cuộc cứu rỗi nhân loại 
đàng xa. 
Khi Michelangelo đang nằm trên giá tô vẽ nàng Đen-phi-ca, thì một tu sĩ 
nhỏ con bước vào và lặng ngắm đôi mắt diệu vợi của nàng. Anh nhà tu 
đi bộ từ một đất nước xa xôi tới hành hương Rô-ma. Anh là một trí thức 
đạo đức, nhưng không thích một kinh thành Rô-ma dẫy đầy những hình 
ảnh phục hưng quy hướng vào cuộc sống đời này. Lúc đó, dòng của anh 
đã được uỷ thác coi sóc nhà nguyện này. Và chắc chắn là anh nhà tu nhỏ 
con người Đức đã phải đối diện với nhà nghệ sĩ nóng tính thành Firenze 
nước Í. Cả hai đều rất mực đạo đức. Cả hai rồi sẽ đưa ra cho giáo chủ 
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một bài học gay gắt, anh tu sĩ theo lối Đức bằng chữ viết, anh nghệ sĩ 
theo lối Í bằng kiệt tác nghệ thuật. Anh nhà tu sau đó 9 năm kê ra một 
bản 95 luận cứ đòi Giáo hội khẩn cấp cải tổ. Nhà nghệ sĩ 23 năm sau vẽ 
lên tường bàn thánh nhà nguyện bức Ngày Phán Xét, cũng là cuộc phán 
xét một Giáo hội chạy theo đời quá đà thời đó. Kiệt tác này cũng đã góp 
phần giúp Giáo hội rũ bỏ phần nào để đi vào những cải tổ theo công 
đồng Trento. 
Anh tu sĩ linh mục nhỏ con thuộc dòng An-tịnh có tên Martin Luther 
(1483-1546). Tôi tin là đã có một cuộc gặp gỡ giữa Luther và 
Michelangelo, trong chuyến hành hương Rô-ma của Luther vào năm 
1510. Cho tới lúc đó đã được hai năm, Michelangelo nằm trên giá để 
hoàn thành bức Tạo Dựng. Mà có lẽ hai bên cũng chỉ nhìn nhau mà thôi 
và đã chẳng hiểu nhau, chẳng hiểu nhau vì ngôn ngữ lẫn não trạng. Là 
vì Cải cách xẩy ra cũng là do sự hiểu lầm văn hoá giữa một bên là lòng 
đạo sâu dày của dân Đức và một bên là khuynh hướng giác quan của 
người Í. Hai khuynh hướng này có thể làm giàu cho Giáo hội, mà cũng 
có thể gây nên nhiều mất mát, nếu đi tới quá lạm. 
Tôi đoán, Luther lúc đó đã cảnh cáo anh nghệ sĩ nóng như lửa người Í 
kia về những bức hình phụ nữ ngoại đạo. Còn Michelangelo thì lại cũng 
chê bai anh nhà tu nóng tính người Đức biết gì về nghệ thuật mà xen 
vào! Việc Giáo hội công giáo chấp nhận có những cái „chân thật và thánh 
thiện“ (Công đồng Vaticano II) nơi thế giới ngoại giáo cũng là lí do về 
sau làm cho những tín hữu tin lành thành tâm ngờ vực, vì đối với họ „chỉ 
có Kinh Thánh, chỉ có hồng ân, chỉ có niềm tin vào Chúa Ki-tô“ mới đáng kể 
mà thôi. 
Liên hệ tới điểm này, triết gia lớn Sören Kierkegaard (1813-1855) về sau 
đã đưa ra công thức „Hoặc cái này hoặc cái kia“. Dù sao, Giáo hội công 
giáo xưa nay vẫn thoải mái „rửa tội“ các truyền thống ngoại đạo. Giáo 
chủ Rô-ma vẫn tiếp tục mang tước hiệu thầy cả thượng thẩm của Rô-ma 
ngoại giáo, một tước hiệu trước đây Gaius Julius Caesar đã mang: 
Pontifex Maximus. Cho tới mới đây, các yếu tố nghi lễ ai-cập vẫn còn 
xuất hiện trong những buổi lễ của giáo chủ. Dù những cánh nghiêm nhặt 
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trong Giáo hội coi các yếu tố ngoại giáo kia là dấu hiệu thoái hoá làm 
vẩn đục truyền thống tinh tuyền của Giáo hội Rô-ma, thì bà già cứng 
đầu Giáo hội vẫn trung thành với đường đi của mình. Bà vẫn cẩn trọng 
và khôn ngoan trung thành với truyền thống mình, vẫn cho rằng, mình 
phải kính trọng những tấm lòng thành tâm mong mỏi đi tìm chân lí, và 
rốt cuộc là tìm Thiên Chúa, trong các tôn giáo và truyền thống tôn giáo 
bên ngoài mình. 
Dĩ nhiên, không thể đi quá xa để những người đã tiếp cận được Ki-tô 
giáo rồi vẫn tiếp tục miệt mài với lương giáo của họ. Nhưng, những ai 
chưa thực sự biết Ki-tô giáo, hay chỉ biết Đạo này dưới những dạng hí 
hoạ vô lí – như ngày nay rất thường xẩy ra -, những người này, theo xác 
tín của Giáo hội, có thể vẫn được hưởng phúc thiên đàng mà không 
không cần phép rửa. Điều này có nghĩa là mọi tôn giáo thế giới đều nằm 
trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, đều là những biện pháp giáo 
dục đầy yêu thương của Người. Nhờ lối giáo dục đó, loài người khát 
mong dần dà từng bước tìm được về niềm tin vào Đấng đã tỏ mình trên 
núi Sinai và sau đó trên núi Tabor. 
Tuy nhiên, Phật giáo nói tới ở đây là thứ Phật giáo chính hiệu được 
trồng tại gốc, chứ không phải là loại phó sản của phương tây, được chế 
biến do nhu cầu thương mại, chứ nội dung tôn giáo thì chẳng có gì cả. 
Dù vậy, thị trường phi lí vẫn rộ nở, và không hiểu sao vẫn có những 
người đầu óc rất mực lí sự, làm những nghề rất trí thức, và xem ra chẳng 
có dấu hiệu gì khả nghi về tâm trí cả, vậy mà họ cứ chạy theo những thứ 
tôn giáo đồ hộp bày bán nơi các cửa tiệm của môn phái huyền hoặc. 
Việc có những nhà khoa học giỏi giang đi theo các lạc hướng ấy nói lên 
một thực tế, là nỗi sợ Hư vô không loại trừ ai cả. Khi Thiên Chúa chẳng 
còn là đề tài của lí trí thường là hạn hẹp của mình nữa, người ta quay ra 
đi tìm Người trong những nơi khác, trong cái phi lí, trong cái huyền 
hoặc, trong cái chống lại hữu lí. 
Nhân vật Faust của Goethe có lẽ là nhà khoa học khát khao đi tìm í nghĩa 
cuộc đời lớn nhất trong văn chương Âu châu. Hành trình tìm kiếm của 
nhân vật này cũng giống i như con đường trên đây. Thoạt tiên Faust nói: 
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„Ờ, lúc này thì ta đã có! triết lí, luật pháp và i khoa / và tiếc rằng cả thần học 
nữa, những thứ mà ta đã hết công học hỏi. / Giờ đây ta như cánh cửa đáng 
thương đứng đó / Và thấy mình khôn ngoan hơn bao giờ hết!…/ Nhưng mà 
này, thực ra chúng ta chẳng biết gì cả! / Tim ta như muốn cháy ran lên… / 
Chẳng chó nào muốn sống như thế lâu hơn!/ Vì vậy mà ta quay sang ma thuật / 
Hi vọng sức mạnh tinh thần và miệng lưỡi / Sẽ vén lên cho ta đôi màn bí mật, / 
Để ta chẳng cần phải tốn mồ hôi công sức / Để nói ra những điều mình không 
biết, / Để ta nhận ra cái sâu xa nào đã giữ cho thế giới liên kết…“ Ma thuật, 
huyền bí, kết bạn với quỷ, đó là con đường Faust chọn. Nhưng con quỷ 
của Goethe là Mephisto, sau khi kí khế ước với Faust, đã ở lại một mình 
trên sân khấu và ngoái nhìn khán giả một cách quỷ quái: „Miệt thị lí trí và 
khoa học ư,/ (Lí trí) Là lực tối thượng của con người,…/ Ta rất muốn có 
ngươi!…/ Ta sẽ mang nó theo suốt cuộc đời hoang độ,/ Băng qua sự vô nghĩa 
thấp hèn,/ Nó sẽ làm ta hiếu động, khiến ta đăm đăm mắt nhìn, dính chặt lấy 
ta…“. 
38 năm sau khi Goethe mất, diễn ra một cuộc họp lớn giữa các cụ già 
trong lòng đại thánh đường thánh Phê-rô ở Rô-ma, và họ đã đi tới một 
quyết định – quyết định tán đồng với Mephisto. Công đồng Vaticano I 
tuyên bố vào ngày 24.04.1870: „Mẹ Giáo hội thánh này xác quyết và dạy 
rằng, Thiên Chúa, nguồn cội và mục tiêu của mọi sự, có thể nhận biết được 
bằng ánh sáng tự nhiên của lí trí được tạo thành của con người.“ 
Một quyết định đầy bí ẩn. Phải chăng Công đồng đã đề cao lí trí quá 
đáng? Phía Tin lành phản đối ngay. Họ bảo, chỉ có mạc khải, lời 
Chúa, Kinh Thánh và đức tin – chứ không phải chút ánh sáng leo lét của 
lí trí con người – mới là đường dẫn tới Thiên Chúa. Karl Barth, có lẽ là 
nhà thần học tin lành lớn nhất trong thế kỉ 20, về sau cho hay, chỉ vì hậu 
quả của tuyên bố đó mà ông không thể nào trở thành công giáo được. 
Nhưng Công đồng vẫn khẳng định: „Ai bảo rằng, ánh sáng tự nhiên của lí 
trí được tạo dựng của con người không thể nhận biết được Thiên Chúa độc nhất 
và chân thật, Người là hoá công và Chúa của chúng ta, kẻ đó sẽ mang lấy vạ 
tuyệt thông.“ 
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Phải chăng đó là việc phục hồi muộn màng của Giáo hội đối với Khoa 
học? Như vậy thì làm sao với Ga-li-lê, với Darwin? Hay tương quan giữa 
Khoa học và đức tin vào Thiên Chúa có lẽ còn rắc rối hơn, không như 
một số người đã tin hay muốn làm cho người khác tin? Dù sao, Giáo hội 
đã đồng í với Mephisto. Nhưng như vậy là Giáo hội – một í nghĩ quái dị 
– đã kí với quỷ một thoả ước, qua đó Giáo hội sẽ chẳng bao giờ còn có 
thể rút lại được cái quyết định đã trở thành bất khả ngộ kia? 
 

(TÁM) 
THIÊN CHÚA CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC – 
GA-LI-LÊ, DARWIN, EINSTEIN 
VÀ SỰ THẬT 
Tôn giáo và khoa học, Thiên Chúa và lí trí, những thứ này xem ra hoàn 
toàn đối nghịch nhau. Cuộc đấu tranh giữa hai thế giới đó chẳng phải là 
một cuộc chiến thông thường, nhưng mang tính một mất một còn. Tôn 
giáo chẳng còn là tôn giáo nữa, khi nó trở thành khoa học tôn giáo. Và 
khoa học, khi đã được biến thành tôn giáo, thì chỉ còn là lang băm. Thiên 
Chúa không còn là Thiên Chúa nữa, khi Người được sắp ngang hàng với 
lí trí, và đó là lúc khởi đầu thế giới tinh thần của Hegel. Và khi lí trí được 
nâng lên hàng Thiên Chúa, như cách mạng Pháp ngày 10.11.1793 đã 
rước một cô gái điếm lên bàn thờ nhà thờ đức Bà Paris để thay thế Thiên 
Chúa, thì đó là điểm kết thúc lố bịch của lí trí. 
Xung đột giữa khoa học và tôn giáo, như vậy, không xuất phát từ những 
ngẫu nhiên lịch sử nào đó. Nhưng đó là điều không thể tránh được, kể 
từ khi khoa học ra đời. Các tôn giáo thiên nhiên, các tôn giáo bộ lạc, và cả 
những tín ngưỡng thần linh cổ xưa đều xem toàn bộ thế giới chìm ngập 
trong thần thoại, nó hoàn toàn bị chi phối bởi các thần linh bất an hay các 
quyền lực linh thiêng. Và tôn giáo, với một phương pháp phục tùng nào 
đó, là phương tiện cần có để trấn an những quyền lực kia. Trong khi đó, 
thái độ của khoa học lại hoàn toàn khác: Khoa học coi thế giới và thiên 
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nhiên như là đối vật để quan sát phân tích, chúng là những đối tượng có 
thể hiểu và dự đoán được bằng lí trí, và có thể kiểm soát được. 
Con người thời thần thoại đã không thể tưởng tượng được điều này. 
Những biến cố thiên nhiên xẩy ra được họ xem như là một thứ nổi loạn, 
một thứ xúc phạm đến thần thánh, một thứ khiêu khích táo bạo của 
chính thần linh. Trí nhớ uyên nguyên của các dân tộc có ghi lại nhiều câu 
chuyện hình phạt có thể có cho những sai phạm trên. Daidalos, 
Prometheus, Sisyphos, đó là một vài tên tuổi minh hoạ cho những kẻ 
phản kháng phải kết thúc cuộc đời trong vô vọng thảm thương. Trong 
cuốn Joseph und seine Brüder (Giu-se và các anh em của ông) Thomas 
Mann đã mô tả rất rõ liên hệ gắn bó giữa con người thần thoại với một 
thế giới xuyên suốt bởi các quyền lực đáng sợ kia. 
1. KI-TÔ GIÁO TẠO RA KHOA HỌCC 
Trên căn bản, có hai cách để tránh nỗi sợ thần thoại, nỗi sợ đã làm tê liệt 
sự phát triển của mọi thứ, trong đó có khoa học. Hoặc là người ta cố 
gắng không thèm đếm xỉa gì tới thế giới thần linh nữa, hoặc là nhân 
danh chính tôn giáo „cho phép“ tìm hiểu và dùng kĩ thuật tác động lên 
thế giới. 
Phương cách thứ nhất ta thấy được áp dụng bởi các „nhà khoa học“ và 
các triết gia hi-lạp trước thời Sokrates. Họ chẳng quan tâm gì tới các thần 
linh nữa, và vì thế họ bị người đương thời nghi ngờ là theo chủ nghĩa vô 
thần. Nhờ gạt được những yếu tố thần thoại ra khỏi thế giới, họ đã có 
thể đứng xa quan sát thiên nhiên và thế giới, khám phá ra những định 
luật, và đã có thể giải thích một cách tương đối hợp lí vạn vật chung 
quanh. Nhờ vậy mà thuyết bốn nguyên tố, chẳng hạn, đã hình thành, 
thuyết này coi thế giới được tạo thành từ bốn thành phần: lửa, nước, khí 
và đất; cũng như thuyết bốn tâm tính của con người: nóng nẩy, điềm 
tĩnh, u sầu và lãnh đạm. Các nỗ lực từ thế kỉ thứ 7 đến thứ 5 trước công 
nguyên là bước đầu dùng lí trí thay vì thần thoại để giải thích thế giới. 
Các lối giải thích trên chưa đề cập gì tới những thần linh hay tới một 
Thiên Chúa, mà người ta lúc đó chưa nghe biết gì cả. 



	 275	

Những nhà khoa học làm triết học sớm sủa lúc đó, như vậy, đã không 
quan tâm gì tới lòng tin tôn giáo của con người đương thời. Nhưng họ 
vẫn được quý trọng, là vì một số tiên đoán của họ đã hiện thực, chẳng 
hạn như tiên đoán của Thales ở Milet về nhật thực vào đúng ngày 28 
tháng 5 năm 585 trước công nguyên. Có lẽ đó là cú truyền thông nổi 
tiếng đầu tiên của ngành khoa học tự nhiên. Đùng một cái, danh Thales 
nổi như cồn, và cũng nhờ đó mà công việc của ông và của các đồng 
nghiệp triết gia của ông được người ta chú í. 
Nhưng đấy vẫn chỉ là những khám phá hoặc phát minh đơn lẻ. Còn lâu 
mới hình thành một thứ khoa học nghiên cứu có hệ thống. Một vài tia 
chớp chưa đủ để làm ra một „Thế kỉ ánh sáng“, như chính những nhà 
khai sáng về sau thích gọi giai đoạn của mình. Như vậy, ở thời điểm đó, 
chưa thể có trận chiến giữa khoa học và tôn giáo, đơn giản là vì lúc đó 
chỉ có „tôn giáo“, chứ chưa có „khoa học“. Lúc đó chỉ mới có một vài nhà 
nghiên cứu đơn lẻ, và họ cố tránh những đụng chạm có thể có. Thiên 
Chúa của những nhà khoa học này lúc đó chỉ là một cái bóng, một điểm 
trống hay là một câu hỏi mở. 
Về sau, ta thấy dân Rô-ma đặc biệt nổi tiếng về lãnh vực kĩ thuật. Vào 
năm 37 trước công nguyên, hoàng đế Caligula đã đóng được con tàu đặc 
biệt, để chở trụ đá bốn cạnh to tướng hiện đang được dựng giữa công 
trường thánh Phê-rô ở Rô-ma, từ thành phố Alexandria ở Ai-cập về đồi 
Vatican, cách đó 3000 cây số trong một thời gian tương đối ngắn. 1500 
năm sau đó, chỉ để xê khối đá đó di thêm 400 mét, người ta đã phải mất 
tới bốn tháng rưỡi. Ngày nay, chẳng ai hiểu được khả năng kĩ thuật thần 
tình của dân Rô-ma thời đó. Nhưng bảo rằng dân Rô-ma đã có một nền 
khoa học có hệ thống, thì cũng không đúng. Tình trạng bên Trung-hoa, 
Ấn-độ và nơi các nền văn hóa cao khác cũng thế. Thỉnh thoảng các dân 
tộc này khám phá ra được những phát kiến lớn, nhưng bảo là họ đã có 
hay đã áp dụng một nền khoa học có hệ thống, thì không đúng. 
Thuốc súng là một thí dụ hay. Trung-quốc đã „tìm ra“ thuốc này, nhưng 
họ chỉ biết dùng làm pháo nổ cho vui. Chỉ khi thuốc rơi vào tay người 
tây phương thời Mới, người ta mới nghĩ một cách có hệ thống, là „có thể 
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làm gì được gì khi sở hữu được nó“ (Thomas Hobbes). Nhờ đó thuốc pháo 
của Trung-quốc được chế thành thuốc súng. Thành tố cấu tạo không đổi, 
nhưng mục tiêu đã khác: Không còn nổ cho vui nữa, mà là để giết người. 
Phát kiến này đã tạo ra một cuộc cách mạng về thuật chiến tranh ở Âu 
châu, đã ít nhiều đóng góp vào sự kết thúc chế độ hiệp sĩ với giáo mác 
và thuẫn đỡ, và ngoài ra về sau còn làm thay đổi kĩ thuật xây dựng 
thành phố với thành quách kiên vững. 
Cả sự phát triển đó dĩ nhiên cũng chưa thể coi là khởi đầu của nền khoa 
học thời Mới. Tuy nhiên, những khám phá kiến thức và áp dụng kĩ thuật 
dọc dài trong lịch sử đã dần dà giúp người Âu châu biết tác động lên thế 
giới một cách có hệ thống và thực dụng, và đó là tiến trình từ từ dẫn tới 
một nền khoa học như ta hiểu ngày nay. Nhưng tại sao nền khoa học đó 
lại chỉ xuất hiện ở Âu châu mà thôi? Max Weber, vô tôn giáo, cha đẻ của 
ngành xã hội học hiện đại, cho rằng, tâm thức độc lập và hướng về thực 
dụng của người Âu trong việc ứng xử với thiên nhiên được hình thành 
bởi một nguyên do rõ ràng: tôn giáo. Ki-tô giáo là tôn giáo đã mở ra khả 
năng thứ hai mà ta đã nói trên về việc hình thành khoa học. Đây là tôn 
giáo đầu tiên „cho phép“ và hỗ trợ cho việc tìm hiểu thế giới và tác động 
trên nó bằng kĩ thuật. 
Thiên Chúa của Kinh Thánh Cựu Ước khác hẳn với thần thoại của các dân 
tộc; vị này không phải là kẻ ngồi đó nhồi nặn một mớ nguyên chất đã 
sẵn có trước, nhưng chính Người là kẻ đã tác tạo nên thế giới từ hư 
không. Quan điểm này đã dẫn tới những hệ quả quan trọng. Thiên Chúa 
này không đồng nhất với thế giới và thiên nhiên, như các tín đồ phiếm 
thần quan niệm. Mà Người là một đấng hoàn toàn khác, Người vượt hẳn 
trên thế giới. „Trời của các tầng trời không thấu được Người“ (1 Sách Các 
Vua 8, 17). Lần đầu tiên, như vậy, thế giới bị lột hết nét thần thánh, nó 
trở thành thuần trần tục. Thế giới chẳng còn quyền hạn gì, mọi quyền 
hạn đều nằm duy nhất nơi vị tạo dựng nên nó, và vị này luôn hiện diện 
bên nó. Và vị này đã nói với con người đang run sợ trước cường lực 
thiên nhiên một lời thật khó tin đối với thời đó: „Hãy thống trị trái đất!“ 
Đấy là điểm mới trong lịch sử tôn giáo của các dân tộc, và nó mang lại 
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những biến đổi hình ảnh nơi cái nhìn về Thiên Chúa và thế giới. Con 
người giờ đây được kể như là một mục tử hiền từ và là người làm vườn 
dễ thương có nhiệm vụ chăm sóc trái đất, điều này xưa nay quả đã 
không ai được nghe tới. 
Đặc biệt, với niềm tin Thiên Chúa đã xuống thế làm người, để nâng con 
người lên một vị thế mà xưa nay chưa có tôn giáo nào dám nghĩ tới, Ki-
tô giáo đã tạo ra í thức tự tin nơi con người, khiến họ cuối cùng hết sợ 
quyền lực thiên nhiên, và cho phép họ hình thành nên nền khoa học hệ 
thống và nền kĩ thuật hữu hiệu. Giáo huấn tiền định của Calvin, một 
biến thể của Ki-tô giáo, coi sự thành công vật chất là dấu chỉ của sự cứu 
rỗi, tiếp đó cũng đã tạo nên cuộc chiến thắng kinh tế nơi thế giới Âu 
châu. 
Tất cả những thứ đó, dĩ nhiên, không diễn ra rõ rệt một lúc, nhưng tiệm 
tiến trong tiến trình của một trăm năm thâu hoá Ki-tô giáo của ki-tô hữu 
về mặt tinh thần và thực dụng. Phải chăng Ki-tô giáo là đạo thật, và phải 
chăng Tin lành Calvin có lí, ở đây không bàn đến những câu hỏi đó, và 
ông Max Weber, người theo thuyết bất tri, cũng chẳng màng gì tới 
chúng. Ông chỉ quan tâm tới những ảnh hưởng về mặt xã hội của một 
tôn giáo, và những ảnh hưởng đó có câu trả lời cho những hiện tượng lạ 
lùng, là tại sao chỉ có Âu châu, tuy không là nơi có gốc rễ văn hoá xưa 
nhất nhân loại, lại có thể dùng não trạng „phương tây“ để cầm cân nảy 
mực thế giới trong thời Mới. 
Như vậy, thoạt kì thủy, trong Ki-tô giáo đã không có một cuộc đấu tranh 
sống chết khó tránh giữa tôn giáo và khoa học. Mà ngược lại. Trong 
nhiều tôn giáo, khoa học chỉ phát triển được bên ngoài tôn giáo. Trong 
vùng ảnh hưởng của Ki-tô giáo thì hoàn toàn trái ngược. Các trường ki-
tô giáo, trường học của Giáo hội, các đại học ki-tô giáo được mở ra trong 
một khung cảnh tự do lạ lùng, chúng giúp làm triển nở lên một cái học 
mà về sau ta gọi là khoa học nhân văn. Các triết gia „ngoại giáo“ được 
người ta đưa ra học hỏi và trích dẫn một cách thích thú, đầy kính trọng. 
Con người giữa thời Trung cổ không những nhận ra vẻ đẹp tạo dựng 
của Thiên Chúa trong thiên nhiên, lối nhìn này được Phan-sinh ở Assisi 
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(1181-1226) và những người khác khuyến khích, mà họ còn say mê tìm 
hiểu thiên nhiên. Đại thánh Albertus (1200-1280), thầy dạy của Tô-ma ở 
Aquino, được coi là nhà khoa học tự nhiên đầu tiên. 
Vị tu sĩ dòng Đa-minh này rảo hết rừng đồi và nương đồng, hiếu kì quan 
sát những hiện tượng thiên nhiên và cố gắng dùng trí tuệ để tìm hiểu 
chúng. Đám dân quê mùa coi chuyện đó là dị kì và họ nghi ngài liên hệ 
với phù thuật. Nhưng Giáo hội lại có cái nhìn khác, còn nâng ngài lên 
hàng đại thánh nữa. Như thế, con người trung cổ say mê lí trí đã thoải 
mái dồn những dòng kiến thức có được lại với nhau và đẩy chúng lên 
thành nền khoa học tân thời. Thiên Chúa của những nhà khoa học này là 
Thiên Chúa ki-tô giáo, và họ thấy không có mâu thuẫn gì giữa công việc 
khoa học của họ và đức tin của họ. 
Bước sang thời kì Phục hưng, những người hùng trí tuệ giờ đây chẳng 
phải là triết gia nữa, song là những nghệ nhân. Họ không chỉ tưởng 
tượng về thế giới, mà còn cố gắng nhìn nó như trong hiện thực và rút 
kinh nghiệm từ đó. Leonardo da Vinci là một nghệ nhân kiểu đó: thông 
suốt mọi thứ và đam mê đủ thứ. Nhưng thế giới đã đổi thay. Khủng 
hoảng của Ki-tô giáo vào những năm 1500 và sự hồi sinh của ngoại giáo 
cổ thời làm cho người ta chẳng hiểu „tôn giáo“ thực chất là gì nữa. Và 
nền khoa học mới thành hình đang rơi vào nguy cơ giữa nghiên cứu 
đứng đắn và làm chuyện vô lí. Lòng nghi kị nơi tầng lớp thôn dân vẫn 
còn cao. Trong khi đó các vị lớn trong Giáo hội lại thích được người ta 
ngợi ca như là những mạnh thường quân của nghệ thuật và thích lại gần 
với khoa học. Người ta kể, giáo chủ Clementus VII đã háo hức, khi hay 
biết về cuộc khám phá mới của linh mục quản xứ nhà thờ chính toà 
Nikolaus Kopernikus: Không phải trái đất, mà mặt trời mới là trung tâm 
của hệ thống hành tinh. Luther gọi Kopernikus là một anh hề, và 
Melanchton (bạn của Luther. ND) thì ra sức đập lại ông quản xứ. Năm 
1543, do sự thúc giục của một hồng i và một giám mục, Kopernikus cuối 
cùng đã cho ra đời tác phẩm chính của ông: De revolutionibus orbium 
coeslestium, để trình bày thuyết mặt trời trung tâm của mình. Qua một lá 
thư chân thành, ông đề tặng cuốn sách cho giáo chủ đương quyền là 
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Phao-lô III, và vị này đã vui vẻ nhận việc đề tặng đó. Từ 1561, thuyết 
Kopernikus được giảng dạy trong đại học Salamanca thuộc xứ Tây-ban-
nha công giáo nổi tiếng bảo thủ. Kể từ 1594, trong đại học này chỉ còn 
dạy thuyết đó mà thôi. Một chánh sở nhà thờ chính toà đứng trên chóp 
đỉnh khoa học, thời đó là chuyện thường. Trước đó, người ta đã ít nhiều 
nhận ra quan điểm trái đất trung tâm chẳng còn vững nữa, bởi vì người 
ta thấy cả Christoph Columbus (tìm ra châu Mĩ) lẫn Magellan đã đi tới 
tận cùng đĩa trái đất mà vẫn không rơi vào khoảng không như người ta 
vẫn tưởng. 
Năm 1572, lúc nhậm chức, giáo chủ Grê-gô-ri-ô XIII được yêu cầu sửa lại 
lịch đương thời. Ngài cho gọi ngay những nhà khoa học nổi tiếng nhất 
tới xin í kiến. Trong số những vị tới tất nhiên có cả các linh mục dòng 
Tên, là dòng ưu tú của Giáo hội lúc đó, và dòng này đang có nhiệm vụ 
điều hành đài thiên văn của Vatican. Họ thẳng thắn trình bày nhu cầu 
phải sửa lịch, và lập luận của họ đương nhiên dựa trên thế giới quan mới 
của Kopernikus. Trước đó, Giáo chủ đã cho hỏi í kiến của các đại học. 
Các nhà thần học bảo thủ đại học Paris nhất mực chống lại. Họ lí luận 
rằng, làm như thế là tự hạ mình trước khoa thiên văn và tự nhận Giáo 
hội trước đây đã sai. Nhưng Giáo chủ chẳng màng gì những lập luận đó. 
Các lí chứng khoa học đã khuất phục ngài, và ngài đã ra lệnh lập lịch 
mới, lịch Grê-gô-ri-ô, lịch này vẫn còn giá trị cho tới nay. Lịch Grê-gô-ri-
ô chẳng phải là một chiến thắng của khoa học trên tôn giáo, mà đó là 
một biểu hiện sự đồng tâm nhất trí hoàn toàn giữa Giáo hội và tôn giáo. 
Lúc này, khoa học đã thoát ra khỏi nghệ thuật tới cỡ nào rồi, và nó đang 
trở thành lực tinh thần chỉ đạo tới mức nào, điều này ta có thể nhận ra 
nơi sân nhà Belvedere. Sân Belvedere là một trong những tác phẩm lớn 
và đẹp của Bramante, người cậu / bác của Raffael. Các biến cố lớn của 
Phục hưng đều diễn ra trong sân đó. Các lễ hội linh đình, các trận đua tài 
hoành tráng đều được tổ chức ở đây và luôn diễn ra nơi hậu trường của 
Donato Bramante. Nhưng giờ đây, vì mục đích cải tổ lịch và để có thể 
theo dõi biến chuyển mặt trời được một cách chính xác khoa học, Giáo 
chủ ra lệnh xây ngay giữa cánh tây toà nhà một tháp quan sát nhỏ, mang 
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tên là tháp Gió. Nếu xây tháp, nét đẹp nghệ thuật của toàn bộ toà nhà bị 
phá vỡ. Nhưng giáo chủ Grê-gô-ri-ô XIII chẳng thiết tha gì mấy đối với 
nghệ thuật, ngài quan tâm tới khoa học hơn, và cần cái tháp cho khoa 
học. Ngày nay ta còn thấy cái lỗ trên tường nhà, ánh mặt trời xuyên qua 
lỗ đó chiếu xuống nền phòng, và nhờ đó Giáo chủ có thể „thấy“ được cụ 
thể độ lệch của lịch. Kế vị Grê-gô-ri-ô là giáo chủ Xi-tô V. Vị này cho phá 
luôn toàn bộ quang cảnh nghệ thuật của khuôn viên Belvedere, bằng 
cách ra lệnh cho xây suốt giữa sân một toà nhà để làm thư viện, thư viện 
Vatican ngày nay. Cho tới lúc đó, như vậy, chẳng thấy một cuộc chiến 
giữa tôn giáo và khoa học hay rõ hơn giữa Ki-tô giáo và khoa học ở đâu 
cả. 
2. GA-LI-LÊ VÀ CÚ TRUYỀN THÔNG CHƯA TỪNG CÓ 
Trong khi các nhà khoa học dòng Tên trong tháp Gió đã dùng luận cứ 
khoa học nhanh chóng thuyết phục vị giáo chủ già Grê-gô-ri-ô XIII chấp 
nhận đổi lịch cũ (thời đó những tín đồ tin lành đạo đức không chịu, và 
các tín đồ chính thống tới ngày nay vẫn kịch liệt chống lại việc đổi lịch 
này), thì cậu thanh niên 18 tuổi ở đại học Pisa vẫn miệt mài tin tưởng vào 
thuyết trái đất trung tâm. Có lẽ cậu đã là một thanh niên khó tính, và đã 
chẳng được người khác để í tới đủ. Dù sao, cậu thanh niên mới lớn đó về 
sau đã say mê với các kết quả khoa học; cậu nuôi mộng đẩy khoa học đi 
tới và sẽ trở thành một nhà khoa học nổi danh. Cậu trai trẻ đó là Ga-li-lê-
ô Ga-li-lê. 
Thật ra, về mặt khoa học, cậu đã không đưa ra điểm gì thật mới. Nhưng 
xưa nay quả chưa có nhà khoa học nào nổi tiếng như cậu. Tên Ga-li-lê-ô 
Ga-li-lê gắn liền với một thảm kịch lớn của khoa học; nó gợi lên câu 
chuyện của một nhà khoa học can đảm và vô vị lợi, chỉ biết phục vụ chân 
lí mà thôi, và dám mạnh bạo chống lại mọi thế lực quá khứ lo sợ trước 
chân lí. Trường hợp Ga-li-lê-ô Ga-li-lê là một huyền thoại. Huyền thoại 
Ga-li-lê-ô Ga-li-lê là một cuốn tiểu thuyết của Dan Brown 400 năm về 
trước. 
Nhưng đó không chỉ là một cuốn tiểu thuyết. Câu chuyện của Ga-li-lê-ô 
Ga-li-lê đã làm lung lay tận gốc công luận về mối quan hệ giữa Giáo hội 
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và khoa học, giữa Ki-tô giáo và khoa học, vâng giữa tôn giáo và khoa 
học. Khoa học từ đó coi Thiên Chúa là kẻ cay nghiệt, chỉ muốn cấm đoán 
tự do tư duy của các nhà nghiên cứu, nên cần phải công khai hoặc âm 
thầm chống lại. Hoặc là ngược lại, họ biến Người thành một Thiên Chúa 
riêng tư, dễ thương, vô tội vạ, do con người nặn ra, có cũng được mà 
không cũng được. Trường hợp Ga-li-lê là một tiếng phèng la inh ỏi đánh 
vào quan hệ của Ki-tô giáo và khoa học, mà những âm vang vẫn còn 
vọng tới ngày nay. Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của chúng ta ngày nay, 
huyền thoại Ga-li-lê trong thực tế là một tin vịt khổng lồ; đó có lẽ là một 
cú truyền thông lớn nhất xưa nay. 
Chuyện gì đã xẩy ra? Thuyết trái đất trung tâm (của Ptolemaios) đang 
phổ biến lúc đó không phải là một phát minh của Ki-tô giáo. Ptolemaios 
là một khoa học gia lương dân, và ki-tô hữu, như xưa nay vẫn thế, đã an 
nhiên đón nhận cho mình quan điểm khoa học phổ quát về thế giới quan 
lúc đó. Trên căn bản, việc thay đổi quan điểm khoa học về thế giới quan 
lẽ ra cũng chẳng tạo ra vấn đề gì cho ki-tô hữu. Giáo chủ Grê-gô-ri-ô XIII 
đã minh chứng điều đó, khi ngài dựa vào kiến thức khoa học mới để bỏ 
lịch cũ một cách dễ dàng, và như thế cũng có nghĩa là việc chấp nhận thế 
giới quan mới của Kopernikus hoàn toàn chẳng có vấn đề gì. 
Nếu vấn đề không nằm nơi quan điểm thế giới quan của Kopernikus, 
như nhiều người ngày nay vẫn nghĩ như thế – thì vấn đề thật sự nằm ở 
đâu? Thưa, nó nằm rất nhiều nơi tâm lí, nơi chiến tranh tâm lí và nơi 
quyền lực truyền thông. Trường hợp Ga-li-lê khởi đi từ chính con người 
ông. Ga-li-lê không phải là một người đơn giản. Ông kiêu căng và ít hoà 
hợp với đồng nghiệp. Khi Kepler tỏ í muốn mượn ống kính viễn vọng 
của ông, thì Ga-li-lê từ chối, vì ông không muốn giúp một tiềm năng đối 
thủ khoa học của mình. Ga-li-lê quả quyết chính mình đã chế ra ống kính 
đó, nhưng thật ra ông đã mua lại của người Hoà-lan. Chính ông quả 
quyết : „nhờ … các quan sát kì diệu và các minh chứng rõ ràng (của ông)“, 
mà ông đã mở rộng vũ trụ „hàng trăm và cả hàng ngàn lần nhiều hơn bất cứ 
một hiền giả thế giới nào của tất cả mọi thế kỉ trước“. 
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Ga-li-lê có xuất bản một số sách, và cũng có lúc đã biện hộ cho thế giới 
quan của Kopernikus, như nhiều khoa học gia trước ông đã làm. Nhưng 
bản tính như lửa và hay tranh cãi của ông không thích hợp cho thái độ 
điềm tĩnh phải có khi trình bày một lí thuyết khoa học mới. Ông muốn 
tạo ra một cuộc tranh luận chống lại quan điểm truyền thống: trái đất 
trung tâm của Ptolemaios. 
Nhưng lúc đó không phải là thời điểm thích hợp cho những tranh luận. 
Thế giới đang ngùn ngụt với cuộc tranh cãi lớn giữa Tin lành và Công 
giáo. Và cuộc tranh chấp này, chẳng bao lâu sau khi sách của Ga-li-lê 
được phổ biến, đã đưa Âu châu vào một cuộc chiến kinh hoàng kéo dài 
30 năm. Trong giai đoạn đấu tranh với Tin lành đó, có nhiều dòng tu chủ 
trương đổi mới đã hình thành lên trong Giáo hội, một Giáo hội lúc đó 
phần nào đã mục nát về mặt tâm linh. Các dòng tu này đã tạo nên một 
phấn chấn tinh thần vô cùng lớn nơi tín hữu công giáo. Nhưng, khi vị 
lãnh đạo của một trong các tu viện đó đột nhiên ngã theo Tin lành, thì 
thế giới công giáo bị một chấn động lớn. Biến cố này là nguyên do thành 
lập toà án thẩm tra ở Rô-ma, để theo dõi và ngăn chận những lệch lạc 
đức tin lộ diện. Chỉ trong không khí căng thẳng đó, ta mới có thể hiểu, vì 
sao từ một xung đột thuần tuý khoa học bỗng dưng đã có thể trở thành 
một xung đột về chân lí đức tin. 
Ga-li-lê tấn công ào ạt. Ông tuyên bố, nếu có mâu thuẫn giữa Kinh 
Thánh và khoa học, thì phải giải thích lại Kinh Thánh, bởi vì chỉ qua khoa 
học ta mới chắc chắn đạt được chân lí. Màn kịch ồn ào này thực ra dư 
thừa, là vì thuyết trái đất trung tâm của Ptolemaios không phải là tín lí 
của Giáo hội. Đúng, là cho tới lúc đó, vì không có kiến thức nào khác 
hơn, nên người ta đã diễn giải Kinh Thánh theo điều kiện thế giới quan 
của Ptolemaios. Giả như giờ đây chấp nhận thuyết của Kopernikus, thì 
Giáo hội sẽ gặp khó khăn diễn giải ở một vài chỗ trong Kinh Thánh, 
nhưng chỉ là khó khăn trong cách kể chuyện một đôi biến cố nào đó thôi, 
chứ nội dung í nghĩa những chỗ đó tuyệt nhiên không hề hấn gì. Các 
giáo phụ của những thế kỉ đầu đã phải đối đầu với nhiều điểm mâu 
thuẫn còn quan trọng hơn nhiều, và, với lối hiểu chủ yếu dựa vào í nghĩa 
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tinh thần chứ không chủ yếu dựa trên mặt chữ, các ngài đã tìm ra được 
những kết quả đầy thuyết phục. Chính Kinh Thánh cũng mời gọi ta hiểu 
cách đó, bởi trong Cựu Ướcđã có hai tường thuật về sáng thế rất khác 
nhau, và trong Tân ước có tới bốn Tin mừng, mà nội dung quả không dễ 
dàng gì phù hợp cho một khuôn mặt đức Giê-su. Các giáo phụ đặc biệt 
chú tâm tới í nghĩa tinh thần của bản văn, các ngài tự do làm việc và đã 
đi tới nhiều kết quả rất khác nhau, đôi khi còn mâu thuẫn nhau. Dù vậy, 
Giáo hội vẫn trân trọng các ngài như nhau. Như vậy, nếu có một thay 
đổi lối nhìn khoa học về thế giới quan, thì chắc chắn điều đó cũng chẳng 
tạo ra cho các nhà thần học lúc đó chút khó khăn nào cả. Lại nữa, lúc 
đương thời với Ga-li-lê, giáo chủ Grê-gô-ri-ô XIII đã hiên ngang bất chấp 
mọi phản kháng để sửa lịch. 
Dĩ nhiên, trong mọi thời, đều có những đầu óc bảo thủ, luôn coi những 
đổi thay là việc làm của ma quỷ. Và, trong thời điểm có xung đột tôn 
giáo sống chết về đức tin, một chuyện bên lề cũng có thể nhanh chóng 
trở thành bãi chiến trường. Hơn nữa, Ga-li-lê-ô Ga-li-lê lại là típ người 
thích tạo dư luận. Thoạt tiên, Giáo hội đón tiếp ông. Lần tới Rô-ma năm 
1611, ông được đón tiếp trọng thể, được ở trong một lâu đài có nhiều kẻ 
hầu hạ, và ngay cả vinh dự được nhận làm thành viên của Viện hàn lâm 
khoa học giáo chủ. Suốt phiên toà đầu tiên năm 1616 ở Rô-ma, Ga-li-lê 
sống hoang phí đến độ khiến cho người chủ nhà nơi ông trú phải lo cho 
uy tín mình. Xong phiên toà, Ga-li-lê được tiếp kiến Giáo chủ, đó là cái 
vinh dự cao nhất thời đó, và ông được vinh danh công khai. Dù ông đã 
khuấy động mạnh dư luận, toà thẩm tra chỉ yêu cầu ông không xuất bản 
sách biện hộ cho thế giới quan của Kopernikus nữa, và ông đã chấp 
nhận. Hồng i Robert Bellarmin, một trí thức dòng Tên tế nhị, đã khuyên 
ông, hãy coi quan điểm của Kopernikus như là một thuyết, chứ đừng 
xem đó là một chân lí không thể đảo ngược – và lời khuyên đó cho thấy 
hồng i Bellarmin lúc đó đã có một nhận thức về lí thuyết khoa học phù 
hợp với quan điểm ngày nay. Bởi vì khoa học tự nhiên đã từ lâu coi kết 
quả của mình chỉ là những xác xuất có thể sai, chứ không còn đòi cho 
mình quyền sở hữu chân lí. Thành ra, đòi hỏi chân lí của Ga-li-lê, đối với 
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khoa học chân chính ngày nay, là hoàn toàn vô căn cứ. Nhà vật lí giải 
Nobel Werner Heisenberg gọi bản án năm 1616 của tòa thẩm tra là một 
„quyết định có thể chấp nhận được“. Với quyết định đó, lẽ ra „trường hợp 
Ga-li-lê “ được kể như xong. Nhưng, ai nghĩ như thế, là không hiểu gì về 
Ga-li-lê. 
Vừa lúc đó, hồng i Maffeo Barberini, một nhà toán học có tiếng và là bạn 
của Ga-li-lê, được bầu lên ghế giáo chủ. Sự kiện này khiến Ga-li-lê, lúc 
này 59 tuổi, trở nên kiêu căng, và ông đã phạm một lỗi trầm trọng. Ông 
không còn hài lòng với danh tiếng lúc đó , mà còn muốn hơn thế. Ông 
muốn được công luận chú í. Và ông đã viết cuốn sáchDialogo die Massimi 
Sistemi, bằng tiếng Í, là ngôn ngữ của đại chúng, chứ không bằng tiếng 
La-tinh, là thứ ngôn ngữ của mọi tác phẩm khoa học vào thời đó. Như 
vậy là ông đã lỗi lời hứa, là thôi không còn viết sách biện luận cho 
Kopernikus nữa. Điểm gia trọng hơn: Không những trong sách ông 
không coi quan điểm Kopernikus là một giả thuyết, như hồng i 
Bellarmin khuyên ngày trước, mà còn cho đó là chân lí. Trong sách, ông 
ghi ra nội dung trao đổi thân mật trước đây giữa ông với bạn mình là 
hồng i Barberini (lúc này đã thành Giáo chủ) để tấn công hồng i 
Bellarmin, đã qua đời. Ông gọi nhân vật đối thoại trong sách (Bellarmin) 
là „Simplicio“ (Tay ngố), và ỡm ờ đẩy lối gọi xách mé đó vào miệng vị 
tân Giáo chủ. 
Đó là một phách lối có tính toán. Có lẽ ông nghĩ mình là bạn của Giáo 
chủ nên kiêu căng dám làm những chuyện như thế. Nhưng ông đã lầm. 
Phiên toà thẩm tra thứ hai (1633) được mở ra để phán quyết về việc lỗi 
lời hứa năm 1616, và toà đã phán quyết cấm ông [lúc này 70 tuổi, gần 
như mù] không được xuất bản sách và không được rời khỏi biệt thự 
riêng của mình ở Acetri gần Firenze nữa. 
Người ta có thể coi quyết định đó của Giáo hội là quá tay, như giáo chủ 
Gio-an Phao-lô II đã nói năm 1992, khi ngài công bố trả lại danh dự cho 
Ga-li-lê. Nhưng điều thật hiển nhiên là, trường hợp Ga-li-lê trước hết chỉ 
là một thảm kịch con người. Nó chẳng liên quan một tí gì tới quan hệ 
giữa khoa học và Ki-tô giáo. Tuy nhiên, hệ quả của nó đã vô lường. Vô 
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lường ở chỗ, với sách Dialogo, Ga-li-lê không những trở thành kí giả khoa 
học đầu tiên thành công, mà cuốn sách còn cung cấp chất liệu tuyên 
truyền chống Công giáo cho các lực lượng tôn giáo và chính trị lớn rộng 
lúc đó. Huyền thoại Ga-li-lê đã hình thành từ đó. Tác giả Rudolph 
Krämer-Badoni, trong cuốn sách viết về tiểu sử Ga-li-lê rất hay của ông, 
đã trích lại một câu thẳng thừng của nhà văn nổi tiếng Arthur Koestler: 
„Ngược lại với hầu hết những gì đã viết về tiến trình phát triển của khoa học tự 
nhiên, ta thấy Ga-li-lê không phải là người đã tìm ra kính viễn vọng, kính hiển 
vi, nhiệt kế và đồng hồ quả lắc. Ông chẳng khám phá ra luật quán tính, lực 
(hoặc chuyển động) bình hành, hoặc các vệt trên mặt trời. Ông đã không đóng 
góp gì cho ngành thiên văn. Ông đã chẳng có thí nghiệm nào nơi tháp nghiêng 
Pisa, và đã chẳng minh chứng được gì cho sự đúng đắn của thuyết Kopernikus. 
Ông đã không bị toà thẩm tra tra tấn, không bị giam giữ, đã không nói ´nhưng 
mà nó (trái đất) vẫn quay´ và đã không phải là một kẻ tuẫn đạo vì khoa học.“ 
[Câu „nhưng mà nó vẫn quay“, Eppur si muove, là do Murillo tưởng 
tượng ghi thêm vào bức hoạ vẽ Ga-li-lê đang quỳ trước toà nhận bản án 
ngày 22. 06. 1633. Có lẽ từ đó người ta dệt lên câu chuyện như sau: Sau 
khi chán nản đọc lời nhận bản án, Ga-li-lê đứng dậy, miệng lẩm bẩm nói 
eppur si muove. Ghi chú của người dịch]. 
Chấn động tạo ra quả thật không phải do Ga-li-lê, mà do những gì người 
ta tạo ra về ông từ bao nhiêu thế kỉ qua. Bên cạnh các cá tính đó, Ga-li-lê 
là một người ngoan đạo, và ông đã mất „như một người con trung thành 
của Giáo hội công giáo“, như người ta kể lại. Josua đã khiến mặt trời đứng 
lại hay đi tiếp, sự kiện này không liên quan gì ráo trọi với câu hỏi về sự 
hiện hữu của Thiên Chúa. Ga-li-lê không nghi ngờ gì về sự hiện hữu của 
Thiên Chúa. Và chính Thiên Chúa của Ga-li-lê đúng là Thiên Chúa ki-tô 
giáo. 
Nhưng, những người đời sau, đặc biệt là các nhà khoa học, thường xem 
„trường hợp Ga-li-lê “ là một cuộc tuyên chiến của Giáo hội đối với khoa 
học. Điều này đã chẳng bao giờ có và cũng đừng bao giờ nên nghĩ thế. 
Tuy vậy, người ta vẫn dùng nó để tạo dư luận. Quả là một bi kịch, khi 
người ta biến một tôn giáo duy nhất có cùng động cơ uyên nguyên với 
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khoa học và đã giúp khoa học phát triển, trong khi các tôn giáo khác coi 
khoa học như là thù địch. Thảm kịch giả tạo về Ga-li-lê đó đã khiến cho 
khoa học hiện đại mù mắt trước Giáo hội và Ki-tô giáo. Nó chẳng còn 
biết, Giáo hội và Ki-tô giáo thật ra đã là bố mẹ của nó, đã giải thoát nó 
khỏi „nỗi sợ lương dân“ trước những quyền lực đầy bí ẩn của thiên 
nhiên, và đã khuyến khích nó mặc sức sử dụng lí trí. Vì thế, một thời 
gian dài, khoa học nhìn vào Giáo hội và Ki-tô giáo, cũng như nhìn vào 
các tôn giáo khác, như là một đối thủ hay một thế giới đối nghịch. 
Nhưng ai cố tình dồn nén lịch sử mình thì hoặc sẽ tự đưa mình vào tình 
trạng phân liệt, kẻ đó đặc biệt có nguy cơ sẽ mất bản sắc, hoặc sẽ rơi vào 
quá lạm hay xuống hố thẳm vô đáy. Điều đó cũng đã và đang xảy ra cho 
khoa học. 
Như vậy, khoa học khẩn thiết phải làm một cuộc khai sáng về chính 
mình và về nguồn cội mình. Chỉ như thế, may ra tương quan giữa khoa 
học và Ki-tô giáo mới phong nhiêu trở lại, như trước đây một thời gian 
dài đã có. Sự phát triển bất ngờ của khoa học hiện đại đang mở ra cho ta 
những điều kiện thuận lợi nhất để làm việc đó. 
2. GA-LI-LÊ VÀ CÚ TRUYỀN THÔNG CHƯA TỪNG CÓ 
Trong khi các nhà khoa học dòng Tên trong tháp Gió đã dùng luận cứ 
khoa học nhanh chóng thuyết phục vị giáo chủ già Grê-gô-ri-ô XIII chấp 
nhận đổi lịch cũ (thời đó những tín đồ tin lành đạo đức không chịu, và 
các tín đồ chính thống tới ngày nay vẫn kịch liệt chống lại việc đổi lịch 
này), thì cậu thanh niên 18 tuổi ở đại học Pisa vẫn miệt mài tin tưởng vào 
thuyết trái đất trung tâm. Có lẽ cậu đã là một thanh niên khó tính, và đã 
chẳng được người khác để í tới đủ. Dù sao, cậu thanh niên mới lớn đó về 
sau đã say mê với các kết quả khoa học; cậu nuôi mộng đẩy khoa học đi 
tới và sẽ trở thành một nhà khoa học nổi danh. Cậu trai trẻ đó là Ga-li-lê-
ô Ga-li-lê. 
Thật ra, về mặt khoa học, cậu đã không đưa ra điểm gì thật mới. Nhưng 
xưa nay quả chưa có nhà khoa học nào nổi tiếng như cậu. Tên Ga-li-lê-ô 
Ga-li-lê gắn liền với một thảm kịch lớn của khoa học; nó gợi lên câu 
chuyện của một nhà khoa học can đảm và vô vị lợi, chỉ biết phục vụ chân 
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lí mà thôi, và dám mạnh bạo chống lại mọi thế lực quá khứ lo sợ trước 
chân lí. Trường hợp Ga-li-lê-ô Ga-li-lê là một huyền thoại. Huyền thoại 
Ga-li-lê-ô Ga-li-lê là một cuốn tiểu thuyết của Dan Brown 400 năm về 
trước. 
Nhưng đó không chỉ là một cuốn tiểu thuyết. Câu chuyện của Ga-li-lê-ô 
Ga-li-lê đã làm lung lay tận gốc công luận về mối quan hệ giữa Giáo hội 
và khoa học, giữa Ki-tô giáo và khoa học, vâng giữa tôn giáo và khoa 
học. Khoa học từ đó coi Thiên Chúa là kẻ cay nghiệt, chỉ muốn cấm đoán 
tự do tư duy của các nhà nghiên cứu, nên cần phải công khai hoặc âm 
thầm chống lại. Hoặc là ngược lại, họ biến Người thành một Thiên Chúa 
riêng tư, dễ thương, vô tội vạ, do con người nặn ra, có cũng được mà 
không cũng được. Trường hợp Ga-li-lê là một tiếng phèng la inh ỏi đánh 
vào quan hệ của Ki-tô giáo và khoa học, mà những âm vang vẫn còn 
vọng tới ngày nay. Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của chúng ta ngày nay, 
huyền thoại Ga-li-lê trong thực tế là một tin vịt khổng lồ; đó có lẽ là một 
cú truyền thông lớn nhất xưa nay. 
Chuyện gì đã xẩy ra? Thuyết trái đất trung tâm (của Ptolemaios) đang 
phổ biến lúc đó không phải là một phát minh của Ki-tô giáo. Ptolemaios 
là một khoa học gia lương dân, và ki-tô hữu, như xưa nay vẫn thế, đã an 
nhiên đón nhận cho mình quan điểm khoa học phổ quát về thế giới quan 
lúc đó. Trên căn bản, việc thay đổi quan điểm khoa học về thế giới quan 
lẽ ra cũng chẳng tạo ra vấn đề gì cho ki-tô hữu. Giáo chủ Grê-gô-ri-ô XIII 
đã minh chứng điều đó, khi ngài dựa vào kiến thức khoa học mới để bỏ 
lịch cũ một cách dễ dàng, và như thế cũng có nghĩa là việc chấp nhận thế 
giới quan mới của Kopernikus hoàn toàn chẳng có vấn đề gì. 
Nếu vấn đề không nằm nơi quan điểm thế giới quan của Kopernikus, 
như nhiều người ngày nay vẫn nghĩ như thế – thì vấn đề thật sự nằm ở 
đâu? Thưa, nó nằm rất nhiều nơi tâm lí, nơi chiến tranh tâm lí và nơi 
quyền lực truyền thông. Trường hợp Ga-li-lê khởi đi từ chính con người 
ông. Ga-li-lê không phải là một người đơn giản. Ông kiêu căng và ít hoà 
hợp với đồng nghiệp. Khi Kepler tỏ í muốn mượn ống kính viễn vọng 
của ông, thì Ga-li-lê từ chối, vì ông không muốn giúp một tiềm năng đối 
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thủ khoa học của mình. Ga-li-lê quả quyết chính mình đã chế ra ống kính 
đó, nhưng thật ra ông đã mua lại của người Hoà-lan. Chính ông quả 
quyết : „nhờ … các quan sát kì diệu và các minh chứng rõ ràng (của ông)“, 
mà ông đã mở rộng vũ trụ „hàng trăm và cả hàng ngàn lần nhiều hơn bất cứ 
một hiền giả thế giới nào của tất cả mọi thế kỉ trước“. 
Ga-li-lê có xuất bản một số sách, và cũng có lúc đã biện hộ cho thế giới 
quan của Kopernikus, như nhiều khoa học gia trước ông đã làm. Nhưng 
bản tính như lửa và hay tranh cãi của ông không thích hợp cho thái độ 
điềm tĩnh phải có khi trình bày một lí thuyết khoa học mới. Ông muốn 
tạo ra một cuộc tranh luận chống lại quan điểm truyền thống: trái đất 
trung tâm của Ptolemaios. 
Nhưng lúc đó không phải là thời điểm thích hợp cho những tranh luận. 
Thế giới đang ngùn ngụt với cuộc tranh cãi lớn giữa Tin lành và Công 
giáo. Và cuộc tranh chấp này, chẳng bao lâu sau khi sách của Ga-li-lê 
được phổ biến, đã đưa Âu châu vào một cuộc chiến kinh hoàng kéo dài 
30 năm. Trong giai đoạn đấu tranh với Tin lành đó, có nhiều dòng tu chủ 
trương đổi mới đã hình thành lên trong Giáo hội, một Giáo hội lúc đó 
phần nào đã mục nát về mặt tâm linh. Các dòng tu này đã tạo nên một 
phấn chấn tinh thần vô cùng lớn nơi tín hữu công giáo. Nhưng, khi vị 
lãnh đạo của một trong các tu viện đó đột nhiên ngã theo Tin lành, thì 
thế giới công giáo bị một chấn động lớn. Biến cố này là nguyên do thành 
lập toà án thẩm tra ở Rô-ma, để theo dõi và ngăn chận những lệch lạc 
đức tin lộ diện. Chỉ trong không khí căng thẳng đó, ta mới có thể hiểu, vì 
sao từ một xung đột thuần tuý khoa học bỗng dưng đã có thể trở thành 
một xung đột về chân lí đức tin. 
Ga-li-lê tấn công ào ạt. Ông tuyên bố, nếu có mâu thuẫn giữa Kinh 
Thánh và khoa học, thì phải giải thích lại Kinh Thánh, bởi vì chỉ qua khoa 
học ta mới chắc chắn đạt được chân lí. Màn kịch ồn ào này thực ra dư 
thừa, là vì thuyết trái đất trung tâm của Ptolemaios không phải là tín lí 
của Giáo hội. Đúng, là cho tới lúc đó, vì không có kiến thức nào khác 
hơn, nên người ta đã diễn giải Kinh Thánh theo điều kiện thế giới quan 
của Ptolemaios. Giả như giờ đây chấp nhận thuyết của Kopernikus, thì 
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Giáo hội sẽ gặp khó khăn diễn giải ở một vài chỗ trong Kinh Thánh, 
nhưng chỉ là khó khăn trong cách kể chuyện một đôi biến cố nào đó thôi, 
chứ nội dung í nghĩa những chỗ đó tuyệt nhiên không hề hấn gì. Các 
giáo phụ của những thế kỉ đầu đã phải đối đầu với nhiều điểm mâu 
thuẫn còn quan trọng hơn nhiều, và, với lối hiểu chủ yếu dựa vào í nghĩa 
tinh thần chứ không chủ yếu dựa trên mặt chữ, các ngài đã tìm ra được 
những kết quả đầy thuyết phục. Chính Kinh Thánh cũng mời gọi ta hiểu 
cách đó, bởi trong Cựu Ướcđã có hai tường thuật về sáng thế rất khác 
nhau, và trong Tân ước có tới bốn Tin mừng, mà nội dung quả không dễ 
dàng gì phù hợp cho một khuôn mặt đức Giê-su. Các giáo phụ đặc biệt 
chú tâm tới í nghĩa tinh thần của bản văn, các ngài tự do làm việc và đã 
đi tới nhiều kết quả rất khác nhau, đôi khi còn mâu thuẫn nhau. Dù vậy, 
Giáo hội vẫn trân trọng các ngài như nhau. Như vậy, nếu có một thay 
đổi lối nhìn khoa học về thế giới quan, thì chắc chắn điều đó cũng chẳng 
tạo ra cho các nhà thần học lúc đó chút khó khăn nào cả. Lại nữa, lúc 
đương thời với Ga-li-lê, giáo chủ Grê-gô-ri-ô XIII đã hiên ngang bất chấp 
mọi phản kháng để sửa lịch. 
Dĩ nhiên, trong mọi thời, đều có những đầu óc bảo thủ, luôn coi những 
đổi thay là việc làm của ma quỷ. Và, trong thời điểm có xung đột tôn 
giáo sống chết về đức tin, một chuyện bên lề cũng có thể nhanh chóng 
trở thành bãi chiến trường. Hơn nữa, Ga-li-lê-ô Ga-li-lê lại là típ người 
thích tạo dư luận. Thoạt tiên, Giáo hội đón tiếp ông. Lần tới Rô-ma năm 
1611, ông được đón tiếp trọng thể, được ở trong một lâu đài có nhiều kẻ 
hầu hạ, và ngay cả vinh dự được nhận làm thành viên của Viện hàn lâm 
khoa học giáo chủ. Suốt phiên toà đầu tiên năm 1616 ở Rô-ma, Ga-li-lê 
sống hoang phí đến độ khiến cho người chủ nhà nơi ông trú phải lo cho 
uy tín mình. Xong phiên toà, Ga-li-lê được tiếp kiến Giáo chủ, đó là cái 
vinh dự cao nhất thời đó, và ông được vinh danh công khai. Dù ông đã 
khuấy động mạnh dư luận, toà thẩm tra chỉ yêu cầu ông không xuất bản 
sách biện hộ cho thế giới quan của Kopernikus nữa, và ông đã chấp 
nhận. Hồng i Robert Bellarmin, một trí thức dòng Tên tế nhị, đã khuyên 
ông, hãy coi quan điểm của Kopernikus như là một thuyết, chứ đừng 
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xem đó là một chân lí không thể đảo ngược – và lời khuyên đó cho thấy 
hồng i Bellarmin lúc đó đã có một nhận thức về lí thuyết khoa học phù 
hợp với quan điểm ngày nay. Bởi vì khoa học tự nhiên đã từ lâu coi kết 
quả của mình chỉ là những xác xuất có thể sai, chứ không còn đòi cho 
mình quyền sở hữu chân lí. Thành ra, đòi hỏi chân lí của Ga-li-lê, đối với 
khoa học chân chính ngày nay, là hoàn toàn vô căn cứ. Nhà vật lí giải 
Nobel Werner Heisenberg gọi bản án năm 1616 của tòa thẩm tra là một 
„quyết định có thể chấp nhận được“. Với quyết định đó, lẽ ra „trường hợp 
Ga-li-lê “ được kể như xong. Nhưng, ai nghĩ như thế, là không hiểu gì về 
Ga-li-lê. 
Vừa lúc đó, hồng i Maffeo Barberini, một nhà toán học có tiếng và là bạn 
của Ga-li-lê, được bầu lên ghế giáo chủ. Sự kiện này khiến Ga-li-lê, lúc 
này 59 tuổi, trở nên kiêu căng, và ông đã phạm một lỗi trầm trọng. Ông 
không còn hài lòng với danh tiếng lúc đó , mà còn muốn hơn thế. Ông 
muốn được công luận chú í. Và ông đã viết cuốn sáchDialogo die Massimi 
Sistemi, bằng tiếng Í, là ngôn ngữ của đại chúng, chứ không bằng tiếng 
La-tinh, là thứ ngôn ngữ của mọi tác phẩm khoa học vào thời đó. Như 
vậy là ông đã lỗi lời hứa, là thôi không còn viết sách biện luận cho 
Kopernikus nữa. Điểm gia trọng hơn: Không những trong sách ông 
không coi quan điểm Kopernikus là một giả thuyết, như hồng i 
Bellarmin khuyên ngày trước, mà còn cho đó là chân lí. Trong sách, ông 
ghi ra nội dung trao đổi thân mật trước đây giữa ông với bạn mình là 
hồng i Barberini (lúc này đã thành Giáo chủ) để tấn công hồng i 
Bellarmin, đã qua đời. Ông gọi nhân vật đối thoại trong sách (Bellarmin) 
là „Simplicio“ (Tay ngố), và ỡm ờ đẩy lối gọi xách mé đó vào miệng vị 
tân Giáo chủ. 
Đó là một phách lối có tính toán. Có lẽ ông nghĩ mình là bạn của Giáo 
chủ nên kiêu căng dám làm những chuyện như thế. Nhưng ông đã lầm. 
Phiên toà thẩm tra thứ hai (1633) được mở ra để phán quyết về việc lỗi 
lời hứa năm 1616, và toà đã phán quyết cấm ông [lúc này 70 tuổi, gần 
như mù] không được xuất bản sách và không được rời khỏi biệt thự 
riêng của mình ở Acetri gần Firenze nữa. 
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Người ta có thể coi quyết định đó của Giáo hội là quá tay, như giáo chủ 
Gio-an Phao-lô II đã nói năm 1992, khi ngài công bố trả lại danh dự cho 
Ga-li-lê. Nhưng điều thật hiển nhiên là, trường hợp Ga-li-lê trước hết chỉ 
là một thảm kịch con người. Nó chẳng liên quan một tí gì tới quan hệ 
giữa khoa học và Ki-tô giáo. Tuy nhiên, hệ quả của nó đã vô lường. Vô 
lường ở chỗ, với sách Dialogo, Ga-li-lê không những trở thành kí giả khoa 
học đầu tiên thành công, mà cuốn sách còn cung cấp chất liệu tuyên 
truyền chống Công giáo cho các lực lượng tôn giáo và chính trị lớn rộng 
lúc đó. Huyền thoại Ga-li-lê đã hình thành từ đó. Tác giả Rudolph 
Krämer-Badoni, trong cuốn sách viết về tiểu sử Ga-li-lê rất hay của ông, 
đã trích lại một câu thẳng thừng của nhà văn nổi tiếng Arthur Koestler: 
„Ngược lại với hầu hết những gì đã viết về tiến trình phát triển của khoa học tự 
nhiên, ta thấy Ga-li-lê không phải là người đã tìm ra kính viễn vọng, kính hiển 
vi, nhiệt kế và đồng hồ quả lắc. Ông chẳng khám phá ra luật quán tính, lực 
(hoặc chuyển động) bình hành, hoặc các vệt trên mặt trời. Ông đã không đóng 
góp gì cho ngành thiên văn. Ông đã chẳng có thí nghiệm nào nơi tháp nghiêng 
Pisa, và đã chẳng minh chứng được gì cho sự đúng đắn của thuyết Kopernikus. 
Ông đã không bị toà thẩm tra tra tấn, không bị giam giữ, đã không nói ´nhưng 
mà nó (trái đất) vẫn quay´ và đã không phải là một kẻ tuẫn đạo vì khoa học.“ 
[Câu „nhưng mà nó vẫn quay“, Eppur si muove, là do Murillo tưởng 
tượng ghi thêm vào bức hoạ vẽ Ga-li-lê đang quỳ trước toà nhận bản án 
ngày 22. 06. 1633. Có lẽ từ đó người ta dệt lên câu chuyện như sau: Sau 
khi chán nản đọc lời nhận bản án, Ga-li-lê đứng dậy, miệng lẩm bẩm nói 
eppur si muove. Ghi chú của người dịch]. 
Chấn động tạo ra quả thật không phải do Ga-li-lê, mà do những gì người 
ta tạo ra về ông từ bao nhiêu thế kỉ qua. Bên cạnh các cá tính đó, Ga-li-lê 
là một người ngoan đạo, và ông đã mất „như một người con trung thành 
của Giáo hội công giáo“, như người ta kể lại. Josua đã khiến mặt trời đứng 
lại hay đi tiếp, sự kiện này không liên quan gì ráo trọi với câu hỏi về sự 
hiện hữu của Thiên Chúa. Ga-li-lê không nghi ngờ gì về sự hiện hữu của 
Thiên Chúa. Và chính Thiên Chúa của Ga-li-lê đúng là Thiên Chúa ki-tô 
giáo. 



	 292	

Nhưng, những người đời sau, đặc biệt là các nhà khoa học, thường xem 
„trường hợp Ga-li-lê “ là một cuộc tuyên chiến của Giáo hội đối với khoa 
học. Điều này đã chẳng bao giờ có và cũng đừng bao giờ nên nghĩ thế. 
Tuy vậy, người ta vẫn dùng nó để tạo dư luận. Quả là một bi kịch, khi 
người ta biến một tôn giáo duy nhất có cùng động cơ uyên nguyên với 
khoa học và đã giúp khoa học phát triển, trong khi các tôn giáo khác coi 
khoa học như là thù địch. Thảm kịch giả tạo về Ga-li-lê đó đã khiến cho 
khoa học hiện đại mù mắt trước Giáo hội và Ki-tô giáo. Nó chẳng còn 
biết, Giáo hội và Ki-tô giáo thật ra đã là bố mẹ của nó, đã giải thoát nó 
khỏi „nỗi sợ lương dân“ trước những quyền lực đầy bí ẩn của thiên 
nhiên, và đã khuyến khích nó mặc sức sử dụng lí trí. Vì thế, một thời 
gian dài, khoa học nhìn vào Giáo hội và Ki-tô giáo, cũng như nhìn vào 
các tôn giáo khác, như là một đối thủ hay một thế giới đối nghịch. 
Nhưng ai cố tình dồn nén lịch sử mình thì hoặc sẽ tự đưa mình vào tình 
trạng phân liệt, kẻ đó đặc biệt có nguy cơ sẽ mất bản sắc, hoặc sẽ rơi vào 
quá lạm hay xuống hố thẳm vô đáy. Điều đó cũng đã và đang xảy ra cho 
khoa học. 
Như vậy, khoa học khẩn thiết phải làm một cuộc khai sáng về chính 
mình và về nguồn cội mình. Chỉ như thế, may ra tương quan giữa khoa 
học và Ki-tô giáo mới phong nhiêu trở lại, như trước đây một thời gian 
dài đã có. Sự phát triển bất ngờ của khoa học hiện đại đang mở ra cho ta 
những điều kiện thuận lợi nhất để làm việc đó. 
3. DARWIN ĐÓNG CỬA LÒ GỐM 
Trường hợp Ga-li-lê đã không cắt đứt ngay mối dây giữa Ki-tô giáo và 
khoa học. Các nhà khoa học hàng đầu của thế kỉ 17 như Newton, Pascal 
và cả Descartes vẫn là những ki-tô hữu xác tín. Newton còn đưa Thiên 
Chúa vào hệ thống vũ trụ của ông: nếu hành tinh nào bay chệch ra khỏi 
quỹ đạo thì Thiên Chúa sẽ vỗ nhẹ đưa nó trở về vị trí. Nhà toán học 
Kepler (1571-1630) coi những định luật toán học do ông khám phá là dấu 
hiệu í muốn của Thiên Chúa, và qua đó ông vui mừng coi mình là người 
đầu tiên nhận ra nét đẹp của các tác phẩm của Thiên Chúa. Nhà khoa 
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học nổi danh người Đan-mạch Niels Stensen trở thành ki-tô hữu và còn 
được phong giám mục. 
Nhưng thời kì này bắt đầu nẩy ra sự nghi kị cả từ hai phía, khiến chúng 
ta, nếu theo cái nhìn ngày nay, không thể phân biệt được, đức tin của 
nhà khoa học thời đó là do theo thời hay thật do lòng xác tín của họ. Và 
lần đầu tiên xem ra Giáo hội cũng hết hứng thú hỗ trợ khoa học. Giáo 
hội càng ngày càng rút nhiều hơn vào lãnh vực thiêng liêng. Về điểm 
này, Minois coi đó là hậu qủa của công đồng Trento. Theo ông, để chống 
lại tiến trình tục hoá trong nội bộ, Công đồng đã vẽ ra lằn ranh quá đậm 
giữa lãnh vực trần tục và linh thiêng, khiến Vô thần mới có cơ hội thành 
hình. Dù sao, thế kỉ 18 đã chứng kiến cảnh các nhà khoa học từ từ đi theo 
thuyết Bất khả luận và Vô thần. Họ nhìn nhà nước chuyên chế và đồng 
minh gắn bó của nó là Giáo hội như những cơ chế đàn áp và dần quay ra 
chống lại. Một số khoa học gia đi theo thuyết Hữu thần do họ tự nghĩ ra. 
Thiên Chúa của các khoa học gia trong thế kỉ 18, nếu có, thì đó là một 
Thiên Chúa do họ tự chế ra. 
Vào cuối thế kỉ này, xuất hiện một hoạt cảnh nổi tiếng : Nhà vật lí lớn 
Laplace được hoàng đế Napoleon cho mời tới để giải thích cho ngài về 
hình ảnh thế giới. Và nhà vật lí đã nói cho ông hoàng ham học nghe về 
thế giới theo quan điểm khoa học thời đó. Khi Laplace vừa trình bày 
xong, thì Hoàng đế đột ngột hỏi : «Et Dieu?» Và Thiên Chúa ? Laplace 
liền đứng thẳng người và hiên ngang trả lời: «Dieu? Je n’ ai plus besoin de 
cette hypothèse!» Thiên Chúa? Tôi chẳng cần gì tới cái giả thuyết ấy nữa. 
Với câu nói trịnh trọng đó, Laplace cho thấy hai điều : Thiên Chúa của 
thế kỉ 18 từ lâu không còn là Thiên Chúa ki-tô giáo nữa. Trái lại, đó là 
một Thiên Chúa hoàn toàn trừu tượng và nhân tạo, đúng là một giả 
thuyết, một thứ để điền vào chỗ trống cho cái gì đó mà khoa học chưa 
biết. Trong thời đại ánh sáng của Khai sáng, tôn giáo chỉ là thứ ánh đèn 
mù trong những góc còn tối tăm của thế giới. Và người ta muốn dùng 
khoa học để toả sáng cho những góc tối đó. Thứ hai, thứ Thiên Chúa về 
hưu mà Laplace nói lên đó trong thực tế chẳng còn cơ may sống sót nữa. 
Vị này bị Mephisto trong kịchFaust của Goethe cười nhạo : «Thỉnh thoảng 
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ta vẫn thích gặp lão già đó / Và giữ mình để khỏi mất liên lạc với ông ta...» 
Thiên chúa đó là câu trả lời tự biên cho câu hỏi tự diễn. Với Thiên Chúa 
đó ta không thể có được câu trả lời cho những vấn nạn cấp thiết về sự dữ 
trong thế giới, về í nghĩa của đau khổ và về bất hạnh của những người 
tốt. Thứ Thiên Chúa giả thuyết đó khoa học chẳng cần, Laplace chẳng 
cần, mà cũng chẳng ai cần. 
Khoa học trong thế kỉ 19 còn vô đạo gấp đôi. Họ chẳng còn nhận biết 
Thiên Chúa ki-tô giáo nữa, và thứ Thiên Chúa hữu thần của Khai sáng 
thì bị họ cười nhạo hoặc coi là dư thừa. Khoa học thế kỉ 19 không những 
tìm cách thoát ra khỏi sự bảo hộ của nhà nước và Giáo hội để được tự do 
nghiên cứu và học hỏi, mà hơn nữa họ còn coi Thiên Chúa là vật cản trên 
đường khám phá thế giới; họ tin chắc rằng trước sau gì cũng sẽ tìm ra 
các định luật thiên nhiên để giải mã toàn bộ mọi hiện tượng trong thế 
giới này. Vũ trụ đối với họ là một bộ máy tất định, vì thế không thể có 
chỗ cho Thiên Chúa với những phép lạ, những can thiệp bất thường của 
Người. Quỷ, theo tiếng Hi-lạp là Diabolos, nghĩa là kẻ bị rối loạn. Có thể 
nói, khoa học tự nhiên thế kỉ 19 coi Thiên Chúa là một con quỷ chuyên 
phá rối trật tự thế giới do Người tạo ra, nhưng giờ đây chẳng cần Người 
nữa, vì nó có thể tự động chạy theo một hệ thống định luật phối hợp với 
nhau. Thiên Chúa của các nhà khoa học thế kỉ 19 là một huyền thoại 
phản khoa học, nên họ cần phải tiêu diệt nó. 
Nhưng đối với các nhà khoa học tự nhiên thế kỉ 19, thế giới sống động 
muôn loài vẫn là một khó hiểu. Và ở lãnh vực này, những kiến thức của 
một ông Charles Darwin nào đó có lí. Darwin mô tả một cách khoa học 
và đầy thuyết phục về quy luật cạnh tranh sinh tồn của các loài mạnh 
hơn, và qua đó cho thấy thiên nhiên đã và sẽ chuyển biến ra sao. Quy 
luật của ông bao gồm luôn cả loài người, nên đã bị những ki-tô hữu 
nặng truyền thống chống lại. Và rõ ràng đây cũng là điểm đi ngược lại 
câu chuyện tạo dựng trong Kinh Thánh. Cho tới đây, Darwin cũng giống 
như trường hợp đồng nghiệp Ga-li-lê. Nhưng tâm tánh Darwin khác hẳn 
Ga-li-lê. Ông là người khiêm tốn, chừng mực và khôn ngoan, cố tránh 
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mọi xung đột không cần thiết, nhưng không lùi bước trước quan điểm 
khoa học của mình. 
Nhưng thế kỉ 19 cũng cung cấp bối cảnh cho một xung đột lớn. Đây 
không còn là xung đột tín ngưỡng như vào thời Ga-li-lê . Mà giờ đây là 
tranh chấp công khai giữa một bên là tôn giáo và bên kia là một nền 
khoa học vô đạo và chống đạo. «Tôi chống tôn giáo, vì tôi theo khoa học», đó 
là câu nói sau này của Joseph Stalin, một cựu chủng sinh và chào đời lúc 
Darwin còn sống. Điều lạ là, trong cuộc đối đầu này, cũng như trong các 
cuộc đối đầu giữa các quốc gia lúc đó, dần dà hai bên đã chẳng còn hiểu 
quan điểm của nhau nữa. 
Lẽ ra thuyết khoa học của Darwin (1809-1882) không hẳn tạo ra xung 
đột. Trình thuật tạo dựng trong Kinh Thánh viết, Thiên Chúa treo các vì 
sao «như những chiếc đèn mờ lên bầu trời». Viết như thế, các nhà chép Kinh 
Thánh dư biết là họ không trình thuật lại chi tiết đúng đắn những ngày 
giờ đầu của cuộc sáng thế, nhưng họ muốn dùng nó để chống lại việc 
thần linh hoá các hành tinh, một truyền thống lúc đó đang thịnh hành ở 
đông phương. Cái mới trong các trình thuật tạo dựng không phải là các 
hình ảnh văn chương, không phải là bảy ngày hay những «cây đèn mù» 
được treo lên. Cái mới trong trình thuật kinh thánh là, chỉ có một Thiên 
Chúa duy nhất, và Thiên Chúa đó đã tạo nên toàn thể vũ trụ từ hư 
không. 
Kinh Thánh không mô tả thế giới; nó cho biết, thế giới mang í nghĩa gì. 
Thuyết Tiến hoá của Darwin, trái lại, mô tả thế giới và sự phát triển của 
nó. Trong đó thiên nhiên không phải là một đại lượng cứng nhắc bất 
biến, nhưng nó biến chuyển năng động với thời gian. Trên căn bản, điểm 
này tương đồng với quan điểm ki-tô giáo. Còn như đơn giản cho rằng, 
Thiên Chúa cật lực tạo ra thế giới trong sáu ngày, rồi ngày thứ bảy 
Người không những nghỉ giải lao, mà là nghỉ luôn không đụng gì tới tạo 
vật nữa, thì đây không phải là Thiên Chúa ki-tô giáo, mà là thứ Chúa về 
hưu buồn cười của Epikur hay của Hữu thần. Mephisto trong 
kịch Faust cũng đã nhạo thứ Chúa đó : «Dĩ nhiên, nếu một Thiên Chúa chỉ 
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cố gắng được có sáu ngày / Và cuối cùng chính mình vỗ tay hô Xong, / Thì đó 
hẳn phải có cái gì hay đấy! » 
Ki-tô hữu, trái lại, tin rằng Thiên Chúa đã trở thành người qua đức Giê-
su Ki-tô. Nghĩa là Thiên Chúa đã tự mình đi vào lịch sử và vẫn tiếp tục 
tác động lên nó dưới dạng Thánh Linh. Như vậy, theo cái nhìn ki-tô 
giáo, ngay cả đức tin cũng biến chuyển theo lịch sử. Thế thì tại sao tạo 
vật lại không thể biến chuyển theo lịch sử? Ki-tô giáo tin rằng, ngay từ 
đầu đã có một số hạt mầm xác tín rồi. Và chúng chỉ trở nên sáng tỏ dần 
sau một thế kỉ biến chuyển. Đối với các tín hữu bảo căn không kể từ phía 
nào, thì nhận định «biến chuyển theo lịch sử» này bị coi là rối đạo. 
Nhưng với Ki-tô giáo thì quan điểm đức tin biến chuyển theo lịch sử qua 
sự dẫn dắt của Thánh Linh là lí đương nhiên. 
Như thế, có sự phát triển của tín lí, nghĩa là, một số xác tín nào đó đã 
được một công đồng hay giáo chủ tới một lúc nào đó diễn đạt ra thành 
một công thức rõ ràng, sau bao nhiêu thế kỉ suy tư tìm hiểu về những 
nội dung đó. Bậc thầy đáng kính của Giáo hội, thánh Tô-ma ở Aquino, 
không tin vào cái gọi là vô nhiễm thai của đức Mẹ – dĩ nhiên điều này 
chỉ có nghĩa là Mẹ ngay từ đầu đã được Thiên Chúa chọn, chứ không 
liên quan gì tới tình dục gì cả, như một số người thiếu hiểu biết vẫn luôn 
bô bô lên như thế. Tuy vậy, năm 1854, niềm tin cổ xưa này đã được nâng 
lên hàng tín lí. Kể từ lúc đó, ai không công nhận điều này, sẽ chẳng phải 
là công giáo. 
Một khi chính Giáo hội đòi hỏi phải quan tâm tới lịch sử, và vì vậy cũng 
có thể có những biến chuyển – dĩ nhiên không có những đứt đoạn hẳn 
với lịch sử – trong lĩnh vực nền tảng là đức tin, thì điều này cũng phải có 
giá trị cho nhận thức khoa học. Quả là một công tác nặng nề cho các giáo 
phụ trước đây, khi phải mang hạt giống đức tin ki-tô giáo được khai sinh 
trong văn hoá do-thái vào trồng trong tư duy và kiến thức của văn hoá 
hi-lạp và rô-ma thời đó. Nhưng các ngài đã chẳng chút sợ hãi, thoải mái 
tự do thực hiện mà không làm thất thoát chút gì đức tin ki-tô giáo. Một 
công việc như thế, theo cái nhìn ki-tô giáo, luôn phải được tái tục đều 
đều. 
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Như vậy, theo xác tín ki-tô giáo, nếu đức tin đã dần tiến tới chỗ trong 
sáng và nở hoa từ những luật lệ và quy tắc ban đầu, thì tại sao Thiên 
Chúa cũng không bằng cách đó trao cho tạo vật ngay từ đầu những luật 
lệ và quy tắc? Những luật lệ dẫn tạo vật thoát ra khỏi tình trạng hỗn 
mang ban đầu để đi tới chỗ thăng hoa về sau? Nhà khoa học và linh mục 
người Pháp Teilhard de Chardin vì thế trong thế kỉ 20 đã đưa ra một 
thuyết Tiến hoá với cái nhìn sâu sắc và phong phú về Chúa Ki-tô và về í 
nghĩa của lịch sử. 
Như vậy, đối với các ki-tô hữu tỉnh thức, thuyết Tiến hoá lẽ ra phải là 
một tiến bộ khoa học đáng mừng. Dù sao, giáo huấn công giáo chưa bao 
giờ lên án thuyết đó. Hơn nữa, linh mục tu sĩ dòng An-tịnh là Gregor 
Mendel, một người đồng thời với Darwin, nghiên cứu sự di truyền và 
sau bao nhiêu khó nhọc, đã tìm ra được những quy luật mang tên ông, 
nhằm giúp ta hiểu sâu hơn về thuyết Tiến hoá. 
Như vậy tại sao lại có sự xung đột với thuyết Tiến hoá, mà hậu quả cùa 
nó vẫn còn vang vọng cho tới ngày nay ? Khi Darwin vào năm 1859 cho 
ra đời tác phẩm nòng cốt của ông, Sự Hình Thành Các Loài Qua Chọn Lọc 
Tự Nhiên, thì lúc đó thế giới đang trong tình trạng chiến tranh. Chiến 
tranh giữa khoa học và tôn giáo. Và trong chiến tranh thì quan điểm của 
hai bên thường bị hiểu sai. Những tấn công liên lỉ lên tôn giáo của một 
số nhà khoa học khiến cho một số kẻ tin nghĩ ngay rằng, Darwin mang 
hậu í tấn công mình. Họ tri hô lên, có người bảo chúng ta xuất phát từ 
khỉ ! Phản Kinh Thánh ! Đặc biệt các tín đồ tin lành trung thành với Kinh 
Thánh, họ coi Kinh Thánh là tuyệt đối, đã dấy lên một trận chiến chống 
Darwin và thuyết của ông, kéo dài mãi cho tới nay. 
Và dĩ nhiên phía bên kia cũng xắn tay áo. Họ muốn dùng thuyết Darwin 
làm thành trì cho việc giải thích thế giới theo quan điểm vô thần. Lối 
biện luận cộc cằn của những người tin lành bảo căn đã khiến cho niềm 
tin của những kẻ theo thuyết Tiến hoá trở nên dễ hơn. Nhưng thuyết 
Tiến hóa, trên thực tế, đâu có ăn nhập gì đâu tới câu hỏi, có hay không có 
Thiên Chúa. Nó chỉ mô tả những quy luật phát triển của thế giới sống 
động. Chỉ có vậy. Nó chẳng bàn chi tới câu hỏi quyết định, là tại sao lại 
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có muôn loài, mà không phải là hư vô. Lại nữa, thuyết Tiến hoá cũng 
không thể trả lời câu hỏi, tại sao muôn loài trong thế giới lại ở trong một 
trật tự toàn hảo, mà không rơi vào hỗn loạn. Và nếu có những quy luật 
đưa trật tự tới hỗn loạn, thì chúng phải ăn khớp với nhau thế nào, để cho 
sau một biến chuyển lâu dài, một con người với những nét tế vi như 
Darwin hay như quý vị đang đọc sách này, có thể xuất hiện. Và thuyết 
Tiến hoá cũng không tài nào giải thích nổi, tại sao thế giới trong giây lát 
tới đây sẽ không chìm vào hỗn loạn. 
Cũng như mọi thuyết khoa học khác, thuyết Tiến hoá cũng chỉ mô tả 
được bằng quy luật những gì đang có và những gì mới biết được cho tới 
nay. Kinh nghiệm tới nay cho hay, những quy luật đó vẫn còn giá trị và 
hỗn loạn sẽ không xảy ra. Nhưng ai dám quả quyết rằng, thông qua các 
điều kiện quá khứ, họ có thể tiên đoán tương lai được một cách chắc 
chắn trăm phần trăm, thì kẻ đó đang muốn trở thành tiên tri ba hoa, chứ 
không phải là nhà khoa học nữa. Người làm khoa học đứng đắn là người 
í thức được giới hạn phương pháp và giới hạn kiến thức đạt được. Nhà 
sử khoa học Ernst-Peter Fischer viết : «Chiều kích lớn lao của Thiên Chúa 
được tỏ lộ ra qua và trong cuộc tiến hoá. Nhờ đặc tính này, Thiên Chúa giúp 
cho cuộc sống do Người đã tạo nên được tiếp nối. Tư tưởng tiến hoá quan tâm 
tới Thiên Chúa, chứ không xua đuổi Người.» 
Đối với những ki-tô hữu biết nhìn xa thì thuyết Tiến hoá, như thế, thật ra 
là một quá trình chuyển tiếp từ một Thiên Chúa chủ lò gốm đang vui vẻ 
lau tay sau khi đã đúc nên con người, để tiến tới một Thiên Chúa tạo 
dựng toàn năng đã dựng nên thế giới từ hàng tỉ năm từ hư vô, và đã cho 
nó những quy luật giúp nó tiến hoá không ngừng, và Người vẫn không 
ngừng trực tiếp hay gián tiếp tác động hàng ngày, để vũ trụ này không 
rơi vào hỗn loạn và hư không. 
4. THẢM HOẠ CỦA MỘT THẾ GIỚI QUAN 
Nhưng trái lại, đối với người vô thần tin tưởng vào khoa học trong thế kỉ 
19, thuyết Tiến hoá thật ra ngầm chứa hạt mầm thảm hoạ cho thế giới 
quan của họ. Thuyết Darwin cho rằng mọi loài không nhất thiết phải tiến 
hoá theo quy luật thiên nhiên, nhưng có những đột biến, nghĩa là có 
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những thay đổi mầm di truyền một cách đột ngột và ngẫu nhiên. Và 
theo Darwin, trong quá trình này, chỉ có những biến đổi nào có khả năng 
mạnh nhất thì mới tồn tại tiếp. Những đột biến này là tâm điểm của toàn 
bộ thuyết Tiến hoá, nếu không có chúng, cái mới sẽ chẳng xuất hiện. 
Nhưng đối với Vô thần khoa học thế kỉ 19, những biến cố không tiên 
đoán được lại được coi là những vi khuẩn không sớm thì muộn sẽ làm 
hỏng máy vi tính. Vì tin vào quan điểm tất định, nên việc hoàn toàn 
không thể tiên đoán được đối với họ cũng giống như quỷ sợ nước phép. 
Và như vậy, đồng hồ vũ trụ tự động của họ sẽ không chạy được nữa. 
Nguyên tắc ngẫu nhiên – xưa nay cũng như Thiên Chúa bị họ coi là kẻ 
thù của khoa học – lẽ ra phải bị khoa học triệt tiêu dần dà bởi các khám 
khá quy luật tự nhiên, nhưng giờ đây nguyên tắc đó lại chính thức bước 
vào lãnh địa khoa học – và nó sẽ chẳng bao giờ rời khỏi địa hạt này nữa. 
Song trong chiến tranh, có ai lại nhận mình thất bại, huống chi là báo cho 
bên kia biết sự đầu hàng của mình. Vì thế, đã không ai để í tới vết nứt do 
Darwin tạo ra nơi bức tường tất định của Vô thần. Và vì vậy người ta đã 
lầm khi tin rằng, câu trả lời cho vấn nạn: thế giới sống động tiến hoá ra 
sao, đồng thời cũng là câu trả lời cho vấn nạn quyết định: tại sao thế giới 
lại tiến hoá và tại sao nó tiến hoá như thế và theo những quy luật như 
thế. 
Trong chiến tranh người ta ít khi quan tâm tới lí lẽ và sự hữu lí, mà chú 
trọng đặc biệt tới tâm lí. Và tâm lí xem ra đã giúp Vô thần khoả lấp được 
những thiếu sót bất an do thuyết Tiến hoá gây ra. Tâm lí đã làm cho rất 
nhiều người tưởng rằng, « mọi chuyện » đã được giải mã cả rồi. Nhưng 
không phải vậy, và Darwin cũng chưa bao giờ khẳng định như thế. Bất 
cứ một thuyết nào dám bảo rằng, mình có thể trả lời một lần cho hết mọi 
vấn nạn, thì thuyết đó không bao giờ là một thuyết khoa học. Nó có thể 
được gọi là một vũ trụ quan, một í thức hệ, là thuốc phiện cho dân vô 
thần. 
Nhưng đối với tín hữu ki-tô giáo, câu trả lời cho mọi vấn nạn là Lí trí, đó 
là toa thuốc mà 700 nghị phụ đã đồng thanh tuyên bố vào ngày 24 tháng 
4 năm 1870 trong đại thánh đường thánh Phê-rô ở Rô-ma. Giáo hội lúc 
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đó quả đã không dễ có được quyết định này. Một phần là vì đang phải 
đối diện với ác cảm của khoa học. Phần khác là vì lúc đó đang là thời 
lãng mạn yêu thích cái vô lí. Và quyết định đó, nhất là vào đầu thế kỉ, 
cũng đã chẳng lợi gì cho Giáo hội. Giáo hội có nguy cơ mất chính tín hữu 
mình vì nó, trong lúc cũng chẳng nhờ nó mà thắng được đối phương. 
Nhưng cấp thiết phải có quyết định đó, vì Giáo hội ngay từ đầu chẳng sợ 
lí trí, mà sợ cái vô lí khoác áo huyền bí và ngộ giáo. Và những đòi hỏi vô 
lí đó không phải chỉ có nơi phía Vô thần, mà cả trong chính Giáo hội. 
Quyết định của Công đồng dựa trên một đoạn trong thư gởi giáo hữu 
Rô-ma : «Những gì người ta không nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là 
quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành 
vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của 
Người.» Như vậy, lí trí được gán cho khả năng cao nhất, đó là khả năng 
nhận biết Thiên Chúa. 
Đức tin ki-tô giáo, như vậy, không phải là cái gì bí ẩn, mờ mờ ảo ảo, 
nhưng nó phải trả lời trước toà án lí trí. Tuy nhiên không phải một lí trí 
tự bế, mà nó phải có khả năng nghe được tiếng nói mạc khải. Theo cách 
hiểu của Công đồng, mạc khải đầu tiên và rõ ràng nhất, đó là tạo dựng 
đang hiện diện trước mắt mọi người. Điều làm cho con người trở nên có 
phẩm giá, đó là dùng phương tiện lí trí mình để nhận ra Thiên Chúa 
trong tạo dựng. Đàng khác, cái bi đát của con người là ở chỗ họ có thể 
nhắm mắt bịt tai trước tạo dựng.Nhưng khả năng để nhận ra mạc khải 
đặc biệt của Chúa Ki-tô không phải chỉ có việc chiêm ngắm tạo dựng 
bằng lí trí mà thôi. 
Bài ca về lí trí của công đồng Vaticano I đồng thời có nghĩa là một 
khuyến khích công nhận lí trí trong khoa học. Dĩ nhiên, lí trí có thể sử 
dụng cho điều tốt lẫn điều xấu. Một lí trí thuần kĩ thuật, không được 
điều hướng bởi đạo đức, có thể dẫn tới những hậu quả ghê gớm. Khi nhà 
vật lí vui tính và nổi danh Carl Friedrich von Weizsäcker biết được vụ nổ 
nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, ông ngẩn người ra. Những nghiên 
cứu cơ bản của các nhà khoa học đã là điều kiện để chế bom nguyên tử; 
các nhà khoa học đã chế bom đó trên phương diện kĩ thuật, họ đã thử 
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bom đó. Và cũng theo suy nghĩ của von Weizsäcker, giờ đây cũng chính 
các nhà khoa học phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng trăm ngàn 
người dân vô tội đó. Weizsäcker thấy có «một đường thẳng từ Ga-li-lê tới 
quả bom nguyên tử», và ông minh xác, thứ khoa học nối tiếp Ga-li-lê là 
loại không bao giờ có thể áp dụng được. Ga-li-lê đòi cho khoa học phải 
được tự do hoàn toàn, và như vậy những người làm công tác khoa học 
chẳng còn cảm thấy phải trách nhiệm cho ai cả, đây là điều Weizsäcker 
không thể chấp nhận. Ngay Bert Brecht trong cuốn Das Leben des 
Galilei (Cuộc đời của Ga-li-lê) cũng đã ưu tư tự hỏi, trong khi đòi hỏi 
(quyền tự do thả cửa) cho khoa học, ta có được phép đẩy con người vào 
rối loạn rồi xô họ vào bất hạnh không. 
Vào cuối thế kỉ 20 đầy đau khổ, nhà vật lí nguyên tử hàng đầu của Liên-
xô Andrej Sakarow đã bí mật bay từ Moskau sang Rô-ma. Ông không 
phải công giáo, nhưng muốn được gặp giáo chủ Rô-ma. Vì lí do lương 
tâm, ông đã thôi không làm khoa học nữa, thứ khoa học đã phục vụ cho 
một chế độ độc tài. Ông muốn xin í kiến Giáo chủ về một quyết định 
đang ray rứt ông, đó là có nên chấp nhận ứng cử vào quốc hội nhân dân 
Liên-xô không. Là vì theo ông, một khi bước vào chính trị, ông có cơ lại 
bị lạm dụng và như vậy sẽ phải dây vào trách nhiệm. Giáo chủ đã nói 
chuyện với ông rất lâu, và cuối cùng khuyên ông nên chấp nhận ứng cử. 
Khoa học đã qua một chặng đường dài, kể từ khi Ga-li-lê nằng nặc đòi 
giáo chủ Ur-ba-nô VIII phải để cho khoa học tự do hoàn toàn và phải 
dành cho nó vị trí ưu tiên, cho đến cuộc viếng thăm Gio-an Phao-lô II 
của Sakarow. Với kinh nghiệm đau đớn riêng, ông đã chia sẻ nhận định 
của Giáo chủ: Một nền khoa học phục vụ con người có trách nhiệm phải 
luôn í thức được biên giới tự do do đạo đức đặt ra. Trong thập niên 90, 
khi quốc hội Đức thảo luận câu hỏi quan trọng về mặt đạo đức và nhân 
chủng: Có phải con người chết thật khi não bộ hết hoạt động không, thì 
chính những dân biểu vô tôn giáo thuộc đảng cộng sản cũ đã yêu cầu 
Giáo hội cho biết í kiến. Chưa bao giờ câu hỏi về trách nhiệm của khoa 
học trở thành thời sự như lúc này. Ngay cả những người không tỏ ra 
quan tâm với những câu hỏi đại loại như thế cũng nhìn thấy nguy cơ cho 
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nhân loại, nếu như khoa học hay các khoa học gia không còn biết đến 
đạo đức nữa, mà chỉ còn biết đến quyền lợi hoặc chỉ quan tâm tới sở 
thích riêng của mình mà thôi. 
Thời đại Ga-li-lê của khoa học đã qua. Và đặc biệt chính khoa học đã góp 
phần đưa tới cái kết thúc đó. Vào cuối thế kỉ 19, một lần nữa xáo trộn lại 
xẩy ra. Darwin, người xem ra đã giải quyết xong câu hỏi về sự hiện hữu 
của thiên nhiên sống động, lìa trần. Freud bắt đầu việc nghiên cứu phân 
tâm học của ông vào năm 1895, ông này cũng muốn giải thích mọi phản 
ứng tâm thần của con người rốt cuộc đều tuân theo các quy luật bản 
năng. Cùng năm đó, bên Pháp, một vài nhà trí thức, trong đó có cả nhà 
đấu tranh không mệt mỏi cho Vô thần là Emile Zola, ra một tuyên ngôn 
đòi hỏi tôn giáo phải được thay thế bởi khoa học. Thuyết Vô thần khoa 
học và nền khoa học vô thần đã được nhóm hội Wilhelm (ở Đức) hồ hởi 
đón nhận. Ernst Haeckel loan báo trong cuốn sách nổi tiếng của ông Die 
Welträtsel (Bí mật thế giới) vào năm 1900: Rồi đây, tất cả mọi định luật 
thiên nhiên sẽ được khám phá và không còn gì dưới mặt trời này mà 
khoa học không giải thích và không tiên đoán được. Tháp Babel giờ đây 
chắc chắn sẽ đụng tới trời, và mọi thứ khó hiểu không giải thích nổi rồi 
sẽ được lột trần ra tuốt luột. 
Trong thời điểm lịch sử thế giới đó, Vô thần và Khoa học tiến sát tới 
nhau đến nỗi gần như cả hai là một. Dù sao, chưa bao giờ gần nhau đến 
như thế từ trước tới lúc đó và mãi về sau này. Nhưng rồi, biến chuyển 
bước ngoặt bỗng xẩy tới. Bước ngoặt của khoa học tự nhiên với thuyết 
Lượng tử, thuyết Tương đối và thuyết Nổ vũ trụ, và sau đó với những 
thuyết khoa học mới như của Karl Popper, những thuyết này không còn 
cho phép khoa học chiếm hữu sự thật riêng cho mình nữa. Tất cả những 
thứ đó một sáng một chiều làm nổ tung những nền tảng tri thức, mà đôi 
phần đã có hàng trăm năm nay, của Vô thần. Sau trường hợp Ga-li-lê, 
Giáo hội và khoa học đã xa nhau về mặt tình cảm thế nào, thì giờ đây, 
mối tình giữa Vô thần và Khoa học cũng vỡ tan như vậy về mặt lí luận. 
Ngay những người hàng đầu của nền khoa học tự nhiên tân thời lại quay 
về với tôn giáo. Max Planck, cha đẻ thuyết Lượng tử, đã kết thúc bài 
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thuyết trình lừng danhReligion und Naturwissenschaft (Tôn giáo và khoa 
học tự nhiên) của ông với câu : «Hãy trở về với Thiên Chúa !» Werner 
Heisenberg cho biết, nhận thức khoa học tự nhiên cần phải thu hẹp vào 
một khía cạnh của hiện thực, vào cái gọi là khách quan. «Nhưng ngôn ngữ 
tôn giáo phải làm sao tránh tạo phân rẽ thế giới ra thành hai mặt chủ quan và 
khách quan; bởi vì ai dám quả quyết rằng, mặt khách quan có thực hơn mặt chủ 
quan.» Và quả thật, nhà khoa học nào cũng đương nhiên dùng sự nghi 
ngờ phương pháp, lấy thí nghiệm và chứng minh để làm dụng cụ nhận 
thức. Nhưng làm sao lấy những cái đó để tìm hiểu được tình yêu – và 
đối với các nhà khoa học tình yêu còn quý báu hơn mọi nhận thức khoa 
học có được khác. Albert Einstein, cha đẻ thuyết Tương đối, thoạt tiên 
đâm ra không tin gì nữa. Nhưng càng đi sâu vào khoa học, ông càng ngỡ 
ngàng và khâm phục đấng thánh thiêng : «Lòng đạo của ông xuất phát từ 
sự ngỡ ngàng say mê trước trật tự hài hoà mang tính quy luật của vũ trụ, qua 
đó cho thấy có sự hiện diện của một lí trí vô cùng vượt trội, mà mọi suy tư và 
xếp đặt hữu lí của con người hoàn toàn chẳng phản ảnh được một tí nào cả.» 
Tinh thần không phải là một phó sản của vật chất, nó là cấu trúc thống 
trị vật chất. Trí tuệ nhận biết của con người chỉ là một sự suy nghĩ lại cái 
đã được nghĩ ra trước. Và cuối cùng, vào thập niên 60 của thế kỉ 20, nhà 
vật lí lượng tử Pascual Jordan đã viết ra tác phẩm nổi tiếng đề cập trên 
đây Der Naturwissenschaftler vor der religiösen Frage (Nhà khoa học tự 
nhiên trước câu hỏi về tôn giáo). Trong đó ông không những giải thích 
về thế giới quan mới của khoa học tự nhiên, mà còn thản nhiên nói lên 
lòng khâm phục của một nhà khoa học tự nhiên tân thời trước các phép 
lạ của tạo dựng thiên chúa. Rõ ràng, nhà vật lí Pascual đề cập tới phép lạ. 
5. PHÉP LẠ, MÙ QUÁNG VÀ THỰC TẠI 
Mephisto của Goethe mỉa mai một cách tôn kính về tôn giáo: «Phép lạ là 
đứa con yêu quý nhất của đức tin.» Ngay từ thế kỉ 18 những người có học 
thường vẫn cười mỉm khi nghe nói về cái gọi là phép lạ, bởi vì họ xác 
quyết rằng, không thể nào có sự phá rào nơi các định luật thiên nhiên. 
Chính nhiều ki-tô hữu, kể cả thần học gia ki-tô giáo, cụ thể là Hans Küng 
trong cuốn sách Existiert Gott ? (Có Thiên Chúa không?) không chấp 



	 304	

nhận có phép lạ, là vì theo họ, thế giới và các quy luật thiên nhiên đều do 
Thiên Chúa tạo ra, làm sao Người lại phá vỡ quy luật do chính tay mình 
tạo. Nhưng từ thời đó đã có câu hỏi ngược lại : Nếu như Thiên Chúa là 
Thiên Chúa thật, chứ không phải là thứ Thiên Chúa về hưu của Hữu 
thần, thì tại sao Người lại không làm được? 
Hẳn nhiên, một đức tin nghiêm chỉnh có sự hỗ trợ của lí trí không được 
phép tin vào những phép lạ vớ vẩn. Vì thế, Giáo hội luôn rất thận trọng 
trong việc công nhận phép lạ. Ngoài hai phép lạ nền tảng về sự nhập thể 
và sống lại của Chúa Giê-su Ki-tô ra, tín hữu công giáo không buộc phải 
tin một phép lạ nào khác như ở Lộ-đức, Fatima hay một nơi nào khác. Và 
chính Giáo hội cố gắng kiểm soát tối đa, để việc tin phép lạ nơi các địa 
điểm hành hương không trở thành quá lạm. Điều cũng hiển nhiên, nếu 
phép lạ chỉ là một thứ màn xiếc ảo thuật, thì nó hoàn toàn chẳng có ích 
lợi gì cho đức tin. Nhiều phép lạ có lẽ chỉ nhắc nhở cho ta biết rằng, thế 
giới không vận hành nhịp nhàng, như ta vẫn thường nghĩ. Những thứ 
phép lạ buồn cười đó có lẽ chỉ là một thứ đãng trí của Thiên Chúa hay 
một thứ lỗi lầm của vụ nổ uyên nguyên. Như vậy, quả đúng như điều ta 
học khi học thần học, phép lạ trước hết là dấu chỉ của Thiên Chúa cho 
con người. Phép lạ trong í nghĩa ki-tô giáo, như vậy, không phải là 
những màn ảo thuật, nhưng chúng nói lên một điều gì vào một thời 
điểm lịch sử nào đó cho riêng một người hay nhiều người nào đó. 
Cựu Ước cho ta một thí dụ phép lạ căn bản : Việc giải thoát dân Do-thái 
ra khỏi Ai-cập. Chúng ta đã biết hình ảnh dân này băng qua biển Đỏ với 
việc rượt đuổi của binh lính Ai-cập. Nước chẻ ra thành một lối đi cho 
dân Do-thái vượt qua. Câu chuyện thật thú vị. Ai cũng nghĩ rằng, đó là 
một can thiệp đầy uy quyền của Thiên Chúa chống lại các «quy luật tự 
nhiên». Nhưng đọc kĩ Cựu Ước, ta thấy câu chuyện không mang tính đột 
xuất và hoàn toàn khó giải thích như ta nghĩ. Thiên Chúa yêu cầu Mai-
sen dơ tay ra để phân cách nước biển – nhưng đã chẳng có gì xẩy ra. Dù 
sao, chẳng có gì xẩy ra ngay. Và Kinh Thánh viết : «Gia-vê khiến một cơn 
gió từ hướng đông thổi mạnh suốt đêm đẩy nước lùi lại và làm cho biển khô.» 
Dân Do-thái đi qua, và khi Pha-ra-ô cùng quân lính băng theo, thì «nước 
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dâng cao trở lại như mức trước đây khi hừng đông tới», làm chết chìm toàn 
bộ binh đoàn Ai-cập. 
Ở đây, không phải «quy luật tự nhiên» bị phá vỡ. Mà Thiên Chúa đã 
dùng quy luật «của Người» để cứu dân Do-thái. Dù vậy, đó vẫn là một 
phép lạ. Phép lạ ở chỗ, gió tới đúng vào lúc dân Chúa chọn đang gặp 
nguy đứng trước biển sâu và không ai biết làm sao. Như vậy, phép lạ 
của Chúa không phải là bất cứ một màn xiếc lạ lùng nào, nhưng là 
những câu trả lời đầy quyền uy của Chúa trước nỗi nguy nan con người, 
cũng giống như sau này mana rơi cho dân đói ăn, Mai-sen đập nước ra 
từ tảng đá cho dân khát uống. Và chính vì thế mà dân Do-thái từ 3250 
năm nay hàng năm vẫn nhớ tới biến cố có một không hai băng qua «biển 
Đỏ», là vì Thiên Chúa qua hành động đó đã thực sự cứu họ qua cơn 
nguy nan. Khó tin, nhưng mà thật. Và việc kể lại sự thật đó đã liên kết 
dân này suốt từ nhiều ngàn năm nay. Nếu đó chỉ là một màn ảo thuật, 
thì chắc chắn người ta đã quên nó chỉ sau hai tuần lễ. 
Khi ghi chép các sự kiện bất thường, người ta có nghĩ rằng, đó là phép lạ 
hay là những đột phá quy luật tự nhiên hay không? Vào thời con người 
chưa biết gì về các quy luật tự nhiên, câu hỏi này chẳng quan trọng gì cả. 
Nhưng khi bước vào đầu thời khoa học hiện đại, thì người ta bỗng dưng 
cấm Thiên Chúa không được làm phép lạ, vì chúng đi ngược lại quy luật 
thiên nhiên của họ. Thiên Chúa bị họ giam lỏng trên trời, không cho làm 
gì cả. Nhiều nhà khoa học tự nhiên lúc đó tỏ ra ngất ngây trước trật tự 
hài hoà của vũ trụ. Vì thế, nếu lỡ để cho Thiên Chúa tác động vào, thì 
quy luật vũ trụ của họ sẽ có cơ rơi vào hỗn loạn. Một số nhà thần học lúc 
đó bảo rằng, phép lạ là dấu chỉ hành động của Thiên Chúa, nhưng dấu 
chỉ này bắt buộc phải diễn ra trong vòng nội quy của các nhà khoa học 
tự nhiên. Thành ra, cuối cùng, người ta cũng chẳng hiểu, phép lạ theo 
mấy vị đó hiểu là thứ gì nữa. 
Đám bình dân có đức tin thì vẫn đơn giản tiếp tục tin rằng, phép lạ là 
những tác động của Thiên Chúa vào trần thế. Niềm tin này cho thấy, 
không phải các nhà khoa học tự nhiên cũng không phải các nhà thần 
học, mà chính Thiên Chúa quyết định nội quy thế giới. Và rồi, bỗng 
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dưng cũng chính khoa học tự nhiên đã đứng lên cho hay họ đã lầm. Họ 
bảo, nội quy thiên nhiên không hẳn nghiêm nhặt như trong một lữ quán 
thanh niên, song nó linh động như luật lệ giao thông ở Í-đại-lợi, nơi đèn 
đỏ nhiều khi chỉ là một mời gọi khách bộ hành dừng lại mà thôi. Hay nói 
theo khoa học: Trong thế giới nguyên tử, thế giới vận hành không mang 
tính chất tất định, nhưng nhảy vọt, nhảy vọt một cách lượng tử. Một 
nguyên tử đương nhiên sẽ nhảy lên một cấp năng lượng cao hơn ? Điều 
này người ta không thể xác quyết được một cách chắc chắn, mà chỉ có 
thể tiên đoán một cách xác xuất mà thôi. Như vậy, những biến số thống 
kê luôn có thể xẩy ra, và chúng không phá vỡ quy luật tự nhiên nào cả. 
Cuối cùng thì các quy luật tự nhiên chỉ mang tính cách thống kê mà thôi. 
Tuy nhiên ở đây xác xuất trên bình diện vĩ mô vẫn rất lớn, khiến các quy 
luật tự nhiên cũ vẫn có thể tiếp tục sử dụng được. Như vậy thì chuyện 
Chúa Ki-tô về trời, như ta đã đề cập ở trên, không phải là một vấn nạn 
vật lí không thể xẩy ra được. Về mặt vật lí, những biến cố như thế rất 
khó xẩy ra, nhưng ta không thể nói được, là chúng chắc chắn không thể 
xẩy ra được. 
Như vậy, thì đâu là í nghĩa của phép lạ? Ta dứt khoát không thể tiến xa 
hơn được, nếu cứ tiếp tục sử dụng định nghĩa cũ, coi phép lạ là một sự 
đột phá quy luật tự nhiên. Nên nhớ, quần chúng bình dân đã chẳng bao 
giờ tin vào định nghĩa này. Là vì ở thời đại Ga-li-lê, vật lí bảo, quy luật 
tự nhiên không thể bị đột phá. Nhưng giờ đây, ở thời đại vật lí lượng tử, 
người ta lại dạy, quy luật tự nhiên có thể bị đột phá, là vì chẳng còn có 
quy luật tự nhiên nữa trong í nghĩa này. Như vậy chỉ còn lại điều mà 
quần chúng vẫn tin: Phép lạ là một tác động của Thiên Chúa, qua đó 
Chúa muốn cho tôi hiểu một điều gì đó. 
Quý vị đã có lần nào chứng kiến một cảnh sinh nở chưa ? Ngày nay, 
người đàn ông cũng thường được hiện diện bên bàn sanh của vợ. Vì thế, 
tôi đã không ngại tham dự khoá học làm sao để giúp thai phụ sanh con. 
Tôi đã học được những điều hay về mặt i khoa lẫn cả những chuyện lang 
băm. Tới ngày sinh đứa con gái đầu lòng của chúng tôi. Tôi là bác sĩ. Tôi 
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đã học i khoa. Tôi đã chứng kiến nhiều vụ sanh nở. Con gái chúng tôi 
chào đời một cách «bình thường». 
Cuộc sinh nở đó, theo tôi, không có gì đi ngược lại quy luật tự nhiên và 
ngược lại các tiêu chuẩn phụ khoa cả. Nhưng tôi cam đoan với quý vị, 
điều tôi chứng kiến quả là một phép lạ. Thoát chốc một con người mới 
xuất hiện, một cái tôi mới, trước đây chưa hề có, và tôi là cha của đứa trẻ 
đó, không có tôi thì cái tôi mới đó đã chẳng hình thành. Tôi đã chứng 
kiến một phép lạ. Tôi còn nhớ rất rõ, cái chữ phép lạ đó đến với tôi như 
thế nào. Tôi phải nhấn mạnh rằng, tôi không lạ gì về những gì xẩy ra 
trong quá trình chào đời của con gái tôi, mọi tác động hộ sinh đối với tôi 
đều quen thuộc, về mặt i khoa, lần sinh của con tôi chẳng có gì lạ lùng 
cả. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận trong biết ơn và vui mừng đó là một phép 
lạ. 
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta không nghĩ tới phép lạ, là vì ta đã biết 
sơ sơ những gì xẩy ra hoặc vì những chuyện đó đã xẩy ra quá nhiều lần. 
Những chuyện này không phải không đáng ngạc nhiên, mà là vì khả 
năng cảm nhận của ta đã bị thui chột. Ngoài ra, tôi tin rằng, nhiều ông – 
và cả nhiều bà – cũng đã có cảm giác phép lạ, khi chứng kiến cảnh con 
mình chào đời, nhưng họ đã ngại không nói lên chữ phép lạ này. Mà có 
lẽ, để nhận ra được phép lạ, ta cũng cần chút tỉnh thức tinh thần và chút 
thảnh thơi chiêm ngưỡng thế giới. Dù sao, bao lâu ta vẫn làm như 
«người ta» vẫn làm, bao lâu ta vẫn nghĩ và nói điều thường tình, nghĩa là 
bao lâu ta vẫn sống theo thói quen, bấy lâu ta khó nhận ra phép lạ: Ờ, 
nhà tôi sanh hôm qua, ở phòng bảy, lầu năm, người thân được có mặt … 
Đối với kẻ tin, tạo dựng xưa nay đã là một tác phẩm phép lạ. Nhưng có 
lẽ vì phải nghe quá nhiều luận điệu của Vô thần, rằng khoa học đã giải 
mã được hết tiến trình hoá sinh của muôn loài sống động, nên ta đã 
không còn bén nhạy trong cảm nhận. Nhưng biết quy luật tiến triển của 
muôn vật đâu có nghĩa là biết được nguyên do sinh thành của chúng. Tại 
sao có vũ trụ, tại sao nó vận hành theo những quy luật này mà không 
theo những quy luật khác, tại sao nó trong chớp mắt tới đây lại không 
rơi vào rối loạn, tất thảy những điều đó không phải là phép lạ ư. Phép lạ 
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này thuyết Tiến hoá không thể và không muốn giải thích. Như vậy, 
thuyết Tiến hoá không coi tạo dựng là phép lạ, mà họ lại còn nhét vào 
tạo dựng thêm một phép lạ Tiến hoá của họ nữa. 
Giả sử hàng triệu năm nữa một giống sinh vật khôn ngoan từ một hành 
tinh nào đó xuống địa cầu và chẳng còn thấy một sự sống hữu cơ nào 
nữa ở đây, nhưng hơ sẽ thấy những lưu chứng còn lại của con người. 
Chẳng hạn còn thấy một chiếc xe con bọ (Käfer) cà rịch cà tàng, mà tôi đã 
sử dụng thời còn đi học. Và họ còn thấy những kiểu trước và sau loại xe 
này. Và qua đào bới tìm tòi, họ có thể dựng lại được một tiến trình phát 
triển của loại xe đó. Họ còn có thể xác định được rằng, đã có một cuộc 
đấu tranh sinh tồn, qua đó mẫu xe đẹp và chắc chắn nhất đã thắng thế 
các mẫu khác. Và cho dù các sinh vật đó có đào đất moi óc tìm hiểu đến 
đâu, thì trước sau gì họ vẫn phải tin rằng, đã có một ai đó đã nghĩ và chế 
ra loại xe con bọ đó. 
Một cọng cỏ được thiết kế còn rắc rối hơn chiếc xe con bọ. Ta có thể dùng 
thuyết Tiến hoá để mô tả cấu tạo và tiến trình biến hoá của nó. Nhưng 
thuyết này vẫn không trả lời được, ai đã tạo nên thiên nhiên và quy luật 
tự nhiên, để cho sự tiến hoá dẫn tới việc hình thành nên được những 
mao quản tế vi trong cọng cỏ. Rõ ràng, khác với xe con bọ, các loài sống 
động đều có một động lực riêng nào đó trong mình. Cố tình bỏ qua cái 
«sự sống» này, thì cũng như đâu có giải thích được gì. Bảo rằng, bản đại 
hoà tấu số 9 của Ludwig van Beethoven sở dĩ sống sót, là vì nó có khả 
năng vượt qua được mọi chiến tranh và đua chen, thì có dở hơi lắm 
không ? Hay vì mình đã hiểu sai thuyết Tiến hoá ? Có một thứ chủ nghĩa 
tồn cổ vô thần, nó chỉ biết trau chuốt cho những tiên kiến mà thôi, còn ra 
cứ ngậm miệng như hến trước những lí luận phản biện. 
Nhà đoạt giải Nobel văn chương Francois Mauriac nói: «Việc xuất hiện 
của sự sống, thoát thai từ chất liệu đời đời vào một điểm biên của thời gian và 
không gian, và sự phát sinh của nó từ tế bào nguyên thuỷ tiến tới khuôn mặt 
trên màn hình chiếu bóng trong xóm tôi ở, cho tới ánh mắt trẻ thơ đang hướng 
về tôi, cho tới khúc nhạc chậm của Mozart, cho tới bài Ellipse của Rimbaud. 
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Nếu bỏ qua không màng tới cái bí ẩn của thế giới đó, đối với tôi, thì cũng vô lí 
như một người bị đắm tàu cứ đứng trơ trơ ngắm dấu chân người trên cát.» 
6. CÁI LẦM CỦA STEVEN HAWKING  
VÀ NHỮNG TẤM HINH MAU CỦA NÃO 
Nhà vật lí thiên văn Steven Hawking (1942- ) viết trong cuốn sách đáng 
đọc Một Câu Chuyện Ngắn về Thời Gian của ông rằng, thuyết Nổ vũ trụ 
đương nhiên không hợp với lối suy nghĩ ki-tô giáo. Ông còn quả quyết, 
giáo chủ Gio-an Phao-lô đã nói như thế trong buổi gặp gỡ các tham dự 
viên của một hội nghị khoa học ở Rô-ma, trong đó có ông tham dự. Vì tôi 
không tin điều ông nói, nên tôi đã nhất tâm tìm hiểu: Giáo chủ đã không 
nói như thế. Và trên thực tế, thuyết Nổ vũ trụ, sau một thời gian dài, lần 
đầu tiên đã trở nên hợp hơn với niềm tin tạo dựng của Ki-tô giáo, dù 
rằng một số nhà khoa học tự nhiên có tiếng ngày nay vẫn có quan điểm 
ngược lại một cách phi lí, vì họ còn bị ám ảnh bởi cuộc xung đột lâu dài 
giữa Giáo hội và khoa học. 
Steven Hawking là thành viên của Viện Hàn Lâm Giáo Chủ Về Khoa Học. 
Dù với bất đồng trên, ông cho biết, ông rất cảm kích về cuộc gặp gỡ Giáo 
chủ, và cho hay các nhà khoa học vô thần hoặc theo thuyết bất khả tri 
khác cũng muốn tiến gần lại với Giáo hội. Năm 2003 tôi tổ chức một cuộc 
hội thảo ở Vatican về đề tài lạm dụng tình dục, các vị lãnh đạo ban bộ 
của Toà Thánh có tham dự. Nhiều nhà khoa học hàng đầu quốc tế được 
mời dự, không ai trong họ là công giáo, và ai cũng vui vẻ nhận lời. Cuộc 
hội thảo rất thành công. 
Trước hội thảo, một trong những nhà khoa học được mời nói với tôi : 
«Anh biết không, tôi vô thần, vì bố tôi là người vô thần, nhưng tôi đánh giá rất 
cao Giáo hội.» Vị này là một chuyên gia nổi tiếng trong ngành chữa trị các 
tội phạm tình dục. Trong hội thảo, khi người ta đề cập tới việc thiếu sự 
thân mật như là một yếu tố có thể gây nguy hại và liền đó việc độc thân 
tu sĩ trong Giáo hội cũng được nêu lên, thì vị đó lên tiếng : Đây là một 
hiều lầm ; tôi nghĩ, linh mục công giáo đã có mối dây thân mật với Thiên 
Chúa. Và về sau, liên quan tới một tình huống khác, một đồng nghiệp – 
phật giáo – cho hay, muốn sống đời độc thân, người ta không cần phải 
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học thật kĩ về khoa tính dục, nhưng rất cần phải đi sâu vào đời sống tâm 
linh. 
Trong khoá hội thảo, chẳng thấy có chút căng thẳng nào cả giữa tôn giáo 
và khoa học. Cái xung đột cũ giữa tôn giáo và khoa học không còn nữa. 
Các khoa học gia tỏ ra càng ngày càng thích tìm hiểu Thiên Chúa. Pháp 
là một quốc gia có mức độ tục hoá ở chóp đỉnh. Vậy mà cuộc phỏng vấn 
ở nước này vào năm 1989 cho thấy vẫn còn có 50% các nhà khoa học tin 
vào Thiên Chúa. Thứ khoa học gia hăng say đầu quân vào Vô thần, như 
vẫn thường thấy trong thế kỉ 19, thời nay chẳng còn mấy ai. 
Dĩ nhiên, trong lĩnh vực này, cũng có chủ nghĩa hoài cổ và tồn thống. 
Thỉnh thoảng lại thấy bày bán những thứ đồ cổ tinh thần của thế kỉ 19. Í 
thức hệ Darwin, một thứ thuyết chống lại quan điểm của Darwin, quả 
quyết rằng, thuyết Tiến hoá không phù hợp với một Thiên Chúa tạo 
dựng vẫn tiếp tục can thiệp vào thế giới. Ngay trong thế kỉ 19, lập luận 
này đã không đáp ứng tiêu chuẩn khoa học rồi. Nhưng ngày nay bỗng 
dưng người ta lại đánh thức nó dậy. Và tức khắc, đối thủ đã có hơn 100 
năm trước đây của nó là phái Tạo dựng bảo căn cũng bật dậy. Phái này 
tin vào từng chữ trong Kinh Thánh, điều mà ngay dân Do-thái du mục 
cách đây hơn 3000 năm có lẽ cũng đã chẳng tin như thế. Ở Hoa-kì hiện 
nay cả hai phái đang cố gắng chen chân vào trường học. Trên căn bản, cả 
hai quan điểm này chẳng liên quan tí gì tới sinh học. Những thuyết hiện 
đại hơn, như thuyết Tạo mẫu khôn ngoan (Intelligent Design), cố gắng 
lưu í tới sự hạn chế phương pháp của thuyết Tiến hoá khoa học – đã là 
một thuyết khoa học thì không có quyền bao thầu việc giải thích mọi sự -
, và từ những quan sát thế giới thuyết này cố làm nổi bật lên sự hiện hữu 
của một đấng Tạo hoá. Ở đây không phê phán gì về phẩm chất khoa học 
của các kết quả đã đạt của thuyết Tạo mẫu ; nhưng điều này thì rõ: Nếu 
quả thật người ta muốn phủ nhận thuyết này, chắc chắn người ta sẽ 
không tìm ra được những lí chứng khoa học để biện minh cho phủ nhận 
của mình, và như thế, phủ nhận Thuyết tạo mẫu cũng đồng thời có 
nghĩa là người ta đã dùng một xác quyết vô khoa học để phủ nhận khả 
năng hiện hữu của Thiên Chúa. Vì thế, phải thận trọng theo dõi những 
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cuộc tranh luận kia, bởi vì qua chúng, những cấm kị hay những suy nghĩ 
lạc hậu của thế kỉ 19 có thể lại được người ta gián tiếp lôi ra sử dụng 
trong thế kỉ 21. 
Cả trong lãnh vực nghiên cứu não, mới đây, thế kỉ 19 lại đột ngột xuất 
hiện trở lại. Tôi có tham dự một cuộc họp lớn của đa số tham dự viên là 
các bác sĩ phân tâm, trong đó một nhà nghiên cứu não – có viết nhiều 
sách nhưng không mấy sáng sủa – cho hay, kết quả nghiên cứu của ông 
cho thấy con người trên thực tế không có tự do, và ông cũng xác nhận, 
quan điểm của Sigmund Freud xưa nay vẫn đúng. Tiếp đó, tôi thấy 
những bộ mặt phân tâm đã hành nghề lâu năm – mà hàng chục năm nay 
đã phải khổ sở với những tác phẩm khoa học nói lên sự sai lầm của một 
số luận điểm nền tảng của khoa phân tâm (của Freud) – giờ đây nước 
mắt lưng tròng hân hoan thở ra nhẹ nhõm với cái khám phá của thuyết 
trình viên. Nhà nghiên cứu não còn trưng ra một số hình chụp nhiều 
màu, qua đó ông chỉ cho thấy đâu là vùng tự do, đâu là vùng không tự 
do của con người. Ở đây, tôi chỉ có thể nhắc lại điều căn dặn của con gái 
9 tuổi của tôi: «Người ta không phải tin tất cả những gì họ thấy.» 
Nỗi cuồng nhiệt trong việc nghiên cứu não dưới nhan đề «Não bộ của tôi 
điều khiển chứ không phải tôi» bắt nguồn từ một ông chủ tiệm vô thần 
người Anh trong thế kỉ 18. Đó là nhà theo phái vật chất John Toland, ông 
này viết vào năm 1720: Thế giới là một guồng máy và suy nghĩ là một 
chuyển động của não bộ. Chỉ tiếc ông này thời đó đã không có được 
những bức hình nhiều màu chụp từ máy điện tử và đã không có được 
máy phóng hình để chiếu lên như vị thuyết trình hôm nay. Nhưng chất 
liệu tinh thần thì vẫn là một. Những kết luận của thuyết trình viên đã rơi 
vào một cái gọi là lỗi phạm trù, điều mà những sinh viên học nhập môn 
triết học không thể không biết. Dĩ nhiên não bộ là một cơ quan, trong đó 
xẩy ra những tiến trình vật chất. Và đó là điều kiện để ta có thể suy nghĩ. 
Nhưng nếu hiểu tương quan giữa các tiến trình vật chất với các tiến trình 
tinh thần là một đối một, thì đây là tầm kiến thức của năm 1720, cho dù 
mấy tấm hình màu xuất phát từ thế kỉ 21. Ngày khoa nghiên cứu não 
bước vào nghiên cứu tự do con người cũng có thể sánh được với cái 
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ngày, mà anh chàng vô sản ngớ ngẩn Gagarin tuyên bố, anh đã vào vũ 
trụ mà chẳng thấy Thiên Chúa ở đâu cả. Tôi nghĩ tới cái tinh thần khiêu 
khích của một Diogenes, mà như ta đã biết, ông cầm chiếc đèn đi tìm 
người giữa đường phố ban ngày của Athen, và cho hay, chẳng gặp được 
ai cả. 
Trên thị trường chứng khoán, có những biến cố rất nhỏ nhưng lại làm thị 
trường chao đảo. Một thị trường dễ kích động như thế xuất phát từ cuộc 
phân li vội vàng của Vô thần hiện thực cách đây 100 năm giờ đây lại có 
mặt trong lãnh vực «Thiên Chúa của các nhà khoa học». Chúng ta đã 
thấy, có những người rất mực lí luận, vậy mà không hiểu sao lại sẵn 
sàng ôm lấy những thứ tôn giáo ngớ ngẩn, tự đưa mình vào bẫy của 
đám con buôn chợ trời khôn khéo. Họ chọn cho mình một thứ tôn giáo 
giai đoạn, mà họ đã gặp được trong lần nghỉ hè vừa rồi, để rồi hè năm 
tới sẽ tính lại, tìm thứ khác. Những thứ nguỵ tôn giáo đó đâu giúp ta 
được những câu trả lời cho những vấn nạn quan trọng cuộc đời. Có lẽ vì 
mức độ chuyên môn hoá cao quá, nên nhà khoa học đã dễ dãi chấp nhận 
những quyết đoán thiếu nền tảng của một lãnh vực khoa học khác 
không thuộc chuyên môn của mình. Cả Georges Minois cũng than : «Sự 
biến tướng nguỵ khoa học trong lòng phong trào này cũng rất mạnh và làm 
lung lay nền tảng khả tín của nó. Việc nhào trộn lung tung những mảnh vụn 
tín ngưỡng từ nhiều nguồn gốc lại với nhau trong một nước xúp huyền bí và 
chiêm tinh, cộng thêm gia vị là những tiên tri nhảm nhí lẫn những mảnh vụn 
khoa học khó tiêu, đã làm cho lí trí suy luận hoảng sợ, khiến nó cuối cùng buồn 
rầu nhớ đến cái thời chiến tranh lạnh tốt đẹp xa xưa giữa ki-tô hữu và những 
người vô thần vật chất.» 
Tuy vậy, khoa học gia trước sau vẫn được đề cao, và người ta hay hỏi họ 
về chuyện Thiên Chúa và trần thế. Chuyện trần thế dĩ nhiên họ biết 
nhiều, nhưng hiểu biết về Thiên Chúa thì lắm khi họ không hơn được 
anh bán bánh mì bên cạnh. Và kết quả những cuộc phỏng vấn đó đôi khi 
thật buồn cười. Nhưng trong thời đại truyền thông, chỉ có danh mới 
quan trọng, chứ chẳng cần khả năng, nên người ta cứ đua nhau hỏi các 
nhà khoa học nổi tiếng về đủ mọi thứ chuyện. Cũng giống như các 
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chương trình nấu ăn truyền hình hiện nay, trong đó những tay đầu bếp 
là các ông bà nghệ sĩ, những người mà bình thường chưa chắc đã tráng 
được quả trứng để điểm tâm. Người ta phỏng vấn các tay đánh quần vợt 
giỏi về í nghĩa cuộc đời. Khả năng đánh vợt giỏi hệ tại nơi sự điều hợp 
các cử động bắp thịt chân và tay phải, trung tâm điều hợp này chủ yếu 
nằm ở tiểu não. Trong lúc đó khả năng suy nghĩ về cuộc đời thường lại 
nằm ở đại não. Nếu như câu hỏi về í nghĩa cuộc đời và về sự có mặt của 
Thiên Chúa quả thật quan trọng, kể cả mang tầm quyết định cho cuộc 
đời mọi người, thì tại sao người ta lại không tìm tới hỏi những người 
thật sự có thẩm quyền trả lời? Dù sao, các nhà khoa học chỉ làm khoa học 
một cách đứng đắn, khi họ không xác quyết rằng, mình là người nắm 
giữ chân lí, mà họ chỉ nói lên những xác xuất có thể chứng minh ngược 
lại. Thường họ suốt đời chỉ đi sâu vào một khía cạnh chuyên môn rất 
hạn hẹp nào đó mà thôi. Rõ ràng, về câu hỏi lớn về í nghĩa cuộc đời, họ 
không có thẩm quyền hơn những người khác, vốn được sinh ra sống một 
thời rồi chết. Câu hỏi hiện sinh quyết định này liên can tới tất cả mọi 
người, và để có thể trả lời nó được một cách rốt ráo, ta không cần bằng 
cấp hàn lâm cho bằng có được những hiểu biết sâu xa về cuộc sống. 
 

 

(CHÍN – 1) 
THIÊN CHÚA CỦA CÁC TRIẾT GIA - 
TRẬN CHIẾN LỚN CỦA LÝ TRÍ THUẦN TÚY 
 
Có một môn học mang cái tên thật không dễ gì cả: Triết học (Philosophie 
= Yêu sự khôn ngoan). Nghề của các triết gia là suy nghĩ vế í nghĩa của 
cái toàn thể. Như vậy, tại sao ta lại không nên hỏi triết gia về đề tài quan 
trọng này: Thiên Chúa? 
Thứ nhất là vì có rất ít triết gia. Không phải hễ ai học triết đều là triết gia 
cả, và đôi khi những kẻ gọi là triết gia chẳng khác gì những đại chuyên 
gia ngớ ngẩn. Ngoài ra, triết gia lại hay có thói quen làm cho sự việc ra 
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thành khó hiểu, điều này lẽ ra nghề nghiệp của họ không cho phép họ 
làm. Về phương diện này, vị triết gia lớn nhất thời Trung cổ, Tô-ma ở 
Aquino, đã đưa ra một nguyên tắc: Mỗi khi gặp các câu hỏi nền tảng về í 
nghĩa cuộc đời hay về các nguyên tắc đạo đức căn bản, ngài phải hỏi í 
kiến của Vetula, bà mẹ quê già mù chữ; nếu bà đồng í với quan điểm 
ngài đưa ra, thì ngài coi quan điểm đó là thật sự cần thiết, trường hợp 
ngược lại, ngài vứt bỏ suy nghĩ của mình. Tất cả những gì liên quan thật 
sự tới í nghĩa cuộc đời, tới Thiên Chúa và tới các nguyên tắc đạo đức, thì 
chúng cũng có liên hệ mật thiết với tất cả mọi người, không trừ một ai, 
và vì vậy câu trả lời phải dễ hiểu để mọi người cùng hiểu. 
Nếu câu trả lời chỉ dành cho một tầng lớp ưu tú mà thôi, thì ta có đủ lí 
do nghi ngờ về sự hiện hữu của một Thiên Chúa tốt lành. Mà cái kiểu kết 
bè ưu tuyển như thế chẳng qua chỉ là hình thái tiếp nối của những hội 
kín thờ huyền bí và theo ngộ giáo của thời Cổ hay của những lạc giáo 
huyền bí khác. Dĩ nhiên cũng có những triết gia thích phô trương. Triết 
gia Karl Jaspers (1883-1969) chẳng hạn đặt triết gia lên một vị trí vượt 
trội và đặc biệt đưa họ thoát ra ngoài cái nhu cầu tôn giáo thông thường 
của đám bình dân trong hoàn cảnh ngặt nghèo của cuộc sống họ. Vì thế 
ông đặt cho Thiên Chúa một tên mới: Das Umgreifende (Đấng nắm 
chặt). Thời còn ngồi ghế nhà trường tôi đã bực mình về tên gọi đó. Nó 
nghe ra trịnh trọng đấy, nhưng theo tôi chẳng mang lại một nhận thức 
mới mẻ nào cả. 
Karl Jaspers là một bác sĩ tâm thần nổi tiếng. Tác phẩm Allgemeine 
Psychopathologie (Tâm bệnh học tổng quát) ông viết lúc 29 tuổi dùng làm 
luận án lên ngạch giáo sư đã giúp tôi nhiều khi tôi bắt đầu bước vào 
nghề chữa trị tâm lí. Nhưng về mặt triết học, ngày nay chẳng còn ai nhớ 
đến tên ông. Trong khi chữ „Geworfenheit“ (bị quẳng ra ngoài) của 
Heidegger máy vi tính vẫn cho qua bình thường, thì chữ „Umgreifende“ 
của ông bị gạch đít mầu đỏ. Điều này làm tôi nhớ tới cuốn truyện của 
Heinrich Böll: Doktor Murkes gesammeltes Schweigen (Im lặng tích luỹ của 
tiến sĩ Murke), trong đó có một anh chàng ra vẻ ta đây nhưng có nhiều 
ảnh hưởng đã yêu cầu đài phát thanh cắt chữ „Thiên Chúa“ mà anh ta 
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hay dùng trong các bài thuyết trình của mình ra và thế vào đó chữ „một 
thực tại nào đó trên cao, mà ta tôn thờ.“ 
1. CÁC THÁNH CÃI LỘN – CÁC CHỨNG MINH VỀ THIÊN CHÚA 
Khởi đầu triết học Âu châu là Sokrates, nếu không kể tới những mảnh 
vụn tư tưởng còn lại của các triết gia cổ hơn trước đó. Sokrates là một 
nhà tư tưởng không giống như những vị khác. Ông không coi mình là 
quan trọng, chẳng viết cuốn sách nào, ông chỉ đi ra chợ và hỏi han 
những người bình dân. Nếu là một câu hỏi hiện sinh liên quan tới mọi 
người, thì có lẽ tốt nhất nên hỏi những người bình thường nhất, chứ 
đừng hỏi những tay chỉ biết lập lại những kiến thức nay nhớ mai quên, 
mà họ mới học được đâu đó. „Triết học không có bổn phận tìm hiểu việc 
người khác trước đây nghĩ gì, mà trách nhiệm của nó là tìm hiểu xem sự thật 
của vấn đề như thế nào“, bậc thầy lớn nhất của thời Trung cổ, Tô-ma ở 
Aquino, đã nói như thế. Những câu hỏi của Sokrates được đặt ra trong 
chiều hướng đó. Qua câu hỏi và cách hỏi, ông bắt người ta suy nghĩ về 
cái cơ bản nhất của cuộc sống con người. Nhờ đó, ông có được những 
câu trả lời không những đúng cho những người được hỏi, mà còn mang 
í nghĩa quyết định cho họ. Nhưng nghệ thuật của Sokrates không phải 
hệ tại nơi câu trả lời, mà là nơi câu hỏi, câu hỏi mở ra một con đường để 
ngỏ. Lối đối thoại này phù hợp với mô thức đối thoại lí tưởng mà tôi 
hằng nghĩ tới lúc còn trẻ. Người hỏi không phải là kẻ coi mình biết hết 
mọi sự, nhưng đặt ra những câu hỏi, trong trường hợp hay nhất, có thể 
đưa đến cho ông những câu trả lời đầy ngạc nhiên. Nhưng ông cũng 
không đặt đại ra bất cứ câu hỏi nào, mà phải là những câu gắn liền với 
kinh nghiệm đã có của người được hỏi. Và với kinh nghiệm đó, người 
được hỏi phải đấu tranh thực sự với chính mình. 
Riêng câu hỏi về Thiên Chúa, Sokrates thời đó cũng rơi vào một hoàn 
cảnh không phải không hoàn toàn giống với ngày nay. Đám trí thức tếu 
lâm có tài hùng biện thời đó, còn gọi là các tay ngụy biện, đã tạo nên một 
không khí ngờ vực trước mọi chuyện. Họ nghi ngờ sự hiện diện của cái 
gọi là sự thật, họ ca ngợi tính ích kỉ và chối bỏ mọi thứ luân lí đạo đức. 
Họ coi đạo đức chỉ là thú tiêu khiển của những kẻ đần độn. Xem ra mọi 
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tư tưởng của Nietzsche đã phảng phất nơi họ, và họ cũng đã đi đến chủ 
nghĩa Hư vô tuyệt đối. Đối với giới nguỵ biện, Thiên Chúa là một sáng 
tác của con người, đặc biệt là của giới cầm quyền, và đạo đức cũng như 
luật pháp chỉ là bức tường bảo vệ kẻ yếu trước sức mạnh trấn áp của 
những người quyền thế. 
Và rồi một con người bình thường xuất hiện, chân chẳng mang giày dép 
gì cả. Ông đối chất công khai với những tay ngụy biện giỏi nhất, dần dà 
dồn họ vào thế chân tường, khiến họ cuối cùng phải nhận ra rằng, chính 
họ cũng không chấp nhận được cái hoài nghi của họ. Yêu cầu đầu tiên 
của Sokrates đối với con người: Trước hết hãy tự biết chính mình đã, và 
đó là căn bản để tạo ra một nhận thức xác thực mới. Nhận thức xác thực 
này có thể sẽ soi sáng cho những ai suy tư, để họ hiểu rằng, thà chịu đau 
khổ vì bất công, còn hơn là làm điều bất công. Ánh mắt thân tình và câu 
hỏi xoáy sâu của Sokrates buộc người đối diện phải hiểu ra rằng, mỗi 
người, ngay cả chính mình, cần phải làm điều thiện. Mà Thiện là điều 
kiện của Mĩ và Chân; Platon, học trò của Sokrates và là người chân 
truyền học thuyết của thầy mình, về sau đã phát biểu như thế. Sokrates 
đã mường tượng ra một Thiên Chúa qua lực thôi thúc làm điều thiện ẩn 
tàng trong mỗi người đó. Thiên Chúa này dĩ nhiên chưa sáng tỏ lắm, 
nhưng xem ra không có không được đối với Sokrates. Cái Đẹp của đền 
Pantheon mà ngày ngày Sokrates có dịp chiêm ngưỡng cũng giúp ông 
hình dung về một Thiên Chúa. Và cuối cùng, cái Chân đã kéo Thiên 
Chúa mà ông mường tượng đó từ bầu trời tư tưởng đời đời chiếu toả 
vào trần thế cuộc sống. Chân là điều Sokrates ngày đêm hằng suy tư và 
cũng là mục tiêu ông muốn hướng tới trong mọi cuộc trao đổi với con 
người. Trên đây là những điều mà học trò lớn nhất của ông, Platon, đã 
trình bày về thầy mình. Platon cho rằng tư tưởng mới là nền tảng, và thế 
giới chỉ là một phản ảnh của tư tưởng mà thôi. Trong bức họa của 
Raffael ở Athen, Platon đứng ở vị trí trung tâm, một tay chỉ lên trời ám 
chỉ thế giới tư tưởng. 
Nhưng cũng ngang tầm với Platon là một triết gia cổ thời khác đang 
bước lại gần ông, đó là Aristoteles, mà Tô-ma ở Aquino một thời vẫn gọi 
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là „triết gia“. Bức hoạ của Raffael cho thấy, ông gia sư của đại đế 
Alexander này không hướng lên trời, nhưng đăm đăm dán mắt xuống 
đất, xuống thực tế cuộc sống. Suy tư về thực tế cuộc sống trần thế là bổn 
phận cao đẹp nhất của triết gia. Cả hai chiều kích đó sẽ hiện diện suốt 
chiều dài lịch sử con người. Không những Platon cho ta nhiều lí chứng 
tốt biện minh cho Thiên Chúa. Mà cả Aristoteles nữa. Tô-ma ở Aquino 
đã sử dụng lối lí luận của Aristoteles để đưa ra những minh chứng hùng 
hồn về sự hiện hữu của Thiên Chúa. 
Ai lại không ngạc nhiên về chuyện các thần học gia ki-tô giáo dám thảnh 
thơi dùng tư tưởng của các triết gia sống nhiều trăm năm trước công 
nguyên và hoàn toàn chẳng liên hệ gì với Ki-tô giáo cả, để đưa ra những 
lí chứng về sự hiện hữu của Thiên Chúa? Hơn nữa, Sokrates, người hùng 
của Platon, sinh thời đã bị kết án là vô thần và phải uống thuốc độc chết. 
Aristoteles, người đã cung cấp cho Tô-ma ở Aquino những bằng chứng 
về Thiên Chúa, bị Georges Minois ngày nay xếp vào hạng vô thần. Thêm 
vào đó, môn đồ của Platon trong các thế kỉ đầu sau công nguyên, thành 
phần được gọi là Tân Platon, đã nhìn vào Ki-tô giáo với con mắt khinh 
thị, vì họ không thể nào chấp nhận được niềm tin „nhập thể“ nơi ki-tô 
hữu. Đối với họ, thân xác là „nhà tù của tinh thần“, và mọi thứ vật chất, 
mà các thần linh trên núi Olympia rất ham, đều không thể nào cưu mang 
được hình ảnh về Thiên Chúa. 
Những nhà tư tưởng ki-tô giáo đầu tiên, những người được gọi là các 
giáo phụ, đã gạt phăng mọi liên hệ với tập thể thần linh cổ thời; và họ nỗ 
lực dùng niềm tin vào đức Giê-su Ki-tô như là câu trả lời cho những câu 
hỏi còn mở ngỏ của triết học cổ thời. Đó là một công tác trí óc khó khăn, 
bởi vì câu hỏi về Thiên Chúa không thể hiểu một cách ngây thơ mập mờ 
như nàng Gretchen „Ông cha xứ cũng nói điều đó gần giống như vậy, nhưng 
với những ngôn từ hơi khác một chút“ trong kịch Faust của Goethe được. 
Các giáo phụ đã phải giải quyết giữa một Thiên Chúa bất biến của triết 
học Hi-lạp với một Thiên Chúa của Kinh Thánh hành động đầy uy quyền 
trong lịch sử, giữa một thần linh tạo hoá của Platon, kẻ đã nặn ra thế giới 
từ bùn đất nguyên thuỷ, với một Thiên Chúa của Kinh Thánh, đấng đã vì 
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yêu thương tạo nên thế giới từ hư không, giữa một „nguyên lí cuối 
cùng“ của triết học hi-lạp, và nguyên lí này vẫn là thành phần của thế 
giới, với một Thiên Chúa bên ngoài thế giới của Kinh Thánh, đấng vẫn 
tiếp tục đỡ nâng thế giới và con người trên tay mình. Và lối giải thích 
Thiên Chúa kinh thánh bằng ngôn ngữ triết học hi-lạp và nhất là việc 
dùng các í niệm triết học hi-lạp để diễn tả niềm tin ki-tô giáo và sự nhập 
thể của Thiên Chúa đã quá thành công, đến nỗi những trí thức ngoại 
giáo ngoại hạng như Aurelius An-tịnh, những nhà bác học như 
Hyeronimus ở Rô-ma, và những chính trị gia có đầu óc như Ambrosius 
ở Milano đã chấp nhận lí tưởng ki-tô giáo cho mình. Như thế, Ki-tô giáo 
đã thừa kế gia sản triết học hi-lạp và rô-ma, và đã nhận vào cho mình 
toàn bộ kho dụng cụ triết học của các tư tưởng gia lớn nhất thời Cổ. 
Công tác tri thức to lớn của những thế kỉ đầu có đem lại cho chúng ta 
ngày nay một số í niệm thần học ki-tô giáo khó hiểu. Nhưng, chỉ nhờ 
như vậy, Ki-tô giáo mới có thể có được những câu trả lời thật sự hữu lí 
cho các vấn nạn nóng bỏng của con người thời đó. Bằng không, thì Ki-tô 
giáo cũng vẫn chỉ là một trong những tôn giáo, một thứ giáo phái với 
những giáo lí khiên cưỡng không đâu vào đâu cả… 
Chúng ta đã biết sự mê say lí trí của thời Trung cổ ki-tô giáo. Người ta đi 
vào chiều sâu suy tư, suy nghĩ cho tới tận cùng, tranh cãi nhau chí choé: 
Các thánh chia phe cãi lộn. Dù vậy, các đầu óc suy tư lớn vẫn bình thản 
vươn lên tới trời xanh, vươn lên không thua đại thánh đường bằng đá ở 
Ile de France. Thời đó, niềm tin vào Thiên Chúa vẫn là một trong những 
chọn lựa của con người, người ta vẫn có thể đi theo niềm tin khác. 
Nhưng công việc minh chứng Thiên Chúa của các triết gia trung cổ 
không nhất thiết là vì phải đối diện với Vô thần. Song họ cố gắng dùng 
phương tiện lí trí để làm cho đức tin đã có thành ra dễ hiểu, đặc biệt như 
Tô-ma ở Aquino đã làm. Đó không phải là những việc làm dư thừa, bởi 
vì những phong trào vô lí vẫn không ngừng rộ nở và tiếp tục đe doạ đức 
tin ki-tô giáo. 
Đây là 5 con đường nhận biết Thiên Chúa của Tô-ma ở Aquino: 
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1. Mọi chuyển động đều bắt nguồn từ một chuyển động khơi nguồn. Vì 
vậy ta có thể lần mãi về quá khứ, đi tới cái chuyển động hích khơi nguồn 
đầu tiên. Điểm khơi nguồn này tạo ra chuyển động, nhưng tự thân nó thì 
không chuyển động. Ta gọi cái khơi nguồn đó là Thiên Chúa. Không có 
một cú hích, không thể nào có được những chuyển động tiếp nối. 
2. Trên thực tế có những nguyên nhân tác động tạo ra những hậu quả 
(hậu quả không nhất thiết là những chuyển động). Cũng thế, ta có thể 
lần mãi về quá khứ, để tìm tới cái nguyên nhân tác động đầu tiên. 
Nguyên nhân này tạo ra tác động, nhưng chính nó thì lại không bị tác 
động. Ta gọi nguyên nhân này là Thiên Chúa. Trên thực tế không thể có 
những chuỗi hậu quả bất tận, nếu không có nguyên nhân. 
3. Có những cái có khả năng hoặc hiện hữu hoặc là không hiện hữu, 
nghĩa là những cái xuất hiện và biến mất. Nếu như tất cả mọi cái đều 
mang trong mình tính cách một lúc nào đó sẽ không hiện hữu nữa, thì 
tới một lúc nào đó tất cả chúng cũng sẽ biến mất. Và như vậy vũ trụ này 
sẽ là không. Và từ không sẽ là không, chứ cái Không không thể nào sinh 
ra cái Có được. Vì vậy, phải có một cái gì nhất thiết phải có đã, và cái 
nhất thiết Có này sẽ là nguyên nhân của cái nhất thiết Có khác. Và cái Có 
nguyên nhân ta gọi là Thiên Chúa. 
4. Có những cấp bậc trong các sự vật khác nhau. Có cái tốt hơn hay ít tốt 
hơn, có cái thật nhiều hơn hay ít thật hơn. Để có thể nói được „ít hơn hay 
nhiều hơn“, ta phải đồng thời mường tượng tới một tiêu chuẩn cao nhất 
nào đó. Nghĩa là phải có cái gì tốt nhất, cái gì thật nhất đã. Không có cái 
cao nhất đó, không thể có cấp bậc để so sánh. Cái tốt nhất, thật nhất… đó 
ta gọi là Thiên Chúa. 
5. Ta thấy có những sự vật tự nó không thể nhận biết được gì, chẳng hạn 
bất cứ một vật thể tự nhiên nào đó, vậy mà chúng có một mục tiêu để 
hướng tới. Tự chúng, chúng không thể chọn cho mình một mục tiêu nào 
cả, bởi vì chúng không có khả năng nhận biết, nhưng vẫn hướng tới một 
mục tiêu. Một sự vật tự thân không biết gì cả, mà lại hướng tới một mục 
tiêu, tất nó phải được một thực thể nhận biết và nhìn xa nào đó hướng 
dẫn. Thực thể này ta gọi là Thiên Chúa. 
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Triết gia hiện đại người Pháp Jacques Maritain cho rằng, các chứng minh 
Thiên Chúa trên đã trụ được cho tới ngày nay, vượt qua mọi thứ chỉ 
trích phê bình. Như là một học trò trung thành của Aristoteles, Tô-ma 
luôn khởi sự suy tư từ những hiện tượng có thể quan sát được. Cái lối 
chứng minh „bản thể học“ – dùng suy tư để chứng minh Thiên Chúa – 
của thánh Anselm ở Canterbury (1033-1109) về sau này bị Tô-ma đánh 
giá là ít thuyết phục. Các thánh cãi nhau! Những vị khác, hàng thánh có 
Bonaventura, hàng không thánh có Descartes và Hegel, thì lại thấy lí 
luận của Anselm thuyết phục. Thánh Anselm nói, tên ngu đần nào cũng 
tối thiểu nghĩ được rằng, Thiên Chúa là đấng „lớn không thể tưởng tượng 
được“. Một khi Thiên Chúa, đấng lớn không thể tưởng tượng được, chỉ là 
một hình ảnh trong trí mà thôi, thì tất phải có một cái gì còn lớn hơn, đó 
là Thiên Chúa trong trí óc và trong thực tế. Như vậy, theo ngài, chắc 
chắn phải có một cái gì đó „lớn không thể tưởng tượng được“ không 
những trong trí óc mà đồng thời cả trong thực tế. Thánh nhân tin rằng, 
với cách thức đó, Thiên Chúa tỏ lộ hình ảnh Người ra cả trong suy tư của 
con người. 
Cả An-tịnh cũng có một lối minh chứng Thiên Chúa không xuất phát từ 
sự quan sát bên ngoài. Ngài cho rằng, các quy luật có giá trị vô thời hạn 
của lí trí, mà người ta bắt buộc phải tuân giữ khi tìm hiểu sự thật, là dấu 
chỉ hiện hữu của một thẩm cấp muôn đời vượt lên trên con người là thứ 
có thể thay đổi và lầm lẫn. Và thẩm cấp này không gì khác hơn Thiên 
Chúa. Ngay Nietzsche cũng coi trọng suy tư này, khi ông viết: „cả chúng 
ta ngày nay là những kẻ nhận biết, những kẻ vô đạo và chống lại siêu hình, 
chúng ta rút lửa của chúng ta khỏi đám cháy đã khơi lên từ niềm tin đã có từ 
hàng ngàn năm nay, đó là niềm tin của các ki-tô hữu, cũng là niềm tin của 
Platon, niềm tin đó dạy rằng, Thiên Chúa là sự thật và sự thật mang thiên 
tính.“ Trong thời hiện đại chúng ta, triết gia Robert Spaemann đã rút ra 
kết luận: „Chỉ khi có Thiên Chúa, mới có cái gì khác như là những hình ảnh 
chủ quan về thế giới, mới có cái gì như ‘sự vật tự thân’… Đó là những sự vật 
như Thiên Chúa nhìn thấy chúng. Nếu không có cái nhìn của Thiên Chúa, sẽ 
chẳng có sự thật bên kia những viễn tượng chủ quan của chúng ta… Dấu vết 
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Thiên Chúa trong thế giới là chính chúng ta. Í niệm con người là hình ảnh của 
Chúa, thường được dùng như chỉ là một ám dụ, ngày nay có một í nghĩa chính 
xác không thể tả. Hình ảnh của Thiên Chúa có nghĩa: có khả năng nhận biết sự 
thật.“ Và trước câu hỏi: „Người tin Chúa tin gì?“, triết gia trả lời: „Họ tin 
vào một sự hữu lí nền tảng của thực tại. Họ tin rằng, sự thiện cơ bản hơn sự 
dữ. Họ tin rằng, cái thấp hơn phải được cái cao hơn thông hiểu, chứ không phải 
ngược lại. Họ tin rằng, phải có điều hữu lí rồi mới có cái vô lí, và điều có nghĩa 
không phải là một biến thể của vô nghĩa.“ 
Dĩ nhiên, mọi thứ triết lí về Thiên Chúa toàn hảo cũng chỉ là một nỗ lực 
bất toàn của con người, điều này các nhà tư tưởng thiên chúa giáo đều 
đồng í. Và họ biết rằng, mọi từ ngữ và í niệm, mà con người thường 
dùng để mô tả thế giới như là một tấm gương, sẽ rạn vỡ, khi họ áp dụng 
cho Thiên Chúa. Nhưng dù sao, những mảnh vụn của tấm gương bể đó 
cũng còn cho ta mường tượng được một hình ảnh về Thiên Chúa. 
Những ai không hiểu lối chứng minh Thiên Chúa của thánh Tô-ma, hay 
hiểu mà không chia sẻ quan điểm, cũng đừng thất vọng, vì cũng ngay 
trang đó, nhà đại tư tưởng của thời Trung cổ đã trích lời thánh An-tịnh: 
„Mọi đầu óc thụ tạo không thể hiểu được Thiên Chúa, nhưng chạm được Người 
bằng trí tuệ, dù cách nào mặc lòng, thì đó là hạnh phúc lớn nhất.“ Điều này có 
í nghĩa gì, ta sẽ thấy trong phần bàn về thần bí ki-tô giáo. 
Nhưng không chỉ có các „minh chứng về Thiên Chúa“ của Ki-tô giáo mà 
thôi. Triết học cổ thời đã nhận có một đấng tạo hoá, khi nhìn vào trật tự 
diệu kì của thế giới: Như một con tàu, phải có một thuyền trưởng lèo lái, 
mới về được tới bến, thì sự vận hành đều đặn của biến cố thiên nhiên 
cũng phải do một tinh thần siêu nhân nào đó hướng dẫn. Cho mãi tới 
trong thời Khai sáng, và cả tới ngày nay, lối minh chứng này luôn bị tấn 
công. Thánh An-tịnh đã phát triển tiếp suy tư này một cách vô cùng cảm 
động, khi người cầu xin tạo dựng kể cho nghe chút gì về Thiên Chúa: 
„Câu hỏi của tôi là í nghĩ của tôi, câu trả lời của tạo dựng là nét đẹp của nó.“ 
 

2. VỤ ÁN NGẮN CHỐNG LẠI NHÚM BẤT HẠNH 
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Trung cổ qua đi, thời Mới bắt đầu – thoạt tiên đây không phải là thời của 
các triết gia nổi tiếng. Người ta chú tâm vào các lãnh vực khác: nghệ 
thuật, khoa học, kinh tế và có lẽ còn vào những mâu thuẫn thần học giữa 
các giáo hội thiên chúa giáo. Triết học được chú í trở lại, khi René 
Descartes trong thế kỉ 17 tạo cho nó một con đường đi riêng trong khoa 
học. Descartes còn tạo ra một chuyển biến mới. Ông tin hết mình vào Ki-
tô giáo. Nhưng về mặt phương pháp, ông đưa lí trí ra khỏi tôn giáo, và 
các triết gia hậu sinh sẽ rút ra các kết luận khác từ đó. Chính Descartes 
còn là kẻ say mê lối chứng minh „bản thể học“ của thánh Anselm. 
Nhưng các triết gia thời Khai sáng cho rằng, „muốn thoát được ra khỏi sự 
thiếu trưởng thành tự tạo của mình“ (Kant), con người trước hết và trên hết 
phải chia tay với Thiên Chúa ki-tô giáo. Tuy nhiên, vì người ta còn ham 
sống và vì thế còn sợ hãi trước các hậu quả do Vô thần mang lại, nên 
người ta đã tạo ra một Thiên Chúa riêng cho họ. Một cách nào đó, đây là 
thứ Thiên Chúa của tiến sĩ Murke: „một thực thể cao hơn nào đó, mà ta tôn 
thờ“, được nặn ra trong các phòng học. Nghĩa là một thứ Thiên Chúa đủ 
lớn để giữ con người khỏi rơi vào đêm tối. Mà đồng thời cũng đủ nhỏ để 
không phá rối con người và thế giới, vì vị này đã tự nguyện rút về ở ẩn 
hoàn toàn. 
Nhưng rồi cuộc động đất kinh hoàng ở Lissabon năm 1755 xẩy ra, và 
Thiên Chúa khôi hài của Khai sáng bị lôi ra khỏi bàn làm việc. Là vì giờ 
đây người ta đổ tội cho Người đã cho phép cuộc động đất và biết bao 
nhiêu cái bất hạnh khác tràn vào thế giới. Như mấy chục năm sau đó, 
trong cuộc cách mạng Pháp, người ta đã hạ ông vua ngây thơ Louis XVI 
xuống thành „công dân Capet“ thế nào, thì Thiên Chúa từ lâu cũng đã bị 
kéo xuống ngang hàng với các triết gia khai sáng. Người ta bắt „công 
dân Capet“ phải chịu trách nhiệm về cái dúm bất hạnh ở Pháp, cũng như 
bắt Thiên Chúa phải trách nhiệm cho tất cả sự dữ trong thế giới, kể cả 
cuộc động đất. Người ta gọi đó là vấn nạn về sự dữ (Theodizee = sự công 
chính hoá của Thiên Chúa), nghĩa là Thiên Chúa phải trả lời ra sao trước 
sự dữ và đau khổ trong trần gian. Cái Thiên Chúa tự chế nhỏ bé của 
Khai sáng đã đầu hàng vô điều kiện trước yêu sách đó. Là vì Thiên Chúa 



	 323	

này, theo họ, đã tạo ra thế giới như một cái đồng hồ, đã lên giây cót cho 
nó và nó cứ việc tự động chạy một cách tất định theo quy luật thiên 
nhiên, không được rối loạn. Với lối nhìn về Thiên Chúa và trần thế như 
vậy, người ta muốn Thiên Chúa như một thứ hãng bảo hiểm trách 
nhiệm, như vậy Người giờ đây phải đương nhiên chịu trách nhiệm hết 
mọi thứ: động đất, thủ phạm giết vua Henri IV, nạn đói, cuộc sống truy 
lạc của giới quý tộc, hống hách của giới cầm quyền. 
Nghĩ cho rốt ráo về cái thế giới của Thiên Chúa thợ đồng hồ này, thì 
không có gì buồn cười hay trơ trẽn hơn. Thiên Chúa đã rộng lượng tạo ra 
một thế giới và con người, nhưng đồng thời Người lại quá sợ hãi và nhỏ 
nhặt, đến nỗi phải điều khiển, dự liệu và trách nhiệm cho hết mọi 
chuyện đến từng chi tiết. Như vậy là thế nào? Thái độ của con người với 
Chúa trong trường hợp này cũng giống như thái độ của ông vua cuối 
cùng của vương quốc Sachsen, trước cuộc tụ họp phản đối của dân, đã 
hét lên „Thế thì bọn bay phải tự tay mà dọn rác rưởi của bay đi.“ Lạy Chúa, 
không có con trong trò giễu dở này đâu nhé. Thứ trò hề như thế đâu có 
giúp gì được trước khốn cùng và đau khổ của con người. Thiên Chúa 
này cũng giống như viên chỉ huy của một trại tập trung vĩ đại, trong đó 
nhốt toàn là những tử tội, lâu lâu ông lại cho chơi ít nhạc để mua vui bọn 
lính canh. 
Nếu như những người khai sáng can đảm đừng mờ mắt trước nỗi bực 
dọc của họ đối với Thiên Chúa do họ tạo ra đó, thì họ hẳn phải biết rằng, 
câu trả lời cho việc có mặt của sự dữ và đau khổ trần gian nằm chính 
trong tay họ. Đó là sự tự do và tự chủ của con người có phẩm giá, phẩm 
giá này đã nâng họ vượt lên trên cuộc sống thú vật. Ta có được kinh 
nghiệm về tự do và phẩm giá con người đó, một kinh nghiệm đã trở nên 
sáng tỏ và chín mùi trong thời Khai sáng, là vì ta hiểu rằng, Thiên Chúa 
thật sự tôn trọng tự do con người và vì vậy Người đương nhiên mở cửa 
cho sự dữ. Con người không có tự do thực sự, nếu sự dữ không có mặt. 
Và rồi sự dữ này là do chính tay con người hành động gây ra, chứ không 
phải do Tạo hoá. Người ta cố dùng Thiên Chúa toàn năng để chơi lại với 
con người tự do. Như vậy, còn đâu là quyền năng vô biên của Thiên 
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Chúa trước tự do con người? Nhưng quyền năng vô biên của Thiên 
Chúa không có nghĩa là hai cộng hai thành năm – và cũng không có 
nghĩa là, Người tạo ra tự do con người trong uy quyền, nhưng đồng thời 
lại lấy uy quyền mà cấm triệt tự do đó. Vì thế, Leibnitz mới bảo rằng, dù 
đầy sự dữ, thế giới này vẫn là thế giới tốt đẹp nhất mà ta có thể nghĩ ra, 
dù rằng tất cả những điều này cũng chỉ là do đầu óc con người tưởng 
tượng ra mà thôi. 
Trong một chuyến sang Hoa-kì duy nhất trong đời, tôi được một bác tài 
Taxi người da đen ở Washington chở ra phi trường. Đúng mùa vận động 
tranh cử, và máy phát thanh trong xe đang truyền đi một phóng sự hay 
về các ứng viên. Vì lịch sự, tôi đưa ra một vài nhận định ngắn về chính 
trị. Thế là bác tài tuôn ra nói mãi, huyên thuyên không dừng. Lúc đầu, 
tôi cố lắng tai nghe, nhưng bác nói đặc sệt giọng địa phương tôi không 
hiều nổi. Hơn mười lăm phút trôi qua, tôi tưởng bác không được bình 
thường. Cuối cùng, phi trường hiện ra trước mặt, và cũng là lúc bác 
bước sang phê bình cuộc chiến I-rắc. Bác nhờ tôi nói cho dân Âu châu 
hay, không phải ai ai ở Hoa-kì cũng đồng í với ông Bush đâu… Bác bắt 
đầu tỏ ra bị kích động và với giọng tuyệt vọng nói: „Chúng tôi phải trả lời 
làm sao với Chúa trong ngày phán xét về các cuộc chiến tranh này!“ Tới phi 
trường, tôi cám ơn bác. Không chỉ cám ơn cuốc Taxi. Chưa bao giờ tôi 
nhận được một câu trả lời rốt ráo cho câu hỏi về công chính hoá, và tôi 
mắc cở cho đầu óc của mình… 
Lí trí con người giúp ta hiểu do đâu mà có sự dữ ở thế gian. Nhưng cuộc 
động đất ở Lissabon đặt ra một câu hỏi khác, câu hỏi về í nghĩa của đau 
khổ, nhất là đau khổ của những người vô tội. Dĩ nhiên con người không 
bao giờ có thể trả lời rành rọt được câu hỏi này, và tôi biết, có nhiều 
người đạo đức muốn đặt ra cho Chúa câu này trước tiên sau khi họ lìa 
đời. Nhưng có một điều chắc chắn: Nếu như chết là hết mọi chuyện, thì 
mọi đau khổ con người đều hoàn toàn vô ích. Chỉ khi có sự hiện hữu tiếp 
nối sau khi chết, khi đó bên kia thế giới người chịu đớn đau có hạn ở đời 
này mới có được cho mình í nghĩa đời đời cho hạnh phúc miên viễn. Có 
phải như thế không hay điều đó ra sao, câu hỏi này triết học không có 
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được câu trả lời thoả đáng. Nhưng bảo rằng, sẽ không bao giờ có được 
câu trả lời thoả đáng, chỉ vì chính mình ngay lúc này không thể trả lời 
được, thì phát biểu này tuy là một thái độ kiêu hãnh ngoạn mục đấy, 
nhưng đó không phải là một phát biểu khoa học, không phải là một phát 
biểu triết học. 
Nhưng các triết gia khai sáng, mà đa phần thường với bản tính lãng 
mạn, đã không bao giờ thiếu những thái độ kiêu hãnh đó. Và như thế, 
Thiên Chúa của các triết gia khai sáng đã không có được chút ân huệ nào 
và Người cũng chưa bao giờ được họ công nhận là có lí. De Lamettrie 
tuyên bố trong cuốn Con Người Như Một Cỗ Máy của ông: „Thế giới sẽ 
không bao giờ hạnh phúc, nếu không theo vô thần.“ Các nhà khai sáng đã 
kịch liệt đòi án tử cho Thiên Chúa, cũng như về sau hội đồng cách mạng 
đòi án tử cho „công dân Capet“. 
Nhưng de Lamettrie đã không sung sướng gì với cái vô thần của ông. 
Ông viết, chết là vực thẳm, là hư vô đời đời, „… trò hề kết thúc.“ Ông đã 
trở lại Công giáo lúc nằm chờ chết, tương tự như nhiều người cả một 
cuộc đời sống vô thần đương thời cũng đã có quyết định như thế. Các 
bạn khai sáng coi ông là một trường hợp „phản bội“. Nhưng có những 
tay khai sáng không những tự nắn cho mình một Thiên Chúa, mà còn 
nghĩ ra cho mình con đường bất tử. Vô thần sa-lông vẫn hô: không phải 
hết mọi người đương nhiên đều sống đời đời; mà chỉ có một số ít, đó là 
chính họ, những triết gia với đầu óc khôn ngoan, với lí trí ngay thẳng, 
mà tiếng tăm tinh thần của họ phải được lưu truyền cho các đời sau. 
Trước sự kiện này, Voltaire đã kêu gọi chúng ta, những con người bình 
thường, „Này, các đầu óc tầm thường, hãy trở về với đêm đen đời đời của 
mình“. 
Cái xấc láo trên xem ra cũng làm cho nhà nghiên cứu chủ nghĩa vô thần 
Georges Minois phải buồn nôn: „Một cách trịnh trọng và đáng tởm, các triết 
gia đã giành lấy riêng cho mình thuyền cấp cứu, khi chiếc tàu bất tử lớn bị 
đắm.“ Nhưng, ai sẽ thực sự vui mừng, nếu họ mường tượng ra được thế 
nào là bất tử: Các học sinh trung học về sau, nếu ai không nhớ tên của 
danh nhân, sẽ bị điểm xấu. Hoặc là đôi dép râu của họ được trưng bày 
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trong một nhà bảo tàng nào đó, với tấm bảng trước cửa: „Chìa khoá vào 
xem xin hỏi bà hàng xén bên cạnh.“ Với kiểu đó, tập đoàn triết gia thế kỉ 18, 
suy cho cùng, đã hiện thân như một nhóm ngộ giáo ưu tuyển. 
Như vậy, trước những cố gắng trả lời vội vàng và hài hước của Khai 
sáng, câu hỏi cũ vẫn còn đó, và nó trở nên càng câu thúc: Sau chết là gì? 
Nếu không có gì cả, thì mọi suy nghĩ khác về Thiên Chúa và đạo đức 
chẳng quan trọng gì lắm. Nhưng con người vẫn luôn tìm mọi cách chống 
lại cái quan điểm hư vô đó. Ở điểm này, chính những nhà đấu tranh vô 
thần tiên phong của thời Khai sáng cũng mập mờ hàng hai. Mọi chứng 
cứ cho thấy nhân loại từ lúc khởi đầu đã tin vào sự sống đời sau. Lối 
trang hoàng cẩn trọng và trìu mến các nơi chôn cất trước công nguyên 
hàng chục ngàn năm cho thấy, một cách nào đó, người xưa tin vào sự 
sống bất tử, đặc biệt là bất tử của tinh thần. Niềm tin này đã được mọi 
tôn giáo thế giới nhận vào cho mình. Vâng, ngay chính các ông bà vô 
thần cũng sẵn sàng vứt bỏ lí trí và mọi thứ khác, để mong cứu lấy được 
cái gì đó như sự bất tử cho họ. 
Tuy nhiên, đối nghịch lại cái bất tử, là sự rữa nát thân xác về mặt sinh 
học và hoá học. 
Trước thực tế rữa nát này mỗi người phải tự chọn cho mình một quyết 
định: Hoặc là chấp nhận sự hiển nhiên của sinh hoá học là khả năng 
nhận thức duy nhất đúng? Hay coi niềm tin của hàng tỉ con người mọi 
dân tộc xưa nay vẫn cho rằng, con người là một chủng loại đặc biệt và nó 
không tan biến vào hư vô? Dĩ nhiên ở đây người ta có thể lại viện đến 
Feuerbach, và cả Freud nữa nếu muốn, đưa ra mọi lí do tâm lí có thể có 
để giải thích, tại sao họ tin vào sự bất tử của tinh thần, cho dù trong thực 
tế chuyện này không có. Trái lại, họ cũng có thể viện ra mọi lí do tâm lí 
hay ho để giải thích, tại sao họ không tin vào sự bất tử của tinh thần, mặc 
dù trong thực tế có chuyện này.Chúng ta đã thấy, tâm lí học không giúp 
được gì trong việc nhận thức chân lí cuộc sống. 
Nhưng lối suy tư hệ thống (systemisches Denken) có lẽ có thể giúp ta 
luôn nhìn sự việc dưới nhiều chiều kích. Về phương diện hoá học, con 
người chỉ đáng mấy xu, vì thân xác nó hầu như toàn bằng nước. Cái nhìn 
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này hẳn không sai. Song cũng có các góc độ hợp thức khác để nhìn con 
người. Chẳng hạn nhìn theo khía cạnh phẩm giá. Cái nhìn này bắt con 
người mọi dân tộc trong mọi thời đại phải kính trọng xác chết kể cả sau 
khi chết. Không ai phủ nhận phẩm giá nơi con người, cho dù nó không 
thể nào nhận diện được bằng các phương tiện sinh học và hoá học. Nhận 
thức phẩm giá này tạo nền tảng cho trật tự xã hội và quốc gia, và có lẽ nó 
có độ chắc chắn còn cao hơn những nhận thức mà khoa sinh hoá học 
ngày nay mang lại. Trước một vấn nạn hiện sinh thật sự, sự hiểu biết mà 
thôi không đủ, mà còn phải cần cái gì hơn thế nữa, đó là sự tin tưởng 
chắc chắn. 
Vì vậy mỗi người phải tự hỏi: Có phải cái chân lí duy nhất đáng quan 
tâm về thế giới là thứ chân lí do sinh học và hoá học cung cấp? Nếu vậy, 
thì phải chăng những nhận thức của các sử gia nghệ thuật, của các nhà 
phê bình âm nhạc đều vô ích? Phải chăng toàn bộ văn chương, là những 
thứ chẳng giúp gì về việc tìm hiểu thế giới, là hoàn toàn vô ích chẳng cần 
phải học? – Hay ta tin rằng, không những sinh học hoá học, mà cả nghệ 
thuật, âm nhạc, văn chương và cuối cùng cả những cuộc trao đổi có 
chiều sâu cũng có thể giúp ta khám phá ra điều căn bản? Nói cách khác: 
Bạn không thể nào tin được có sự bất tử, khi đứng bên linh cửu của một 
người thân? Các nhà khai sáng, dù cố gắng đến mấy đi nữa, đã không 
thể nào tin được điều này. 
Thêm một vấn nạn nữa làm lung lay gốc rễ triết học khai sáng có lẽ còn 
dữ dội hơn. Triết gia người Anh David Hume (1711-1776) khẳng định, 
không có cách nào để nhận thức đúng đắn được sự vật cả. Ông triết gia 
hoài nghi này, như vậy, đã vô tình tấn công vào ngay chính tâm điểm 
của Khai sáng. Khai sáng tin rằng, với kiến thức gia tăng, họ sẽ đưa con 
người thoát khỏi đêm đen của những thời đại trước. Bộ „Đại tự điển 
bách khoa toàn thư“ của họ không chỉ được xem là một dự án sách vở đồ 
sộ, mà đó còn là một phong trào tinh thần. Tất cả những nhà khai sáng 
có tiếng đều góp công vào đó. Như vậy phải chăng công trình thu góp 
toàn bộ kiến thức nhân loại này kết cục chỉ là giấy lộn? Những kiến thức 
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kia chỉ là tháp Babel xây trên cát? Hume tạo ra một nỗi hoang mang toàn 
diện. 
Cuối cùng còn có một khó khăn hoàn toàn về mặt thực tế. Khi Voltaire 
(1694-1778), ngôi sao của Khai sáng, mời một số bạn hữu dùng bữa tối 
tại lâu đài Ferney của ông để chuyện trò về việc có hay không có Thiên 
Chúa, ông đã cẩn thận cho đuổi hết mọi gia nhân ra khỏi nhà mình. Bởi 
ông sợ, nếu bọn chúng nghe lóm được chuyện và ngã theo vô thần, thì 
chúng có thể đánh cướp nhà ông khi mọi người đang ngủ hoặc có thể 
giết ông. Voltaire không sợ công an của nhà vua. „Không bỏ tù một 
Voltaire“, một tổng thống Pháp rất lâu sau này đã nói như thế, khi người 
ta đề nghị ông bắt Jean Paul Sartre. Nhưng cụ già Voltaire thì hoảng sợ 
một xã hội bị lây lan Vô thần, thứ Vô thần mà ông và đồng bạn vẫn đêm 
đêm kháo láo với nhau bên những cốc rượu. Xem thế, nhà khai sáng nổi 
tiếng thế giới trong lâu đài Ferney này mang một quan điểm ngạo mạn 
và ít dân chủ: Tôn giáo tốt cho dân, nhưng với riêng ông thì phải có 
những tiêu chuẩn khác. Như vậy hoá ra Giáo hội tệ lắm cũng còn có chút 
ích lợi cho đám dân ngu. 
Ông khai sáng vô thần Sylvain Maréchal thì lại có một quan điểm khác 
hẳn, khi ông và các đồng bạn ba hoa về đạo đức công cộng trong một 
nhà nước vô thần với lời lẽ tự an ủi như sau: „Có một toà án hình sự tốt là 
đủ rồi… không bao giờ đám linh mục chống công an (phản động) lại khá hơn 
được sự canh phòng tích cực của mật vụ.“ Maréchal đã vô tình báo trước sự 
hình thành của bộ công an mật vụ khét tiếng trong các nhà nước cộng 
sản vô thần sau này. Nhưng may thay, sự sụp đổ của thế giới Vô thần 
nhà nước đã vùi chôn luôn dự án của Maréchal. Cái kiểu đạo đức công 
cộng bằng công an như trên không vững. Vậy phải làm sao để cụ già 
Voltaire bớt sợ? 
Và vì thế cho tới nay không ai biết chắc Francois Marie Arouet, tự 
Voltaire, đã thật sự tin gì. Những điều ông nói ra là vì bực tức, vì sợ hãi 
hay vì xác tín? Hay có lúc vì sợ ông đã nói ra điều gì đó, và rồi về sau 
ông thật lòng tin vào điều đó, nhưng vì tức bực lại không nói ra sự xác 
tín của mình? Tiếc rằng những người có cá tính không hẳn luôn là 
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những kẻ tài giỏi – và ngược lại những kẻ tài giỏi thường lại thiếu cá 
tính. 
Sau một quãng đường dài phát triển đầy lạc quan và sinh lực, Khai sáng 
xem ra cuối cùng đã đi vào ngõ cụt. Mọi nỗ lực chạy trốn đều kết thúc 
trong khôi hài hoặc thê thảm. Nhiều người bực tức thất vọng. Và thay vì 
tìm cách giải quyết vấn đề bằng Khai sáng, rốt cuộc người ta lại tạo ra 
những vấn đề lớn hơn. Là vì giờ đây ngoài những vấn đề không giải 
quyết được như vấn đề Bất tử, vấn đề Nhận thức sự thật, lại thêm một 
chuyện nữa là vấn đề Đạo đức. 
3. CHÀNG THANH NIÊN ĐỘC THÂN VÀ TRIẾT LÍ TRONG 
SƯƠNG MÙ 
Königsberg, vùng quanh năm dày đặc sương mù thiếu ánh mặt trời bên 
bờ biển Đông, là nơi trú ẩn suốt đời của một chàng trai thích đi dạo vào 
những ngày mùa thu sương mù tối kịt, để suy nghĩ về chính cái Khai 
sáng của con người. 
Chàng trai đó tên là Immanuel Kant (1724-1804). Cậu lớn lên trong một 
môi trường tin lành đạo đức, tránh xa mọi niềm vui bề ngoài và luôn tìm 
kiếm con đường đi vào nội tâm con người. Nhưng không phải để lục lọi 
ở đó những điều kiện của khả năng nhận thức và khả năng đạo đức, mà 
để tìm đức Giê-su mà anh thành tâm tôn thờ. Nhưng thành tâm lại 
không là chuyện quan tâm của anh. Người ta đồn rằng, về sau này anh 
đã tằng tịu thân mật với hai chị giúp việc trong nhà, nhưng cứ lần lựa 
mãi về chuyện họ xin làm đám hỏi, nên cuối cùng cả hai cô kẻ trước 
người sau đều phải cao bay xa chạy. 
Kant là một môn đồ xác tín của Khai sáng, và anh nhìn ra rất rõ vấn nạn 
mà David Hume đã đặt ra. Nếu như, trên căn bản, nhận thức con người 
không thể nào chắc chắn được, thì còn đâu là Khai sáng ? Anh suy nghĩ 
miên man về vấn nạn đó, và đã viết ra tác phẩm nổi tiếng Kritik der 
reinen Vernunft (Phê bình lí trí thuần tuý), trong đó anh đưa ra những 
điều kiện chính xác phải có để bảo đảm cho nhận thức. Anh cố hạn chế 
khả thể nhận thức (Möglichkeit von Erkenntnis) vào mức tối đa, hầu cho 
nhận thức được chắc chắn. Tuy nhiên ở đây, anh không quả quyết rằng, 
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bên ngoài cái nhận thức đó là không có gì cả. Kant bảo, ta chỉ có thể nói 
rằng, ta không thể có được một phát biểu lí thuyết vững chắc về một đối 
tượng, khi đối tượng này không đáp ứng được các điều kiện của khả thể 
nhận thức. Đặc biệt đó là những điều kiện: Đối tượng phải có thể nhìn 
thấy trong không gian và thời gian, và nó phải phát biểu được ra thành í 
niệm. Điều này sẽ như thế nào, Kant đưa ra những định nghĩa rất chính 
xác. 
Tôi nhớ, hồi còn ngồi trên ghế đại học, suốt cả một giáo án chính về triết 
học chúng tôi chỉ bàn về một câu rút ra từ Kritik der reinen Vernunft. 
Với Kritik der reinen VernunftKant đã hoá giải được mối hoài nghi của 
Hume, nhưng với cái giá là đã điều kiện hoá khả thể nhận thức đối 
tượng vào trong không gian và thời gian. 
Một đối tượng như thế rõ ràng không có Thiên Chúa. Khi giải quyết 
khủng hoảng nhận thức, Kant xem ra lại tạo ra khủng hoảng về Thiên 
Chúa. Thời đó, nói chung, chẳng ai để í; người ta thở phào vì đã cứu 
được khả thể nhận thức của con người, hơn nữa các nhà khai sáng có 
mấy ai tin vào Thiên Chúa đâu. Ngay một số người vô thần ngày nay 
cũng còn viện dẫn thứ Kant chưa tiêu hoá, hoặc viện dẫn cả triết gia 
Ludwig Wittgenstein sống cách Kant 150 năm sau, để biện hộ cho họ. 
Như là một đại biểu của cái gọi là chủ nghĩa thực nghiệm,Wittgenstein 
viết một câu trong cuốn Tractatus logico-philosophicus : «Điều gì không nói 
lên được, thì phải im tiếng.» Câu này đâu có mang nghĩa loại bỏ Thiên 
Chúa. Mấy nhà vô thần trên và một số nhà thần học đâu biết được rằng, 
Wittgenstein, kẻ sáng lập ra khoa triết học ngôn ngữ hiện đại, là một tín 
hữu đạo hạnh. Các bạn bè trong thế chiến thứ nhất gọi ông là «anh 
chàng với cuốn Phúc Âm trên tay», bởi vì ông thường tìm cách lẫn khỏi 
đám đông để đọc sách. Đó là một cuốn của Tolstoi viết về các Phúc Âm. 
Đa số người ta đã không biết tới câu đi trước câu trên : «Tuy nhiên, có 
những điều không nói lên được. Chúng tự tỏ hiện ra; đó là thần bí.» Cái thần 
bí được nhận ra một cách khác, không giống như các đối tượng của vật lí 
và hoá học. Và qua con đường thần bí, con người thực nghiệm 
Wittgenstein cuối đời đã tới được với Thiên Chúa. 
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Những người sáng suốt đương thời coi khả năng có thể loại trừ Thiên 
Chúa bởi lí trí thuần tuý của Kant chẳng nguy hại gì lắm. Trái lại, họ 
nhìn ra khúc mắc trong việc hạn chế lí trí vào đối tượng khả giác trong 
không và thời gian. Điểm này chính Kant cũng đã nhận ra rất rõ. Và 
người ta nói, không phải tác phẩm dày cộm Kritik der reinen Vernunft là 
cuốn sách ruột của ông, nhưng là cuốn Kritik der praktischen Vernunft(Phê 
bình lí trí thực hành) mà Kant đã viết sau đó. Bởi vì Kant cho rằng, 
không chỉ với lí trí mà người ta có thể giải quyết được các vấn nạn làm 
điên đầu các nhà Khai sáng. Mà đúng hơn bằng suy tư về các điều kiện 
của khả thể đạo đức (Möglichkeit von Moral). Kritik der praktischen 
Vernunft như vậy là cuốn sách bàn về đạo đức, hay nói theo cách của 
Kant, là bàn về những điều kiện của khả thể đạo đức. 
Trên cơ bản, lối suy nghĩ của Kritik der praktischen Vernunft rất đơn giản 
và thuyết phục: Mỗi người ai cũng muốn trở nên tốt. Đây không phải là 
một bản tính tập thành. Kant cho rằng, ngay một tên cướp mất hết đạo 
đức thì tự thẳm sâu lòng hắn vẫn biết rằng, hắn không được giết người. 
Dĩ nhiên, người ta có thể dùng độc dược, giáo dục xấu hay bất cứ một 
ảnh hưởng bên ngoài nào để làm thui chột xác tín đạo đức đó. Ngoài ra, 
không ai tuyệt đối chắc chắc được rằng, lát nữa đây, họ sẽ làm cái việc 
mà họ định sẽ làm. Nhưng tất cả mọi thứ đó cũng không thể nào dập tắt 
được tiếng nói đạo đức cài sẵn nơi mỗi người, từ bà già trầu cho tới tên 
giết mướn, từ ông vua cho tới kẻ tôi đòi, từ bà trí thức cho chí ông ngu 
đần. Tiếng nói đạo đức đó Kant gọi là «Lệnh tiên quyết » (kategorischer 
Imperativ) : «Hãy hành động như thể nguyên tắc cơ bản của í chí anh luôn có 
thể cũng là nguyên tắc của luật lệ chung.» Và kết thúc cuốnKritik der 
praktischen Vernunft Kant viết: „Có hai điều, càng nghĩ tới, ta càng luôn thấy 
mới lạ và luôn làm cho ta ngạc nhiên nể phục, đó là bầu trời đầy tinh tú trên tôi 
và luật đạo đức trong tôi.» Như vậy, ai cũng biết rằng, mình phải nên tốt, 
dù có thể lúc này mình chưa tốt vì một lí do nào đó. Ta không thể giải 
thích tại sao có sự hiện hữu của xác quyết đạo đức đó, nó đương nhiên 
có đó, Kant gọi đó là «sự kiện của lí trí thực hành». 
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(CHÍN – 3) 
Nhưng nhận thức này mang hệ quả vô cùng lớn. Nó đưa tới ba kết luận 
không thể tránh, mà Kant gọi là ba định đề : Quy luật đạo đức chỉ có thể 
hữu lí, khi a) con người có tự do, khi b) có sự bất tử của tinh thần và khi 
c) cũng có cả Thiên Chúa. 
Ước vọng nội tâm sâu thẳm muốn trở nên tốt dĩ nhiên đòi hỏi con người 
phải có tự do, nghĩa là con người có thể chọn lựa làm điều tốt theo quy 
luật đạo đức, hay chọn lựa làm điều xấu chống tại quy luật đạo đức. 
Không có tự do tất không có đạo đức, đó là điều hợp lí. Nhưng cái hợp lí 
của Kant này rất khắt khe. Tự do, theo Kant, không phải là thứ tự do 
muốn làm hay không tuỳ hứng. Bởi vì hứng, đối với Kant, là một « 
nguyên nhân tự nhiên » (Naturkausalität), nghĩa là không có tự do. 
Người ta có thể trở thành một « đứa trẻ tốt » nhờ vào những loại kích tố 
nào đó, khi đang trong tình trạng bụng no hay đói, hay nhờ những động 
thái tập thành do sợ bị phạt. Kant bảo, tự do chẳng liên quan gì ráo trọi 
với những thứ đó cả. Trái lại. Tự do theo nghĩa đạo đức cao có nghĩa là 
có thể chống lại cái khuynh hướng mà «nguyên nhân tự nhiên» muốn 
đẩy ta tới trong lúc đó: Khi ta đang đói dữ và ngồi bên mâm cơm ngon, 
đồng thời thấy một đứa trẻ đói lê la dưới đất, thì bổn phận đạo đức là 
phải cho đứa trẻ ăn. Khi làm như thế, là ta hành động tự do thực sự. 
Nhưng nếu ta ôm lấy ăn một mình, thì hành động này dĩ nhiên cũng là 
một hành động tự do. Tuy nhiên, đó rõ ràng là một quyết định theo sự 
dữ, là một quyết định đạo đức không làm theo bổn phận, mà trái lại làm 
theo cảm giác đói của mình. Có lẽ Kant còn có thể mô tả hoàn cảnh cụ 
thể hơn nữa. Ông có thể mô tả, hành động tốt kia là do cảm thức bổn 
phận đạo đức thúc đẩy làm, chứ không phải làm vì để được báo chí hay 
người khác khen. Ông cũng có thể ghi thêm, ta không nhìn đứa trẻ có 
cười không khi nó được ăn, vì như thế thì hành động tốt của ta là vì nụ 
cười của đứa trẻ, chứ không phải vì bổn phận đạo đức. Dù có thêm hoàn 
cảnh nào chăng nữa, thì đó là nền tảng quyết định của toàn bộ triết học 
của Kant. Phải chăng tất cả đạo đức chỉ là một dạng hình của ích kỉ đội 
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lốt đạo đức hay đạo đức là thứ có thật? Đối với Kant : Đạo đức có thật, 
và tự do cũng có thật. 
Nhưng Kant không phải là loại người không hiểu đời. Ông thừa biết, 
qua kinh nghiệm từ ngàn xưa của nhân loại, hành động đạo đức thường 
không mang hạnh phúc tới cho người đạo đức. Ngay Platon cũng đã vẽ 
ra một viễn tượng lạ đời : «Rồi họ sẽ nói rằng, người công chính sẽ bị đánh 
đập, bị hành hạ, bị trói gô, mắt bị đốt cháy và sau những màn hành hạ đó người 
ta sẽ đóng đinh người đó.» Nếu chết là hết, thì hành động đạo đức, mà theo 
Kant chẳng tạo thêm sung sướng nào, chỉ là một cái ngu khổng lồ. Kant 
nêu ra một thí dụ, mọi người ai cũng biết, giữ lời hứa là một bổn phận 
đạo đức, phải giữ bí mật, dù có phải lên đoạn đầu đài vì nó. Nhưng họ 
có giữ được không, đối với Kant, câu hỏi này không quan trọng. Mà 
quan trọng là họ nhận thức được rõ ràng, đây là một bổn phận phải làm, 
và họ có thể thi hành bổn phận đó. Trong nhận thức nội tâm này, theo 
Kant, còn hàm chứa phẩm giá của người đó. Nếu chết là hết, thì việc 
phải chết, để giữ lời hứa chẳng hạn, là điều hoàn toàn vô lí. Luật đạo đức 
mà ta cảm thấy buộc phải làm, như vậy, là chuyện điên khùng. Nhưng 
nếu người ta không coi luật đạo đức là chuyện khùng điên, nhưng là 
điều bó buộc, và là điều hữu lí phải làm, thì tất nhiên người ta phải tin 
vào sự bất tử của tinh thần. Chỉ có như thế người ta mới chắc được rằng, 
sau khi chết, bất hạnh mà họ phải chịu khi thi hành đạo đức sẽ được đền 
bù. Như vậy, chỉ khi xác tín vào sự bất tử tinh thần, thì tính đạo đức mới 
hữu lí. Biện luận của Kant đặc biệt vững chắc, là vì ông loại bỏ mọi thứ 
tình cảm và chỉ còn kêu gọi tới lí trí mà thôi. 
Như vậy là rõ, tự do con người và tinh thần bất tử là hai hệ quả đương 
nhiên của ước vọng trở nên tốt nơi mỗi người. Nhưng không đủ. Ai sẽ 
bảo đảm cho việc trao trả sự công bằng cho tinh thần bất tử của nạn 
nhân đạo đức sau khi chết? Ai sẽ bảo đảm cho việc đạt tới cái «tài sản 
cao quý nhất» (Kant), bảo đảm cho việc hội tụ giữa cái linh thiêng, nghĩa 
là hành động theo bổn phận đạo đức, và nỗi hạnh phúc? Thẩm quyền 
bảo đảm cho những cái đó phải thật quyền năng và từ ái vô biên. Và cái 
thẩm quyền đó, từ thủa khai sinh nhân loại người ta gọi là Thiên Chúa. 
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Như vậy tự do, bất tử và Thiên Chúa là ba hệ quả bắt buộc phải có của 
niềm xác tín vào tính hữu lí của quy luật đạo đức. Hoặc nói ngược lại: 
Thi hành đạo đức quả là chuyện điên khùng, khi người ta cùng lúc 
không tin vào tự do con người, vào bất tử tinh thần và vào sự hiện hữu 
của Thiên Chúa. Như vậy, hoặc là luật đạo đức không hữu lí, trường 
hợp này ta phải tìm mọi cách đè nén chúng và cố gắng sống theo lương 
tâm mà chẳng cần gì đạo đức cả. Nietzsche là nhà tư tưởng duy nhất đã 
cố sống triệt để theo con đường này. Hoặc ta coi luật đạo đức là hữu lí. 
Nếu thế, thì điều hữu lí đương nhiên là ta phải tuyệt đối tin vào tự do 
thật sự của con người, tin vào sự bất tử của tinh thần và tin vào sự hiện 
hữu của Thiên Chúa. Một khả thể thứ ba, nếu có, thì nó sẽ phản lại lí trí. 
Với Kant, đó có lẽ sẽ là trường hợp tệ hại nhất. 
Có lẽ Kant chỉ đối thoại thích thú được với Nietzsche mà thôi. Và ông có 
thể sẽ không bác bỏ cái lô-gích nội tại nơi lập trường của Nietzsche, 
nhưng có thể sẽ hỏi ông này một cách không nhân nhượng: Ông cho đạo 
đức là một sản phẩm giả tạo được tập thành nơi những người yếu đuối 
đầy ganh tị, và vô đạo đức không giới hạn là quyền của những kẻ siêu 
nhân; đấy là một giả thiết của ông, và giả thiết này có dựa trên lí chứng 
nào không? Ngoài ra, giả thiết này có được những con người hiểu biết 
xưa và nay chia sẻ không? Nietzsche có lẽ sẽ trả lời là có, và kể ra hầu 
tước de Sade và một vài danh tính khác. Rồi Kant sẽ nói với Nietzsche: 
Một xác tín thiếu lí chứng và một giả thiết chỉ được đôi ba người đồng í 
sẽ chẳng hợp lí tí nào cả, cho dù giả thiết đó không mang một mâu thuẫn 
nội tại nào. 
Như vậy, vào cuối thời Khai sáng, Immanuel Kant một lần nữa đã có 
một nỗ lực suy tư ghê gớm, nhằm đưa ra lời giải cho những vấn nạn tri 
thức thời đại. Như một trả lời cho những hoài nghi của David Hume, 
ông đã cứu được khả thể nhận thức, bằng cách hạn chế lãnh vực nhận 
thức chắc chắn – có lẽ điểm này hơi quá cứng nhắc. Ông đã kết thúc 
những cuộc cãi vã cù nhầy về sự bất tử của tinh thần. Và ông đã đem sự 
hiện hữu cần thiết của Thiên Chúa vào trong lãnh vực nền tảng của hệ 
thống triết học mình. 
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Như thế, ông đã mở ra một con đường suy tư quan trọng cho đương thời 
và cho các thế hệ kế tiếp. Nhiều người ngày nay vẫn hiểu được dễ dàng 
lối « chứng minh Thiên Chúa » của ông, là vì lối biện luận sáng suốt đó 
thuần tuý dựa trên lí trí. Nhưng quyết định đưa Thiên Chúa vào ở trong 
ngôi nhà Triết học đạo đức của ông đã mang lại nhiều hệ quả không mấy 
tích cực. Truyền thống tin lành vì vậy đã khoá giáo hội và Ki-tô giáo gần 
như vào trong lãnh vực đạo đức. Giờ đây không chỉ còn liên minh bất 
hạnh giữa thần và thế quyền; mà còn thêm liên minh giữa bố mẹ và 
Thiên Chúa trong việc dạy dỗ con cái: «Chúa thấy hết mọi chuyện đó, coi 
chừng!» Khi người ta có thể dùng Thiên Chúa để doạ nạt, các gia đình 
khá giả có thể bớt đi được một bà vú nuôi. Đặc biệt giáo lí của Martin 
Luther về sự cứu rỗi bởi lòng thương của Chúa Giê-su Ki-tô đối với con 
người đã bị bỏ quên trong việc giáo dục con trẻ. Thay vào đó, người ta 
muốn dùng Người làm ông ngáo ộp. Và rồi mục đích biện minh cho 
phương tiện. Xem ra đã có những thành công trong việc dạy dỗ. Nhưng 
dần dà đã có nhiều người tỉnh táo tẩy chay hình ảnh về một Thiên Chúa 
như thế. Một số trong họ rốt cuộc đã quay lưng lại với giáo hội, chỉ vì lúc 
nhỏ họ đã được dạy về một Thiên Chúa hoàn toàn đóng kín như thế. 
Việc Kant đẩy Thiên Chúa ra khỏi vòng nhận thức thuần lí trí đặc biệt 
gây bất lợi. Trong trường hợp này, thần học trở thành một khoa học có 
vấn đề. Nhưng Karl Rahner (1904-1984), có lẽ là thần học công giáo 
người Đức có ảnh hưởng nhất trong thế kỉ 20, và một số vị khác đã nỗ 
lực đưa tư tưởng của Kant vào hiện đại và suy tư tiếp. Kết quả thật khả 
quan. K. Rahner cho hay, Thiên Chúa rất có thể cũng là một đối tượng 
của nhận thức, nhưng là đối tượng gián tiếp. Theo điều kiện nhận thức 
của Kant, thì một đối tượng chỉ có thể nhận thức được khi nó có một 
biên giới. Nghĩa là ta nhận ra nó cùng một lúc nhận ra khoảng không 
gian vây bọc hạn chế xung quanh nó, bởi vì không có không gian này thì 
không có biên giới của đối tượng. Và không gian này là vô tận. 
Ai rảnh rỗi thả tiếp suy tư mình theo tư tưởng trên đây cho tới tận cùng, 
người đó có thể mấp mé tới được cái vô tận, và từ nơi đó Thiên Chúa 
đang nói với con người. Có những lúc ánh mắt ta không như thường 



	 336	

tình để tâm tới những đối tượng muôn màu của thế giới bao quanh, 
những đối tượng mà «ta có thể làm gì nếu có được chúng », nhưng ta 
nhìn xuyên tới được vũ trụ vô cùng, đó là những lúc ta đụng chạm được 
cái bí mật mà Wittgenstein cũng đã nói tới: « Có … điều không nói ra 
được… cái thần bí». Dù sao, ta không thể nhận ra được một đối tượng 
hữu hạn, nếu không nhận thức được cái vô cùng đang diễn ra cùng lúc. 
Như vậy, mọi nhận thức thường ngày đương nhiên đòi hỏi một cách nào 
đó cái vô tận phủ trùm của Thiên Chúa. Với cách này, theo Rahner, con 
người được tạo ra là để hướng tới Thiên Chúa nhờ vào khả năng nhận 
thức của họ. 
Nhưng rồi Karl Rahner còn đi sâu vào một tư tưởng khác của Kant và 
nối nó với một xác tín lâu đời của truyền thống ki-tô giáo. Khi một người 
vì bổn phận đạo đức làm điều tốt một cách vị tha, nhưng mặc cho mọi 
nỗ lực người đó vẫn không vươn tới được Thiên Chúa, thì người đó vẫn 
nhận được ơn cứu rỗi đời đời. Xác tín lâu đời này cũng đã được công 
đồng Vaticano II minh xác bằng văn tự. Tầm nhìn xa này khác với một 
giáo phái. Nó đặt nền trên sự kính trọng tha nhân khác quan điểm với ta 
và trên sự khiêm nhường dành quyền phán quyết tối hậu cho Thiên 
Chúa. Immanuel Kant có thể sẽ bảo một người vô thần làm điều tốt vì 
bổn phận đạo đức là thiếu suy nghĩ. Nhưng rồi có lẽ ông cũng phải thú 
nhận rằng, làm theo luật đạo đức còn quan trọng hơn là việc từ đó suy 
luận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. 
Karl Rahner có thể còn thoải mái gọi người đó là một «ki-tô hữu vô 
danh», bởi vì người đó đã thi hành luật yêu thương một cách gương 
mẫu. Nhưng làm thế, có thể Rahner sẽ tạo khó chịu cho những ông bà vô 
thần dễ thương khác, vì họ nghĩ rằng, họ bị Ki-tô giáo cưỡng chiếm. 
Nhưng đây không phải là chuyện cưỡng chiếm, mà là do sự khiêm tốn 
của ki-tô hữu. Bởi vì những người được gọi là vô thần đôi khi do việc 
làm phúc đức họ còn chứng tỏ niềm tin sống động vào Thiên Chúa 
nhiều hơn mấy ông bà ki-tô hữu lười biếng. Dĩ nhiên, cả các đồng nghiệp 
thần học cũng dị ứng, là vì nếu hành xử như Rahner, người ta sẽ không 
hiểu tại sao còn phải tìm kiếm chân lí ki-tô giáo nữa. Rahner có thể bị 
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đồng nghiệp giỏi giang của mình là Hans Urs von Balthasar trách cứ. Dù 
vậy, tư tưởng căn bản của Kant và Rahner vẫn quý hoá: Biết nhiều 
không phải là cái quan trọng trong đời, mà hành động tốt mới là quan 
trọng. 
Immanuel Kant mất ngày 12.02.1804 tại Königsberg. Từ lâu trước đó 
Khai sáng bị ngã quỵ trong cuộc cách mạng Pháp. Tuy nhiên tư tưởng 
của Kant vẫn sống sót qua cơn phá sản tinh thần và lịch sử của Khai 
sáng. Những hệ thống tư tưởng triết học khác của thế kỉ 19, mà ta đã nói 
tới trên, lúc này rơi vào yên tĩnh. Một vài hệ thống trong số đó đã khơi 
nguồn cho các hệ thống quyền lực chính trị thế kỉ 20, dẫn đến những hậu 
quả khốc liệt. 
4. CHUYẾN TÀU KINH HOÀNG 
Bên cạnh triết học đầy xung lực của Friedrich Nietzsche, chỉ có suy tư 
hiện sinh của triết gia người Đan-mạch Sören Kierkegaard là có âm 
hưởng không suy giảm trong thời đại ngày nay. Kierkegaard cũng tấn 
công Ki-tô giáo một cách không nương tay, nhưng không phải để đả 
phá, mà để giúp ki-tô hữu bỏ thói theo đạo bề ngoài, quay về thật sự với 
việc sống đạo, và qua đó triệt để hoá niềm tin ki-tô giáo. «Một người cầu 
nguyện qua loa với Thiên Chúa thật và một người khác hết lòng khẩn cầu Đấng 
vô cùng, thì người sau mới cầu nguyện với Thiên Chúa thật, còn người trước 
cầu nguyện với ngẫu tượng.» 
Kierkegaard là nhà khơi nguồn triết học lớn của thời Hiện đại. Suy tư 
của ông triệt để, khởi đi từ cá nhân, từ sự cô đơn đáng sợ của con người 
hiện đại đang đứng trước một thế giới càng ngày càng trở nên mờ mịt. 
Triết học hiện sinh trong thế kỉ 20 của Jean Paul Sartre (1905-1980), Karl 
Jaspers (1883-1969) và Gabriel Marcel (1889-1973) đều bắt nguồn từ tư 
tưởng của ông. 
Nhưng đặc biệt nhất có Martin Heidegger (1889-1976), người đã dùng 
suy tư của Kierkegaard để thử vạch ra một con đường triết học hoàn 
toàn mới. Tôi phải thú nhận, trước khi đọc Heidegger, tôi đã có một cảm 
nhận buồn cười về ông. Khi đọc một vài nhà thần học ba hoa với một số í 
niệm không hiểu nổi của ông, tôi đâm ra sợ hãi. Cho đến vào một kì nghỉ 
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hè, đọc qua tác phẩm chính Sein und Zeit (Hiện hữu và thời gian) của 
ông, tôi đâm ra mê say. Có lẽ chỉ có những kinh nghiệm trở lại đạo mới 
làm cho ta mê say hơn thế. Dù sao, tôi hiểu ra ngay, Heidegger quả thật 
phải dùng những từ mới đó mới có thể diễn tả được tư tưởng mới của 
mình. Các từ ngữ cũ của hệ thống triết học cũ hẳn không thể biểu tả 
được cái mới nơi ông. Sein und Zeit mở ra nơi tôi một lối lí luận triết lí 
hoàn toàn mới về chủ thể con người cá nhân bị ném vào thế giới này. 
Một cách thật triệt để, Heidegger nghĩ con người là «Sein zum Tode» 
(hiện hữu để mà chết), con người theo ông là sinh vật duy nhất biết được 
rằng mình sẽ chết và từng khoảnh khắc cuộc đời luôn sống cho í thức đó. 
Tất cả những gì chúng ta làm đều mặc lấy í nghĩa do í thức đó. Vì thế ta 
cần phải sống hết mình cho mỗi một giây phút qua đi không trở lại trong 
đời, chứ đừng làm như «người ta» vẫn làm, để phải đánh mất cuộc đời 
vào trong «cỗ máy» thế giới. 
Tôi khẳng định rằng, nhiều nhà thần học đã bị cuốn hút bởi Heidegger. 
Các bác sĩ tâm thần cố gắng áp dụng tư tưởng của ông vào việc chữa trị 
các con bệnh. Đặc biệt Ludwig Binswanger, mà cũng cả Medard Boss, đã 
từ đó phát triển ra những phương pháp đối thoại rất hay giữa nhà chữa 
trị và bệnh nhân. Nhưng điểm này, theo tôi, đã vượt ra khỏi phạm vi 
chữa trị tâm thần. Có lẽ ta phải gọi đó là sự chăm sóc tinh thần. Vì ở đây, 
về mặt liên hệ cá nhân, nhà chữa trị đã vượt qua làn ranh của lối chữa trị 
có trả tiền theo hướng triệu chứng. 
Cái hay của Sein und Zeit là câu hỏi về Thiên Chúa không được đặt ra ở 
đâu cả, dù chỉ là một cách gián tiếp. Cũng như trong Phật giáo, người ta 
chỉ quan tâm tới các điều kiện căn bản về hiện hữu con người, còn câu 
hỏi về Thượng đế thì bỏ ngỏ. Cho dù nhiều bạn thần học sau này cho tôi 
hay, các tác phẩm khác của Heidegger có mang hơi hướng vô thần, thì 
điều này cũng không làm nhoà đi lực sáng triết học của ông nơi tôi. 
Những nhà thần học nổi tiếng, chẳng hạn như Karl Rahner, cũng có 
quan điểm như thế. Georges Minois tóm kết : «Heidegger để mở câu hỏi về 
Thiên Chúa.» Nghe nói lúc về già, Heidegger không còn đi lễ, nhưng vẫn 
thích dự chầu thánh thể tháng năm, lối phụng vụ mà ông cho là nói lên 
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lòng đạo nguyên thuỷ nhất. Khi mất, ông được mai táng theo nghi thức 
công giáo. Linh mục công giáo Bernhard Welte, cũng là một nhà thần 
học và triết học chịu ơn tư tưởng ông, đọc điếu văn. Mặc dù Martin 
Heidegger chủ trương một triết học quyết tâm, cuộc đời ông trái lại 
thường thiếu quyết tâm. Thái độ của ông đối với chủ nghĩa quốc xã lúc 
đó đang lên cũng đáng trách. Dù vậy triết học Sein und Zeit của ông, theo 
tôi, hoàn toàn không bị tơ vương gì với những khuynh hướng trên. 
Giờ đây ảnh hưởng triết học của ông đã xuống thấp. Các triết gia thi 
nhau mỗi người xây dựng cho mình một đường hướng riêng. Đề tài 
Thiên Chúa chẳng còn mấy ai bàn luận. Người ta chẳng chống, chẳng 
theo, mà chỉ quan tâm những chuyện khác. Đặc biệt một số triết thuyết 
đạo đức trở thành tay sai cho những nhóm ảnh hưởng đầy quyền lực, họ 
tìm cách phá đổ mọi rào cản đạo đức có thể có bằng những nguỵ biện 
sặc mùi triết học. Chẳng còn mấy ai dám mở miệng bàn về bổn phận đạo 
đức vô điều kiện của Kant nữa. Người ta còn đưa ra những điều lệ có thể 
dùng để hoà giải một cách bất bạo động các quan điểm đạo đức khác 
nhau trong xã hội. Nhưng, nếu chỉ giản lược vào những thứ ấy thôi, thì 
cần gì nữa đạo đức học, nhất là thứ đạo đức học như là nỗ lực triết học 
đi tìm những điều kiện cho khả năng hành động đạo đức. Và rồi mọi 
chuyện được trao cho các tay thăm dò dư luận, những người này sẽ chỉ 
cho xã hội phải về đâu, và những đầu óc còn phục vụ được về mặt triết 
học thì lại đua nhau bịt tai giả điếc, để khỏi thấy mình đang rơi vào đáy 
vực. 
Trong câu truyện Der Tunnel (Đường hầm) Friedrich Dürrenmatt kể lại 
một hoàn cảnh dễ sợ. Chiếc xe lửa đi vào đường hầm. Hành khách chẳng 
mấy ai để í, cứ nghĩ là hầm nào cũng như hầm nào, có vô tất phải có ra. 
Nhưng con tàu cứ đi mãi trong hầm, vận tốc mỗi lúc một tăng. Người ta 
bắt đầu đâm hoảng. Cuối cùng, một hành khách bạo phổi lần men theo 
lên phía toa cầm lái, thì thấy toa trống không. Và qua màn cửa kính, 
người đó thấy con tàu đang tiếp tục lao hút vào đáy không vô tận… Nếu 
một xã hội luôn chỉ biết làm như «người ta» vẫn làm, xã hội đó cũng sẽ 
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có một tương lai như thế. Và đó cũng là cái kết thúc cuộc đời cho từng cá 
nhân trong chúng ta, nếu ta không chuẩn bị cho cái chết của mình. 
Các triết gia có hạng giờ đây đã lại có những thúc đẩy mới lên triết học. 
Jürgen Habermas, người công khai khiêm tốn thú nhận là chính mình 
chẳng «có khiếu gì về tôn giáo», tuyên bố năm 2001 qua một bài thuyết 
trình quan trọng trong nhà thờ thánh Phao-lô ở Frankfurt rằng, ta phải 
quan tâm trở lại vai trò của tôn giáo. Người công dân có tín ngưỡng 
trong một nhà nước thế tục phải được kính trọng như một người có tôn 
giáo. Không được câu thúc người đó phải từ bỏ xác tín niềm tin của 
mình, khi họ tham gia vào cuộc đối chất công cộng. Điều ông nói đụng 
đến cùng một lúc hai khuynh hướng. Khuynh hướng đầu là sự bất 
khoan dung của những người theo chủ nghĩa thế tục vô thần, coi tôn 
giáo là chuyện riêng tư cá nhân, và luôn đòi người có tôn giáo trong các 
cuộc thảo luận công cộng chỉ được nói lên những lí luận phi tôn giáo mà 
thôi. Khuynh hướng thứ hai là sự mau mắn đầu hàng của một số chức 
trách trong Giáo hội, chỉ mong đẹp lòng thiên hạ, nên sẵn sàng che dấu 
bản sắc mình. 
Trong những cuộc thảo luận gay cấn về vấn đề sinh học, trong đó viễn 
tượng chuyến tàu kinh hoàng của Dürrenmatt có cơ thành hiện thực rất 
mau, triết gia Robert Spaemann đã lớn tiếng kêu gọi mọi triết học bị giật 
dây bởi quyền lực phải nghiêm chỉnh coi trọng lí trí trong đạo đức học. 
Về vấn đề Thiên Chúa, ông cho rằng, Vô thần thiếu hữu lí. Nếu một điều 
được coi là hữu lí, khi nó được mọi người biết suy nghĩ cho là hữu lí, thì 
việc tin vào Thiên Chúa hay tin vào đấng Thiêng liêng là hữu lí, vì điều 
này được cả nhân loại mọi thời tin như vậy. Còn Vô thần chỉ xuất hiện 
mới có 250 năm, và nó chỉ được một nhúm người trên thế giới tin mà 
thôi, vậy thì tất nhiên nó không thể hữu lí. Khi tôi nhắc lại lí luận trên 
trong một cuộc phỏng vấn truyền thanh ở vùng đông Đức cũ, tôi đã 
nhận được vô số cú điện thoại đồng tình của những người dân xưa nay 
chưa từng nghe như thế, vì họ phải chịu sự đầu độc vô thần một chiều 
quá lâu. Như vậy, vấn đề Thiên Chúa lại được thiên hạ quan tâm. Triết 
gia người Anh Richard Swinburne đã viết một tác phẩm rất hay với trình 
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độ cao để cố gắng chứng minh một cách thật khoa học về sự hiện hữu 
của Thiên Chúa. Và John Mackie đã cố phản biện lại những chứng cứ 
của ông. Biện luận và phản biện trên bình diện khoa học là chuyện 
thường tình. 
Như vậy, ta không được quá đơn giản hoá câu hỏi về Thiên Chúa. Kẻ tin 
không được coi mọi người vô thần đều xấu bụng, và người vô thần cũng 
không được coi tất cả kẻ tin đều ngu. Có những tín hữu tuyệt thông 
minh mà đầy hoài nghi. Cũng có những người vô thần tuyệt thông minh 
mà vô vị lợi. Câu hỏi về Thiên Chúa thách đố tất cả trí lực con người, cho 
dù ta đồng í với khẳng định của Hegel là «có vô số điểm xuất phát, mà ta có 
thể vượt qua và phải vượt qua để tới được với Thiên Chúa.» Nhưng dù ta có 
nỗ lực đến đâu đi nữa thì kết quả cũng chằng được như í. Martin 
Heidegger đã nói: Để đi tới được Thiên Chúa của các triết gia «con người 
không thể cầu nguyện, cũng như không thể dâng lễ vật hi sinh. Trước Thiên 
Chúa đó, con người không thể rụt rè quỳ gối hay tấu nhạc múa nhảy.» Thiên 
Chúa này khô khan, lạnh lùng và không thể gần gũi. Người bảo đảm cho 
í nghĩa của vũ trụ, cho í nghĩa của cuộc sống và cho í nghĩa của con 
người. Người bảo đảm cho đạo đức. Rõ ràng như thế là đã quá nhiều, và 
ai đã tìm hiểu Thiên Chúa của các triết gia, người đó sẽ không bao giờ 
còn nghĩ rằng : sở dĩ người ta tin Thiên Chúa là vì họ quá ngu không 
hiểu được Vô thần. Ngược lại những nỗ lực triết học tìm hiểu Thiên 
Chúa rõ ràng cũng đã làm lung lay nền tảng trí thức của Vô thần. Nhưng 
cho dù khi chính mình bị khuất phục bởi những chứng cứ triết học công 
nhận có Thiên Chúa, thì mình rồi ra có thật sự tin vào Thiên Chúa không 
? 
Edith Stein, nữ triết gia vô thần người Do-thái, thông minh xuất chúng 
và rất tự do, đã không tin được như thế. Cô đã gặp Vô thần lúc còn trẻ, 
và cũng giống như Heidegger, đã theo học triết với thầy Edmund 
Husserl. Nhưng triết học đã dẫn cô tới một giới hạn không thể nào vượt 
qua được bằng chính phương tiện triết học, và cô đã gần như tuyệt vọng 
vì nó. Nhiều người khác cũng đã trải qua những kinh nghiệm như thế. 
Thi sĩ vô thần Gottfried Benn đã diễn tả điều đó bằng những câu thơ 
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tuyệt hay: «Tôi thường tự hỏi mà chẳng tìm ra câu trả lời, cái dịu dàng và sự 
thiện đến từ đâu, tới nay tôi vẫn không hiểu nổi và giờ đây phải ra đi.» 
Khi nhà toán học và triết gia lớn Blaise Pascal mất, người ta khám phá ra 
một mẩu giấy được khâu nơi viền áo choàng, mẩu giấy đã trở thành «kỉ 
vật» nổi tiếng của Pascal. Trên đó có một hàng chữ vụng về: «Thiên Chúa 
của Áp-ra-ham, I-sa-ác và Gia-cóp, chứ không phải của các triết gia và khoa học 
gia.» 
(Còn tiếp nhiều kỳ) 
Đức tin là yếu tố quan trọng nhất đối với các câu hỏi tôn giáo. Kierkegaard đã 
viết: ‘Nếu tôi có khả năng thấu hiểu Chúa Trời một cách khách quan, tôi sẽ 
không tin. Nhưng chính vì tôi không thể có khả năng đó, nên tôi phải tin. Nếu 
tôi muốn bảo toàn đức tin của mình, tôi phải thường xuyên chú ý níu giữ tình 
trạng không rõ ràng khách quan để có thể mãi ở sâu bảy vạn dặm dưới đáy nước 
mà giữ gìn đức tin.”[…]“Trước đó, nhiều người đã cố gắng chứng minh sự tồn 
tại của Chúa Trời – hoặc bằng mọi cách đưa Chúa vào trong phạm vi của tính 
hợp lý. Nhưng nếu em tự bằng lòng với một luận cứ logic hoặc một bằng chứng 
dạng đó, em sẽ không còn đức tin, và cùng với nó, em đánh mất cảm xúc mạnh 
mẽ về tôn giáo. Bởi vì vấn đề không phải tín điều Ki Tô giáo có đúng hay không 
mà là nó có đúng với em hay không. Tư tưởng đó đã được thể hiện từ thời 
Trung Cổ trong câu châm ngôn: credo quia absurdum.” (Luận về 
Kierkegaard, JOSTEIN GAARDER) 
 

 

(MƯỜI – 1) 
THIÊN CHÚA CỦA ÁP-RA-HAM, ISAAC VÀ JAKOB – 
BÍ ẨN TRONG GẤU ÁO CHOÀNG 
1. BÍ MẬT CỦA NGƯỜI ĐẸP 
Người ta có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt phụ nữ cổ xưa nhất của mọi 
thời và mọi dân tộc nơi Viện bảo tàng Ai-cập ở Berlin. Đó là hoàng hậu 
Nofretete. Nét dịu dàng hơi chút gợi dục trải nhiều ngàn năm của người 
đàn bà này hiện trên khuôn mặt thoải mái yêu đời, và hình như có cả 
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một chút phiền muộn ẩn hiện trong đôi mắt. Là vì bà mang trong mình 
một nỗi u uất bí ẩn. 
Đã có xáo trộn xã hội lớn trong lúc sinh thời của bà. Từ nhiều trăm năm 
nay, những kim tự tháp ở Giseh đã có mặt, sừng sững toả bóng bên dòng 
sông Nil. Đấy là những chứng từ im lìm của một quá khứ tôn giáo sinh 
động nơi một nền văn hoá trổi vượt. Dòng sông Nil, với thuỷ triều mang 
phù sa làm giàu cho những cánh đồng hai bên, đã ấn định nhịp sống 
năm tháng hài hoà cho toàn cư dân Ai-cập. Trong các đền thờ, giới tu sĩ 
từ bao đời vẫn âm thầm dâng lễ để xoa dịu muôn vàn thần thánh. 
Nhưng rồi bỗng xẩy ra chuyện thật khó tin. Một cuộc nổi loạn như chưa 
từng có, khiến chư dân đứng tim hồi hộp. Nhưng không phải loạn chống 
lại hoàng cung. Những cuộc nổi loạn chống (nhà vua) Pharaon mà dân 
Ai-cập tôn thờ như thần thánh, ta thấy vẫn diễn ra trong mỗi lần thay 
đổi triều đại. Thời đại hoà bình ổn định trên vương quốc này đã qua đi 
từ lâu. Cuộc nổi loạn vào năm 1359 trước công nguyên là một biến cố có 
một không hai, nổi loạn chống lại thần thánh. Và kẻ cầm đầu – cũng thật 
lạ lùng – lại chính là Pharaon, ông hoàng quyền lực nhất và là người bảo 
vệ vương quốc, cùng với vợ ông là người đẹp Nofretete. 
Amenophis IV lên ngai vua Ai-cập vào năm 1365 trước công nguyên. 
Ngai vàng này đã được cha ông là Amenophis III và các tiên tổ xây dựng 
vững bền. Trên nguyên tắc, một Pharaon, mà người đời sau ví “như 
Thiên Chúa trên đất Pháp”, thật ra chẳng cần đòi hỏi gì thêm nữa. Ông 
có đủ mọi thứ trong đời. Không ai trong thế gian lúc đó có thể mạnh hơn 
được Pharaon Ai-cập. Song chính hoàn cảnh đó xem ra lại là lí do khiến 
một ông vua uy quyền nhất trần gian phải tự hỏi, đâu là cái quan trọng 
hơn trong cuộc đời. 
Con người cách đây 3300 năm, so về trí thông minh và khả năng suy 
nghĩ lẫn giải quyết các câu hỏi cốt yếu cuộc đời, đâu có thua gì con người 
ngày nay. Như các nhà tư tưởng khác về sau này – một Buddha hay 
Sokrates chẳng hạn – Amenophia IV đã thắc mắc bực bội khi nhìn vào 
thế giới thần thánh muôn màu của đất nước Ai-cập. Ông nghĩ rằng, 
những hình nộm thần thánh kia làm sao có thể trả lời được cho những 
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câu hỏi nóng bỏng trong thâm tâm ông, những câu hỏi đưa ông vượt lên 
trên cuộc sống trần gian này. Và Pharaon Amenophis IV đã làm i hệt 
những gì 700 nghị phụ công đồng Vaticano I đã làm trong cánh phải 
nguyện đường thánh Phê-rô ở Rô-ma 3229 năm sau: Ông hoàn toàn 
dùng phương tiện lí trí tìm hiểu Thiên Chúa. Và ông quả đã gặp Người. 
Một Thiên Chúa độc nhất. Ta không thể tưởng tượng được những gì xẩy 
ra sau đó. Hàng trăm thần thánh đã bị loại ngay một lúc. Và chỉ còn lại 
duy nhất một Thần, nhưng không phải là Thần của trí tưởng tượng. 
Pharaon không phải là triết gia, ông là con cái của một dân tộc nặng lòng 
với tín ngưỡng. Thiên Chúa mà ông tìm gặp không phải là thứ Thiên 
Chúa trừu tượng của các triết gia, đó là một Thiên Chúa thật, đấng mà 
con người có thể khẩn cầu. Ông đặt tên cho Người là Aton và thờ Người 
qua biểu tượng mặt trời. Biểu tượng này đặc biệt thích hợp, vì mặt trời 
nói lên tính cách độc nhất của Thiên Chúa. Mặt trời là nữ hoàng không 
thể phủ nhận của hành tinh, sức ấm của nó làm nẩy sinh muôn loài, sức 
nóng của nó đưa tới mọi chết chóc. Không gì có thể sánh được với mặt 
trời. 
Khi một người bình thường quay về với Chúa, người đó vui mừng, vì 
nhiều điều xưa nay mù mờ nay bỗng dưng trở nên sáng tỏ. Nhưng việc 
quay về cũng thường gây nhức nhối, vì đó có nghĩa là mình phải đồng 
thời giã từ những suy nghĩ và thói quen cũ, nay chẳng còn thích hợp. 
Nhưng một ông vua về với Thiên Chúa, thì hệ quả không chỉ xẩy ra cho 
riêng ông, mà nó làm đảo lộn cả một quốc gia. Giới tu sĩ hoảng loạn và 
giận dữ trong bất lực. Pharaon bất chấp mọi hậu quả, nhất định thực 
hiện quyết định của mình tới cùng. Trước hết, ông tự đặt cho mình một 
tên mới: Amenophis. Danh gọi này gợi lên tên của vị thần vương quốc 
Ai-cập là Amun, và hàng tư tế Amun giờ đây trở thành đối thủ không 
đội trời chung của ông. Như thế, ông đã tự gọi mình theo tên của vị mà 
ông giờ đây nhận biết: Echnaton, tia sáng của Aton. 
Nhưng ông còn làm hơn thế nữa. Ông tự tách ra khỏi ảnh hưởng của 
giới tư tế bảo thủ về mặt địa lí, bằng cách cho xây một hoàng cung hoàn 
toàn mới: Achet-Aton (Amarna). Nơi đó đã hình thành nên một kiểu 
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nghệ thuật mới, gọi là kiểu Amarna. Echnaton tạo cho mình và gia đình 
một hình ảnh gần cuộc sống và thực tế, với tất cả những cái đáng ghét 
cũng như cái đẹp, mà bức tượng khuôn mặt dịu dàng của người vợ ông 
là một điển hình. Ngày nay, khi đào bới Achet-Aton, người ta đã khám 
phá ra một thư viện gồm những mảnh sành, giúp ta có được một cái 
nhìn đầy mê hoặc về một giai đoạn lịch sử xa xưa. 
Nhưng Achet-Aton đã không tồn tại lâu. Các thế lực thủ cựu xem công 
cuộc cải tổ của Echnaton như một cái gai trong mắt họ. Ta không biết, 
lúc sinh thời ông đã phải đau khổ và phải đối phó ra sao trước những 
thế lực đó. Chỉ biết sau khi ông mất, họ cướp lại quyền hành và cho san 
bằng Achet-Aton, hòng tẩy đi hết mọi dấu vết của “ông vua rối đạo”. Họ 
kiểm soát đứa con nhỏ nối nghiệp ông, và đổi tên nó là Tut anch Aton ra 
thành Tut anch Amun, là tên của thần vương quốc cũ. Cả Pharaon trẻ 
này cũng phải chết sớm, và được táng trong một đền vàng ngoại hạng, 
khiến người ta nghi đám tu sĩ đã giết vua, nhưng vì lương tâm cắn rứt, 
nên đã táng vua trong một nơi quá đặc biệt như thế. Xem ra công trình 
của Echnaton như vậy đã bị huỷ diệt toàn bộ, dinh thự bị tàn phá, gia 
đình bị tận diệt. 
2. MỘT ÂM MƯU GIẾT NGƯỜI MANG LẠI CỨU ĐỘ 
Nhưng, sự việc đã không hoàn toàn đúng như vậy. Chưa đầy 100 năm 
sau, một người mang tên Mai-sen đã kêu gọi tập hợp dân Do-thái ở Ai-
cập lại, giải thoát họ khỏi ách lưu đầy, và dẫn họ đi về hướng đông, về 
miền Palestina. Không phải tự sức mình mà Mai-sen làm được điều 
đó.Ông chỉ làm nổi,nhờ đã loan báo cho dân Do-thái hay rằng,Thiên 
Chúa Gia-vê của họ đã muốn thế,và Thiên Chúa này là độc nhất và là 
đấng chủ tể vũ trụ. 
Người Do-thái ở Ai-cập đã có một lịch sử dài, và họ luôn kể cho nhau 
nghe về lịch sử đó trong suốt thời gian lưu đày. Họ kể, nguyên tổ của họ 
là Áp-ra-ham, người cha của lòng tin và là người đã ra đi theo tiếng gọi 
của Thiên Chúa. Dù ông là người không thiếu của cải, nhưng ông đã lên 
đường làm một cuộc hành trình gian nan đưa cả bộ tộc mình rời phần 
đất I-rắc ngày nay trẩy về Palestina, phần đất mà Thiên Chúa đã hứa cho 
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ông và dòng tộc của ông. Quan hệ giữa Áp-ra-ham và Thiên Chúa hẳn 
phải vô cùng mãnh liệt. 
Sören Kierkegaard đã cảm được điều này, và ông đã mô tả tới tận mọi 
chi tiết tâm lí đoạn đường hành trình của Áp-ra-ham và I-sa-ac tới núi 
Morija trong cuốn sách “Sợ Hãi Và Run Rẩy”. Ở đó, Áp-ra-ham sẽ phải tế 
sinh con mình theo lời hứa của Thiên Chúa. Ô hay, sao Thiên Chúa gì 
mà độc ác như thế, bắt người ta làm chuyện trái với bản tuyên ngôn 
quốc tế nhân quyền và với nhiều bộ hình luật quốc gia! Sách của 
Kierkegaard đã chẳng màng gì ráo về những phát súng vội vàng đó. Với 
ông, tin là chuyện sống chết, hoặc có hoặc không. Hi sinh I-sa-ac không 
phải là một âm mưu giết người vô tội. Mà đó là lòng tin vô giới hạn của 
một con người đối với Thiên Chúa, ngay cả lúc người đó chẳng còn hiểu 
gì nữa. 
Con người tân thời có lí do để phản đối điểm đó. Là vì, phải chăng 
chúng ta vẫn luôn khuyên con cái mình, đừng bao giờ nhắm mắt tin theo 
một cái gì? Phải chăng chúng ta vẫn luôn cố gắng đưa ra lí lẽ biện minh, 
mỗi khi ta yêu cầu chúng làm điều gì? Có phải nhắm mắt tin tưởng là 
điều nguy hiểm, là điều đặc biệt vô lí và không xứng với một con người 
biết suy nghĩ? Ở đây, chúng ta quả thật đang đứng trước một bức tường, 
bức tường mà Edith Stein đã gặp bế tắc, mà Gottfried Benn đã không thể 
vượt qua, bức tường mà chúng ta gặp phải khi đối diện với Thiên Chúa 
của các triết gia. Quyết định nhắm mắt tin vào Chúa để mang con đi giết 
của Áp-ra-ham là điều không có lí trí nào có thể biện minh được. Sören 
Kierkegaard cũng nói như thế – nhưng ông đồng thời lại bỡn cợt về chút 
ánh sáng lí trí hạn hẹp của con người. 
Giờ đây chỉ còn mỗi một việc phải làm hay không làm, đó là nhất quyết 
bước qua bức tường. Bước này, con người không tự mình làm được. Tới 
đây thì Thiên Chúa của các triết gia không còn giúp được gì thêm. Hay 
ta cố thử thêm một lần cuối: Nếu như Thiên Chúa lạnh lùng của các triết 
gia không đủ, nếu như trước nỗi lạnh lùng của trần thế Người còn đổ 
thêm cái lạnh lùng của Thiên Chúa, thì ta phải cần một Thiên Chúa nào 
đây, để có thể thoả mãn được những thao thức vô tận hằng làm tâm can 
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ta âu lo? Cái âu lo sâu thẳm trước nỗi hư vô mà Kierkegaard cảm nhận 
phải chăng có thể được xoa dịu bởi bàn tay ủi an đầy uy quyền? Thiên 
Chúa này hẳn nhiên không thể chỉ là một sự vật, không thể chỉ là một 
nguyên tắc. Câu trả lời cho những thao thức con người phải là một Thiên 
Chúa cá vị, một đấng mà ta có thể gặp gỡ thực sự, đấng đó nói chuyện 
với ta, và ta có thể trả lời lại bằng lời cầu nguyện. 
Feuerbach rõ ràng có lí, khi ông bảo, chỉ thao thức mà thôi, thì không 
hẳn là đã có sự hiện hữu của đối tượng thao thức. Một Thiên Chúa cá vị 
như trên có hiện hữu thật không, điều này con người với thân phận hạn 
hữu của mình không thể trả lời được. 
Chỉ có chính Thiên Chúa cá vị mới trả lời được điều đó, nếu Người 
muốn. Tín hữu Do-thái, tín hữu Ki-tô và tín hữu Islam tin rằng, Người 
muốn trả lời và Người đã tỏ lộ ra một ít về Người. Những gì Người nói, 
ta gọi là mạc khải. Mạc khải là điều không ai tiên đoán được. Nó tới là 
tới, không thể nói trước. Và nó đụng chạm tới toàn bộ cuộc sống con 
người. Cũng vậy, khi người nào đó tỏ lộ tình yêu cho Bạn, Bạn không thể 
biết trước. Bạn có thể mong đợi, có thể ước đoán điều đó; Bạn có thể 
quen biết người đó đến nỗi có thể đoán trước được họ muốn nói gì. 
Nhưng có thật họ sẽ thố lộ tình yêu hay không, điều này không thể chắc 
chắn một trăm phần trăm được.Tất cả mọi kinh nghiệm hạnh phúc hay 
rúng động sâu xa của con người đều diễn ra theo cách đó. Chúng không 
do ngoại giới tính toán. Những kinh nghiệm đổ đầy í nghĩa cho cuộc 
sống như thế phải xẩy ra vào một nơi chốn và một thời điểm cụ thể, 
trong một hoàn cảnh và cho một cá nhân nhất định, không qua trung 
gian nào khác. Sẽ chẳng ai hài lòng, khi nghe người yêu mình thỏ thẻ thế 
này: “Anh yêu, anh hẳn biết là em có yêu anh hay không, vì thế em không muốn 
nhắc lại chuyện này, sợ làm chán tai anh thêm. Ngoài ra, anh cứ hỏi bạn em thì 
biết tình yêu của em đối với anh; bạn em nó hiểu em thông suốt trong ngoài.” 
Thưa quý Bạn đọc, tôi chắc chắn câu nói đó sẽ chưa đủ đối với quý Bạn. 
Như vậy, nếu Thiên Chúa là một nhân vị có thể đón nhận quan hệ, và 
con người cũng có thể bước vào quan hệ thật sự với Người, thì đương 
nhiên nhân vị này và thái độ thật sự của nhân vị này không thể là kết 
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quả của những suy nghĩ hữu lí của tôi về vị ấy. Dù cho một triết gia 
thông minh có nghĩ thế nào về Thiên Chúa đi nữa nơi bàn giấy làm việc 
của mình, thì: Nếu Thiên Chúa là nhân vị – và chỉ có một nhân vị mới có 
thể thực sự chia sẻ nỗi âu lo của cuộc sống trần gian của ta – thì triết gia 
đó cũng phải bước ra khỏi bàn giấy mình, để thật sự đi tới gặp gỡ 
Người. Triết gia đó phải sẵn sàng để cho sự vô lường dễ thương của 
Thiên Chúa cá vị đó tạo bất ngờ cho mình. Thiên Chúa này ông đã đoán 
được và đã biết, nhưng chưa bao giờ thật sự quen biết và gặp Người 
trong phòng làm việc của mình. Vì thế, Sören Kierkegaard đã tố cáo các 
triết gia bàn giấy và coi những cái gọi là minh chứng về Thiên Chúa của 
họ là hỗn xược: “Việc chứng minh sự hiện hữu của một người nào đó đang 
hiện diện đúng là một cuộc ám sát trơ trẽn nhất, vì như thế là người ta đang nỗ 
lực biến vị đó thành trò cười… Phải chăng người ta cố tình không biết đến 
Người, nên mới ra công chứng minh sự có mặt của Người? Và còn tệ hơn việc 
cố tình không biết,là người ta đang chứng minh cho Người về sự hiện hữu của 
chính Người.” 
Chúng ta có thể chắc chắn về Thiên Chúa hay về con người. Nhưng ta sẽ 
rơi vào bất kính, nếu ta muốn biết hai đối tượng đó. Bởi vì Thiên Chúa 
và con người không phải là những câu đố, mà một lúc nào đó ta có thể 
giải bằng kiến thức của ta, như ta giải các câu hỏi trong một cuộc thi đố 
vui. Thiên Chúa và con người là huyền nhiệm, không thể lí giải, mà chỉ 
đáng tôn kính. Khi một người chồng nói với vợ: “Anh hiểu em hoàn toàn, 
em như một cuốn sách mở đối với anh” thì đó có lẽ là một lời bất nhã nhất 
mà một anh chồng có thể nói với vợ. Bởi vì, như thế là anh ta chẳng còn 
chừa cho vợ một chút tự do, một chút khả năng thay đổi, một chút phẩm 
giá thật sự nào nữa cả. Anh ta mô tả vợ như một cái máy giặt, chỉ cần 
vặn các nút đúng mức đúng độ là tự động nó chạy theo í muốn – hoặc 
nếu như không còn chạy đúng nữa thì chỉ có việc vứt đi. Karl Rahner 
cho hay, có lẽ con người trước hết là một bản sao của Thiên Chúa, nên do 
đó – cũng giống như Thiên Chúa – nó là một huyền nhiệm. 
Hi vọng Bạn đọc còn nhớ, cứ mỗi lần không khí trở nên căng thẳng, ông 
thầy dạy giáo lí của tôi lại vung tay một cái rồi bảo: “Đó là một bí ẩn.” Mà 
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cũng có lẽ vì thái độ đó của ông mà tôi đã quyết định học thần học. Đề 
tài luận văn ra trường của tôi là giáo huấn về Thiên Chúa của Karl 
Rahner. Quả thật tôi khá bối rối, vì Rahner cứ thích dùng từ “huyền 
nhiệm” để gán cho Thiên Chúa. Và trên đỉnh cao giáo huấn của ông, ông 
gọi cảnh con người được hạnh phúc nhìn thấy dung nhan Chúa trong 
ngày sau hết là một “mầu nhiệm tồn đọng.” 
Và sau năm năm dùi mài thần học, quả thật tôi thấy Thiên Chúa là một 
“mầu nhiệm tồn đọng.” Tuy nhiên, thất vọng của tôi đã không kéo dài 
lâu, vì Rahner đã mô tả cái mầu nhiệm Thiên Chúa tồn đọng đó thật ấn 
tượng. Ông không gọi đó là một bí ẩn tối tăm và không lời giải, nhưng là 
một mầu nhiệm toả sáng. Ông viết, trong tình trạng hạnh phúc muôn 
đời, chúng ta chẳng còn cần bất cứ thứ nhu cầu trần thế được định nghĩa 
và mô tả chính xác nào nữa cả, và chúng ta hân hoan trong tự do giải 
thoát bước vào vùng ánh sáng bất tận của Thiên Chúa. Mầu nhiệm tồn 
đọng của Thiên Chúa có liên hệ với tính cách cá vị của Người. 
Nếu Bạn hiểu được những suy tư đó, thì một số câu hỏi vô cùng quan 
trọng về Thiên Chúa, những câu hỏi mà nhiều người vẫn luôn đặt ra và 
đã làm tôi thắc mắc trong tuổi thanh xuân, đã được giải toả. Tôi đã luôn 
tự hỏi, tại sao Thiên Chúa cứ tạo ra những chuyện bí ấn như thế. Nếu 
như Người là Thiên Chúa thật, thì Người hẳn có dư uy quyền để nói một 
lần cho ta hay, là Người có hiện diện, là tại sao Người lại như thế, và có 
lẽ cả việc tại sao Người vẫn thường làm như vậy. Có thể nhiều nhà thần 
học sẽ vì thế mà thất nghiệp, nhưng chúng ta sẽ tiết kiệm được vô số thời 
gian. Nếu Thiên Chúa là một sự vật, một cỗ máy được chế tạo hoàn hảo 
chẳng hạn, thì Người cứ việc đơn giản cho chúng ta một mô tả ngắn gọn 
về sản phẩm và một bản hướng dẫn sử dụng là xong. 
Nhưng nếu Người là một cá vị, thì người ta không thể “biết” Người qua 
việc tìm hiểu về Người, nhưng chỉ có thể biết qua gặp gỡ Người mà thôi. 
Cái thảm hại của các cơ quan môi giới hôn nhân chính là đây. Dù có 
được thật nhiều chi tiết, mà chưa lần nào gặp mặt, thì hai người trong 
cuộc cũng chưa thể quen biết được nhau. Huống hồ là Thiên Chúa. Lối 
chơi câu đố với “đón đọc lời giải trong số sau” quả chẳng hợp tí nào đối 
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với Thiên Chúa. Nếu Bạn là người thành thật, thì lối chơi đó hẳn cũng 
chẳng hợp với vợ Bạn. 
Như vậy, hãy nắm chắc điều này: không thể có chuyện tưởng tượng ra 
một Thiên Chúa cá vị; ta không thể tìm hiểu Người được. Một Thiên 
Chúa cá vị, nếu có thật, thì Người phải tự mình tỏ lộ ra, khi chúng ta thật 
sự muốn biết điều cơ bản về Người. Nhưng tỏ lộ thế nào? Phải chăng 
Người gõ cửa và bảo: Ta đây này! Rồi nhanh chân bước qua ngưỡng 
cửa? Một Thiên Chúa quấy rầy như thế thì xem sao được. Đó là chưa nói 
tới một quan hệ quá bất cân giữa một vị Tạo dựng muôn vật đời đời với 
một con người nhỏ bé mỏng dòn. Xem ra có hơi hướng như kiểu cha già 
Stalin chào các bé nhi đồng – khiến cha mẹ các em phải sởn tóc gáy. Hay 
“Giá tôi mà là Thiên Chúa thì tôi sẽ…”. Vâng, ta lắm khi vẫn hay chỉ vẽ dạy 
khôn cho Chúa như thế. Nhưng thôi, hãy xem chính Người đã làm gì để 
giải quyết cái vấn đề không thể tranh luận được đó. 
Người Do-thái tin chắc rằng, vì tôn trọng tự do và phẩm giá con người, 
Thiên Chúa cá vị đã từng bước âu yếm mạc khải ra cho con người, tuỳ 
theo mức độ lãnh hội của họ. Dĩ nhiên, Thiên Chúa vô cùng vô tận đã 
không nói về những chuyện phù du, nhưng Người nói như một đấng 
vẫn hằng muốn bảo đảm hạnh phúc cho con người; và Người ban cho họ 
lòng tín thác vào hạnh phúc đó, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi họ tin cậy 
vào Người. Chẳng hạn như vào năm 1900 trước công nguyên Người đã 
nói với Áp-ra-ham. Người nói trong yêu thương và đầy hứa hẹn, và Áp-
ra-ham đã tín thác vào Người. Áp-ra-ham đã tin Chúa: đó là câu người 
ta dùng để tóm tắt toàn bộ câu chuyện. 
Ở đây, cần phải làm rõ nghĩa từ ‘tin’. Tin là fides theo tiếng La-tinh. Từ 
fides, khi dịch ra tiếng Đức, vừa có nghĩa là tin (glauben), mà cũng có 
nghĩa tín thác (vertrauen). Có lẽ nên dùng chữ ‘tín thác’ thì đúng hơn. 
Người ta hay nói, khi không hiểu rõ điều gì, thì mình chỉ có thể tin vào 
nó. Hỏi một anh lính nhảy dù: bộ dù anh đang mang có tung ra không, 
thì câu trả lời “Tôi tin là sẽ bung” hẳn sẽ không đủ đối với anh. Anh 
muốn nó sẽ bung một trăm phần trăm. Mọi khả năng khác đều bất ổn. 
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Trong quan hệ giữa người và người, hoàn toàn ngược lại. Kiến thức 
không đủ để làm ta tín thác vào một người. Để tín thác vào người đó, ta 
phải trực tiếp gặp họ, và cần một ít thời gian cho việc này. Rồi ta mới có 
thể hoàn toàn tin tưởng phó thác vào họ, chứ không như khi ta chỉ mới 
biết họ qua tìm hiểu – bằng trắc nghiệm tâm lí hay điều nghiên trên 
mạng lưới, chẳng hạn. Như vậy, nếu chỉ mới nghe qua đôi chút về một 
ai mà đã cả tín vào người đó, thì đấy là một bất cẩn lớn. Cũng vậy, sẽ là 
chuyện bất cẩn, nếu ta chỉ mới đoán được đôi điều về Thiên Chúa mà đã 
tin vào Người. 
Như vậy, chữ ‘tin’ nơi Áp-ra-ham sâu rộng hơn chữ ‘tin’ mà người ta 
vẫn dùng nhiều. Thành ra, tôi đã bức xúc về câu nói của ông thầy dạy 
giáo lí, mỗi lần ông bí câu trả lời: Điều đó ta chỉ (!) có thể tin mà thôi. 
Nếu như Áp-ra-ham xưa chỉ mới thoáng nghe và tin vào lời hứa cho đất 
Palestina của Thiên Chúa, để rồi nhắm mắt nhổ lều rời bỏ miền Bán 
Nguyệt, tên gọi của vùng đất trù phú xưa của I-rắc ngày nay, mà lên 
đường, thì quả ông điên thật. Nếu nhẹ dạ cả tin như những tay đánh bạc 
mà dám nướng sức lực của cả bộ lạc mình, thì Áp-ra-ham đâu được tôn 
làm nguyên tổ của tôn giáo, ông chỉ xứng đáng làm giám đốc các cơ sở 
đánh bạc là may. Điểm quyết định ở đây là Thiên Chúa đã mạc khải cho 
Áp-ra-ham, và Áp-ra-ham đã có một quan hệ rất sâu xa với Người: Ông 
tín thác vào Người bằng một mối liên kết nội tâm vô cùng mạnh. 
Niềm tin vào Thiên Chúa không phải là kết quả nỗ lực của con người, 
mà là quà tặng của Chúa. Con người có thể mở lòng mình ra hoặc đóng 
cửa lại với Người. Áp-ra-ham đã không khép kín cửa. Thiên Chúa đã 
làm thế nào để Áp-ra-ham đón nhận Người, ta không biết rõ. Việc Người 
tặng ông và bà Sarah trong tuổi già một đứa con trai ruột không dính 
dáng gì tới chuyện trên. Lòng trung tín đáng cậy của Áp-ra-ham đã 
tương hợp với sự trung thành đáng cậy của Thiên Chúa. 
Và lòng trung tín sâu xa này của Áp-ra-ham đối với Thiên Chúa được 
thể hiện qua việc ông dẫn I-sa-ac lên núi để tế sát con theo í muốn của 
Thiên Chúa. Sören Kierkrgaard khẳng định : Sự trung thành đó vượt quá 
mọi lí trí ngay cả trong hoài nghi. Có thể trong lòng Áp-ra-ham hi vọng 
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vào một giải pháp nào đó, nhưng chắc chắn tâm ông không nhẹ nhõm 
một chút nào. Ông chỉ còn biết bám nơi đức tin, nơi sự tín thác không lay 
chuyển vào Thiên Chúa. Ngoài sự tín thác đó, con đường dài lên núi 
Morija đối với ông là cả một đêm đen xé nát tâm can. Làm sao tả được 
nỗi hạnh phúc vô biên của ông, khi con ông không phải chết và Thiên 
Chúa tránh được tội giết người. Nên chi, nếu bảo rằng đó là một quan 
hệ, thì quả là hời hợt. Không, đó là một mối ràng buộc chặt chẽ, mối 
buộc đã sinh hoa trái kéo dài mãi nhiều ngàn năm. 
 

(MƯỜI – 2) 
THIÊN CHÚA CỦA ÁP-RA-HAM, ISAAC VÀ JAKOB – 
BÍ ẨN TRONG GẤU ÁO CHOÀNG 
3. CÂU CHUYỆN TÌNH DÀI NHẤT MỌI THỜI 
Mối ràng buộc đó làm ta nhớ tới liên hệ giữa dân nô lệ Do-thái ở Ai-cập 
và Thiên Chúa của họ. 
Dân Do-thái bán khai thời đó hi vọng Thiên Chúa của họ mạnh hơn mọi 
thần thánh kiêu hãnh của vương quốc Ai-cập. Đã từ lâu, họ tin vào một 
Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa đó cũng chỉ là một Chúa bộ tộc như bao 
Chúa của các bộ tộc khác. Í niệm về một Thiên Chúa duy nhất hoàn vũ 
thời đó chưa xuất hiện nơi nào cả. Các Thánh Vịnhcựu ước, những văn 
bản cổ nhất của Kinh Thánh, còn thoải mái đề cập tới những thiên chúa 
khác. Thiên Chúa từng bước đi tới với con người bằng đường lối sư 
phạm – chữ các giáo phụ về sau dùng – của Người, để con người nhờ đó 
có thể hiểu được Người. 
Nhưng giờ đây bước kế tiếp được chuẩn bị. Trên đất mẹ của tôn giáo và 
của đa thần, dưới thời Echnaton, quan niệm về một Thiên Chúa độc nhất 
đã hình thành – tuy vẫn còn chưa rõ ràng và chưa tách rời khỏi việc thờ 
tinh tú truyền thống, lối thờ ưa chuộng của dân Babylon. Echnaton rõ 
ràng đã tin vào một Thiên Chúa. Nhưng toàn bộ công trình liều lĩnh của 
ông đã thành tro bụi, tiêu tan hoàn toàn. Dân Ai-cập nay chẳng còn nhớ 
một tí gì nữa tới ông. Công trình của Mai-sen, trái lại, đã chiến thắng mọi 
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thử thách và kéo dài mãi hàng ngàn năm. Có thể niềm tin của Echnaton 
là một xung lực tinh thần quan trọng cho chủ trương độc thần còn kéo 
dài mãi tới nay của dân Do-thái. Ta cũng mường tượng được điều này 
trên khuôn mặt diệu vợi của bà hoàng Nofretete ở Berlin. 
Trong thời hiện đại, do thói quen suy nghĩ cái gì cũng kết thúc nơi vô 
thần, người ta đổ cho rằng, người Do-thái và Công giáo đã vơ mọi thứ 
của lương dân vào cho mình: Chủ trương độc thần của Echnaton, lụt 
hồng thuỷ từ chuyện Gegamesch, việc đồng trinh sinh con xuất phát từ 
nhiều câu chuyện thần giáng sinh của lương dân. Có nghĩa là Do-thái 
giáo và Ki-tô giáo không phải là loại nguyên thuỷ. Triết gia Robert 
Spaemann đã có một câu giảng giải như sau: “Sai lầm mới nguyên thuỷ, 
chứ chân lí không nguyên thuỷ.” 
Quả thật, tính cách nguyên thuỷ là một phạm trù hoàn toàn sai đối với 
lối sư phạm đầy cảm thông của Thiên Chúa đối với con người. Nếu 
không có những câu chuyện thần thánh giáng sinh từ các bà mẹ đồng 
trinh trước đó, thì đâu là í nghĩa cuộc giáng sinh của đức Giê-su? Nếu 
không, thì chuyện đồng trinh giáng thế của Người sẽ chỉ là một phép lạ 
sản khoa, như bà già tiếu lâm Uta Ranke-Heinemann (nhà thần học công 
giáo người Đức, bị giáo quyền rút phép dạy Thần học vì có mâu thuẫn 
với Giáo hội ở một vài điểm tín lí. ND) vẫn quả quyết. Người ta hiểu 
được việc sinh nở đồng trinh của đức Giê-su, là nhờ ngôn ngữ tôn giáo 
đã nối sự kiện này với những câu truyện thiên tính cứu độ đã có trước. 
Tuy nhiên, tín hữu Ki-tô giáo tin rằng, việc giáng sinh của đức Giê-su 
hiển nhiên là một trường hợp hoàn toàn đặc biệt. Thiên Chúa không tạo 
nên một người con về mặt sinh lí, như lão thần mê gái Zeus đã làm. 
Thiên Chúa tạo nên con người Giê-su trong lòng Maria một cách hoàn 
toàn mới. Vì thế, theo niềm tin ki-tô giáo, cái mà trước đó ta chỉ mới 
mường tượng được trong các câu chuyện thần thoại, đã trở thành thực 
tại qua việc giáng sinh đức Giê-su. 
Và cả niềm tin vào một thần mặt trời Aton duy nhất cũng không khiến 
cho Mai-sen phải chạy tới Amarna để sao chép lại đức tin của Echnaton. 
Dan Brown mà viết chuyện này thì phải biết là hay! Có lẽ – điều chẳng ai 
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biết rõ – chủ trương độc thần của Echnaton đã giúp cho dân Do-thái lãnh 
hội niềm tin vào thiên chúa Gia-vê của họ được dễ dàng hơn. Gia-vê xưa 
nay vốn giữ một vai trò trổi vượt nơi dân Do-thái ở Ai-cập. Nhưng để 
dân này quan niệm được Người là Thiên Chúa duy nhất, là chúa tể vũ 
trụ và là Thiên Chúa của Is-ra-en, thì có lẽ là nhờ không khí tâm linh ở 
Amarna. Tuy nhiên, họ chỉ xác tín được điều khó tưởng tượng đó qua sự 
kiện Gia-vê cứu thoát họ ra khỏi bàn tay của Pha-ra-ô, vị vua quyền lực 
nhất địa cầu lúc đó. 
Rồi sau đó, Mai-sen mới lên núi Si-nai để nhận thập điều. Và điều thứ 
nhất dạy: Ta là Gia-vê, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi không được thờ ai 
khác ngoài Ta! Những gì dân Do-thái đã kinh qua, giờ đây họ mới hiểu 
ra. Và mãi về sau còn có thêm các tiên tri, các vị dùng hình ảnh mạnh để 
chỉ ra uy quyền hoàn vũ vượt trội của Thiên Chúa: “Trước mặt Thiên 
Chúa, các đế quốc chỉ là một hạt nước trong chậu, chỉ là một hạt bụi trên bàn 
cân” (Jes 40, 15-18). 
Nhưng tại sao lại là một “dân riêng”? Cả điểm này cũng nằm trong 
đường lối sư phạm của Chúa. Nếu Thiên Chúa đùng một lúc mạc khải 
cho toàn thế giới, thì cơn sóng thần truyền thông này có lẽ sẽ cuốn sạch 
mọi tự do và tự chủ của con người. Thiên Chúa của dân Do-thái không 
ồn ào náo động như ông thần sấm sét dương oai Zeus của dân Hi-lạp. 
Người xuất hiện như làn gió nhẹ hay như ngọn lửa trong bụi gai cháy, 
và Người cảnh tỉnh Mai-sen: chớ có nhìn Người, kẻo bị chết cháy bởi ánh 
mắt Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa thật sự là người, thì Người phải tỏ 
hiện ở một nơi chốn cụ thể, vào một thời điểm cụ thể, trong một hoàn 
cảnh cụ thể. Và như thế Người đã gặp từng cá nhân cũng như đã gặp 
một dân tộc ở Cận đông trong một thời điểm lịch sử nhất định. Điều này 
không có nghĩa là Thiên Chúa từ chối ảnh hưởng trên toàn vũ trụ. Vì thế 
mà cũng có những người trong các dân tộc khác tìm kiếm và đã gặp 
Người. Tuy nhiên, như là dấu chỉ cho toàn thế giới, Người đã gặp gỡ 
từng cá nhân riêng và nhất là đã chọn một dân tộc riêng hoàn toàn theo 
thánh í của Người. Bằng cách đó Thiên Chúa đi vào lịch sử. Và quả thật 
lạ lùng lẫn kinh ngạc khi nhìn vào nỗi niềm đắm say của Thiên Chúa đối 
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với dân riêng và của dân Người đối với Người, trải qua bao đỉnh cao 
hạnh phúc cũng như bao lũng sâu vô vọng, từ nhiều ngàn năm cho mãi 
tới hôm nay. Có những điều người ngoài cuộc không thể hiểu nổi, cũng 
như người ta không thể hiểu tất cả những gì trao đổi giữa đôi tình nhân. 
Trái với Thiên Chúa lạnh lùng của các triết gia, xem ra Thiên Chúa của 
Ap-ra-ham, I-sa-ác và Gia-cóp nhiều khi bất công, hay cả ghen tuông, 
như một tình nhân sẵn sàng biện hộ cho người yêu trước toà án và cũng 
sẵn sàng từ chối chữa trị thuốc men cho người mình thương. Thiên Chúa 
của Áp-ra-ham, I-sa-ác và Gia-cóp hẳn cũng có đủ mọi đức tính như các 
triết gia đòi hỏi: toàn năng, toàn trí, toàn ái…, nhưng trước hết Người là 
Đấng sống động, luôn nâng đỡ tạo vật trong tay Người; Thiên Chúa của 
Áp-ra-ham, I-sa-ác, Gia-cóp trước hết là một người. 
Ai hiểu điều đó, cũng hiểu vì sao Kinh Thánh Cựu Ước lại bao gồm nhiều 
câu chuyện lịch sử như thế. Cách tìm hiểu tồi nhất đối với một sự vật là 
đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng vật đó, và đối với một người là nghe hay 
đọc lịch sử của họ, hoặc tìm hiểu qua những tập ảnh lưu niệm của họ. Vì 
thế, dân Do-thái đã không viết ra tài liệu hướng dẫn về Thiên Chúa, 
nhưng họ hàng ngàn năm nay đã kể cho nhau nghe về Người, đấng mà 
họ tín thác. Một Thiên Chúa nhiều lần ra tay cứu thoát họ, nhưng đàng 
khác cũng mở cửa cho những tai hoạ kinh hoàng ập xuống: lưu đày ở 
Ba-by-lon, tàn phá đền Giê-ru-sa-lem bởi quân Rô-ma, phân tán dân Do-
thái ra khắp thế giới và Auschwitz, địa ngục rùng rợn của thời Mới. Vậy 
mà người Do-thái trên khắp thế giới, từ hạng trí thức cho tới kẻ ngu đần, 
người nhiệt tình hay kẻ chán nản, kẻ chống đối hay người cầu an, tất 
thảy cho tới nay vẫn tín thác vào Thiên Chúa đó, tín thác tổ phụ Áp-ra-
ham xưa trên đường mang con lên núi để sẵn sàng hi tế. Là người còn 
biết cảm, ai lại không cảm động trước cảnh này. Trong thời đại tình yêu 
ăn xổi ngày nay, sự kiện kia hẳn là một phép lạ, có thể nói cũng là một 
“minh chứng” về Thiên Chúa: Một mối tình dài và căng thẳng nhất, kéo 
dài hàng ngàn năm, trải qua bao đỉnh cao lẫn vực thẳm, qua bao ngày 
vui lẫn đêm buồn, giữa Thiên Chúa và dân riêng của Người. 
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Trong một cuộc trao đổi giữa một nhóm trẻ Do-thái với một nhóm trẻ 
Đức tật bệnh lẫn lành lặn do tôi tổ chức, tôi đã cùng với các em nhóm 
Đức sống một thời gian trong các nông trường tập thể (Kibbuz), trong đó 
có Yad Mordechai. Nông trường này nằm sát biên giới vùng Gaza. 
Mordechai là tên người lãnh đạo cuộc võ trang nổi dậy trong vô vọng 
của người Do-thái trong khu tập trung ở thủ đô Ba-lan Warschau chống 
lại quân Đức. Ngay sau khi chiến tranh chấm dứt, ông đã cùng những 
người sống sót về đây lập nên nông trường này. Nhưng chỉ ba năm sau, 
họ lại phải đứng trước một hoàn cảnh nghiệt ngã không kém: “Hãy đẩy 
bọn Do-thái ra biển!”. Bên kia biên giới không ngừng hét lên điệp khúc đó. 
Lúc đó, tôi đã khóc khi nghĩ, không hiểu làm sao họ có thể vượt qua 
được thách đố mới. Dân tộc này có cái gì rất đặc biệt. Có lẽ họ không tốt 
hơn, như một số nhận định trong các buổi trà dư tửu hậu tại Âu châu, 
nhưng họ quả khác hơn mọi dân tộc khác trên trái đất này. 
Nhưng không phải chỉ có Thiên Chúa nói với dân Do-thái, mà cả dân 
Do-thái cũng nói với Chúa. Họ đã có thể cãi lại và đôi co với Người, như 
chính tổ phụ Áp-ra-ham xưa đã đôi co với Chúa nhằm cứu một vài 
người công chính ở Sodoma. Chúa hứa, sẽ không triệt phá thành phố, 
nếu trong đó có 50 người công chính. Nhưng Áp-ra-ham, vốn thực tế, 
yêu cầu Người rút xuống con số 45, rồi 40, rồi 30, rồi 20 người. Và rốt 
cuộc, sau nhiều lần kì kèo, Thiên Chúa đành hứa sẽ không phá thành, 
nếu có được 10 người công chính. Gia-cóp còn vật lộn với Chúa ở 
Jabbok, và ông đã bị thương phải đi khập khiễng. Thiên Chúa công nhận 
cuộc vật lộn này và đã ban cho ông tên Israel, nghĩa là người đã đôi co 
với Chúa. Israel quả là một cái tên lạ lùng. Mối quan hệ sống động và 
đôi khi cứng đầu của dân này đối với Thiên Chúa vẫn kéo dài mãi tới 
hôm nay. 
Kẻ khôn ngoan nói, muốn nhận ra Thiên Chúa, cách hay nhất là cầu 
khẩn Người. Đúng, để hiểu một người, cách hay nhất không phải là tìm 
hiểu về, nhưng là tiếp xúc thẳng với người đó. Vì thế, người Do-thái 
dùng toàn thân để cầu nguyện với Thiên Chúa họ, trong tư thế sẵn sàng 
đôi co với Người. Họ lúc lắc thân mình tới trước, mỗi khi đứng cầu 
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nguyện trước bức tường phía tây đền thờ ở Giê-ru-sa-lem, vì như lời dạy 
trong Kinh Thánh: “Ngươi phải yêu Gia-vê, Thiên Chúa ngươi, hết lòng hết trí 
và hết sức mình.” 
4. KẺ THỐNG TRỊ DỄ SỢ 
Người Do-thái đứng trước Thiên Chúa họ. Tín hữu hồi giáo cúi rạp mình 
xuống đất. Mô-ha-mét cũng gặp phải tình trạng đa thần ở bán đảo Ả-rập 
trong thế kỉ thứ 7 sau công nguyên. Và ông cũng đã rao truyền về một 
Thiên Chúa duy nhất. Tuy nhiên, ông đã hành động dứt khoát và mạnh 
bạo hơn Echnaton, nên công trình của ông đã tồn tại. Ông có biết tới đạo 
Do-thái, nhưng là thứ đạo chủ yếu hạn chế nơi dân Do-thái mà thôi. Ông 
cũng biết tới những người Ki-tô, nhưng chỉ là những ki-tô hữu phải vào 
sống trong hoang địa, vì giáo thuyết của họ đã không được Giáo hội mẹ 
chấp nhận. Mô-ha-mét đã rút ra một số điều từ Do-thái và Ki-tô giáo đưa 
vào chủ trương độc thần của mình. Tuy nhiên, trước cảnh đa thần lộn 
xộn của các sắc dân sa mạc chưa có một chút kinh nghiệm gì về Ki-tô 
giáo, Mô-ha-mét đã rất cương quyết: Ông cho triệt phá hết mọi dấu vết 
của đa thần. Quyết định cực đoan huỷ hết cỏ lùng của ông, vô hình 
trung, cũng đã huỷ mất một số cây cỏ lẽ ra cần giữ để trang hoàng khu 
vườn. Mô-ha-mét chủ trương chỉ có một Chúa, nên đã không chấp nhận 
thiên tính của đức Ki-tô và giáo huấn ba ngôi Thiên Chúa. Đây là một 
hiểu lầm về Ki-tô giáo với hậu quả nghiêm trọng, khiến cho nhiều tín 
hữu hồi giáo ngày nay vẫn tin rằng Ki-tô giáo thờ ba Thiên Chúa. Và 
một số người Âu châu cũng vì vậy mà quay sang Hồi giáo độc thần để 
tìm kiếm cứu độ cho mình. Hồi giáo, theo họ, rõ ràng và không thể lầm 
lẫn, còn Ki-tô giáo thì quá rắc rối. Vì vậy, giờ đây có những người Âu 
rạp đầu theo xuống đất để thờ một Thiên Chúa duy nhất. 
Trước một Thiên Chúa toàn năng của đạo Hồi, con người quả thật chỉ là 
hạt bụi. Trước Thiên Chúa này, con người chỉ có việc nhắm mắt tuân 
hành. Không được đôi co với Người như nơi người Do-thái. Chỉ có vâng 
lời tuyệt đối. Những luật lệ của Thiên Chúa do Mô-ha-mét dạy phải 
được thi hành. Ai chống lại í Thiên Chúa toàn năng, kẻ ấy là người tội lỗi 
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đáng luận phạt. Một số quy điều xã hội thích hợp trong thế kỉ thứ 7, nay 
trở thành xa lạ và quá cứng nhắc, dù vậy, chúng vẫn phải được thi hành. 
Và nữa, một Thiên Chúa không chấp nhận bất cứ một ai khác ngoài 
mình, cũng có nghĩa là tín đồ Hồi giáo không được bỏ Thiên Chúa đó. Ai 
lỗi phạm, sẽ bị án phạt đời đời, sẽ phải tội chết, một hình phạt để răn đe 
những tín đồ Hồi giáo khác. Như vậy, trước Thiên Chúa vô tận, cuộc 
sống con người cá nhân bé nhỏ chẳng đáng gì cả. Không những cuộc 
sống của tín đồ, mà của tất cả những ai không theo Người và cả mọi đời 
người trên trần gian đều chẳng đáng gì cả, bởi vì thiên đàng mới là nơi 
có cuộc sống thật. Những tay khủng bố ngày 11 tháng 9, miệng lâm râm 
kinh Ko-ran, lao máy bay vào hai toà nhà chọc trời của dân «vô đạo» ở 
New York. 
Dù vậy, chớ nên hiểu lầm mà kết án đạo Islam chỉ có khủng bố. Tôn giáo 
này cũng đã góp phần phát triển và nhân bản hoá thế giới. Không chỉ có 
một lối diễn giải nơi Islam mà thôi. Islam ở In-đô-nê-si khác hẳn Islam ở 
Ả-rập Sau-đi, ở Băng-la-đét khác hẳn với Ma-rốc, ở I-ran khác hẳn với 
Ai-cập. Cả trong lịch sử, cũng có những giai đoạn Islam được diễn dịch 
một cách khá khoan dung, mà cũng có thời nó được hiểu rất khắt khe. 
Nhưng vẫn có một vấn nạn: Dù kinh Ko-ran dạy rằng, Thiên Chúa rất 
gần gũi con người, gần hơn cả «động mạch cổ» của mình, thì khoảng 
cách giữa Đấng toàn năng vô biên đó với giống người tí hon vẫn là một 
khoảng cách không thể vượt qua. Qua hàng bao nhiêu thế kỉ, tín đồ Hồi 
giáo nhắm mắt chấp nhận số phận mình do đấng A-la quyền năng vô 
biên đã an bài, như nhà xã hội học Max Weber nhận định, và vì thế họ đã 
không thể tạo ra được những tiến bộ kĩ nghệ. Gia sản ngày nay của họ 
không hơn không kém chỉ là một bông hoa giả tạo nở trên các giếng 
«vàng đen». 
Kết quả đức tin vào Thiên Chúa nơi Islam vì thế là một khoảng cách bất 
tận giữa Người và con người, con người chỉ biết rạp mình chấp nhận số 
phận, tự do chẳng có nghĩa gì đối với họ, và thế giới đối với họ đơn giản 
chỉ có trắng hoặc đen mà thôi. Thiên Chúa và con người, kẻ tin hoặc 
không tin, tốt và xấu, mọi thứ đều tách bạch rõ ràng. Ánh sáng nóng 
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bỏng của Thiên Chúa thiêu đốt họ, đêm đen địa ngục nuốt trôi họ. Thiên 
Chúa của Áp-ra-ham, Isa-ác và Gia-cóp, qua chủ trương độc thần dứt 
khoát của Islam, đã trở thành một vị thống trị xa xăm và dễ sợ. 
Nhưng, điều trên đây có thật sự ăn khớp với kinh nghiệm con người 
không? Nói cách khác: Có chăng một câu trả lời khác, một câu trả lời thật 
người, con người được tạo dựng để hướng về đó, và câu này trả lời được 
một cách khả tín cho câu hỏi cực kì quan trọng của con người về í nghĩa 
của thế giới, của sự sống và của đời mình? Rõ ràng: Một câu trả lời như 
thế con người khó mà tưởng tượng ra nổi, cũng như họ đã khó có thể 
tưởng tượng ra một Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-sa-ác và Gia-cóp. Một 
câu trả lời như thế, nếu có thật, thì nó phải phát xuất từ chính Thiên 
Chúa. 
Nhưng, trước khi ta đi vào câu trả lời có thể có đó, có lẽ cần tóm gọn lại 
những gì đã trình bày. Những chặng đường đi qua trên đây đã mang lại 
cho ta những gì? Kinh nghiệm về âm nhạc và nghệ thuật đưa tầm mắt ta 
vượt lên trên thứ chủ nghĩa vật chất man sơ. Khoa tâm lí học không phải 
là phương tiện thích hợp cho việc chứng minh hay chối bỏ sự hiện hữu 
của Thiên Chúa. Những người vô thần đã quan tâm về Thiên Chúa một 
cách vô cùng đứng đắn, đôi lúc đứng đắn hơn sự quan tâm của những 
kẻ tin. Nhưng Thiên Chúa mà giới vô thần chống đối, thường là một 
Thiên Chúa chẳng quan tâm gì tới ai cả; và chủ nghĩa vô thần – như một 
lựa chọn trí thức – đã sụp đổ vào cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, khi khoa 
học tự nhiên tước đi khỏi nó các lí chứng biện minh. Chỉ còn lại sự phản 
kháng triệt để của Friedrich Nietzsche là lành lặn. Thiên Chúa của tuổi 
thơ cho thấy đó chẳng phải là thứ Thiên Chúa trẻ con. Trái lại, như ta 
thấy, tuổi thơ có thể bắt gặp thực tại cao quý dễ hơn, vì cái nhìn của 
chúng về thế giới trực tiếp và không bị bẻ cong. Thiên chúa của các thầy 
cô chiếu dọi ánh sáng trên các tôn giáo thế giới; các tôn giáo này soi sáng 
về một Thiên Chúa mà nhân loại muốn hướng tới, nhưng với cái nhìn 
ngày nay, câu trả lời của các tôn giáo này thường không đủ. Có lẽ chỉ có 
những minh triết chỉ dẫn cách đi vào chính mình tích tụ trong Phật giáo, 
một tôn giáo không có Thiên Chúa, xem ra là còn có thể giúp ta bước tới. 
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Thiên Chúa của các nhà khoa học cho ta thấy lịch sử lôi cuốn của nền 
khoa học tân tiến với những tương quan lên thác xuống ghềnh của các 
khoa học gia đối với Thiên Chúa. Những vật cản xem ra không thể vượt 
qua giữa khoa học và tôn giáo đã bị cuộc cách mạng các khoa học tự 
nhiên lật nhào. Các nhà khoa học tân tiến đã giã từ phường hội vô thần 
tầm thường. Họ không còn khẳng định chân lí phải ở phía mình nữa, tất 
cả giờ đây chỉ còn lại định luật xác xuất. Nhờ vậy họ có lại được tự do để 
lắng nghe chính họ, để thử nhìn lại thế giới với đôi mắt khác, và để đặt 
lại vấn đề Thiên Chúa một cách nghiêm túc. Bởi vì Ga-li-lê hay thuyết 
tiến hoá Darwin hay khoa nghiên cứu não hiện nay giờ đây chẳng còn 
đưa ra được lí chứng chống lại sự hiện hữu của Thiên Chúa nữa. Thiên 
Chúa của các triết gia giúp ta có được những chứng minh quan trọng về 
sự hiện hữu Thiên Chúa, nhưng Blaise Pascal cực lực chống lại một 
Thiên Chúa của lí trí thuần tuý. Thiên Chúa của Pascal là Thiên Chúa 
của Áp-ra-ham, I-sa-ác và Gia-cóp, đó là một Thiên Chúa cá vị, Đấng đã 
tự mình mạc khải ra cho con người trong dòng lịch sử. Như thế, có 
nhiều, rất nhiều lí chứng và kinh nghiệm cho ta thấy sự thực hữu của 
Thiên Chúa. 
Nhưng có lẽ có người hoảng sợ về Islam. Họ cho rằng, Thiên Chúa của 
đạo này cách xa con người quá, chỉ biết giành lấy uy quyền cho mình mà 
thôi, và là một tôn giáo đầy vết cuồng tín! Như vậy thà rằng mình theo 
các ông bà vô thần nhỏ nhẹ có phải hơn không; họ chẳng cần truyền giáo 
gì cả, chẳng cần nhân danh Thiên Chúa đánh đấm ai cả, với họ, mình có 
thể an tâm chuyện trò về một Thiên Chúa như một người tốt bụng nào 
đó, thế thôi. Nhưng hãy biết rằng, chủ nghĩa vô thần nhà nước thời hiện 
đại đã gây tội ác lên nhiều nạn nhân vô tội hơn số nạn nhân của các tôn 
giáo cộng lại. Và tránh không bàn đến Thiên Chúa cũng chẳng giải quyết 
được gì, vì như thế cũng có nghĩa là mình tránh không đặt vấn đề về cái 
chết và về í nghĩa của chính cuộc đời mình. Và ngày hôm nay cũng 
chẳng có ai có thể yên tâm bỏ qua được vấn nạn về Thiên Chúa. Và như 
vậy, có chăng một câu trả lời, một câu trả lời rốt ráo, cho vấn đề này ? 
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11. CÂU TRẢ LỜI – MỘT BIẾN CỐ XÚC ĐỘNG 

 

 

1. BÂT NGỜ 

 

Edith Stein [1] nhấn chuông. Một phụ nữ trẻ thân mật mở cửa, mỉm cười 
nhìn người khách đang hết sức ngạc nhiên. Edith Stein tới để chia buồn 
với chị về cái chết của người chồng, anh này cũng là một đồng nghiệp 
tuyệt vời của Edith Stein. Chủ nhà mời khách vào. Chị kể cho Edith nghe 
nỗi buồn của mình, nhưng chị chấp nhận niềm đau này với tin tưởng 
rằng, chồng chị nay đang được diễm phúc ở bên Chúa. Chị là một ki-tô 
hữu. Chị nói nhỏ nhẹ, như để an ủi Edith Stein, nhưng nói với tất cả xác 
tín. 

 

Edith Stein rời căn nhà, lòng đầy thắc mắc. Làm sao trước một mất mát 
khủng khiếp như thế mà người ta có thể bình tĩnh và thanh thản được 
như kia? Edith Stein là một người vô thần. Vô thần từ lâu rồi. Cô xuất 
thân từ một gia đình Do-thái đã mất gốc, cha chết lúc cô mới 5 tuổi, và 
mẹ đã không đủ khả năng truyền lại đức tin cho con. Lúc khoảng 15 
tuổi, cô quyết định xa rời Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-sa-ác và Gia-cóp. 
Cô có trí thông minh lạ lùng, và những câu chuyện xưa cũ không còn 
thoả mãn yêu cầu tri thức của cô được nữa. Rồi cô tới Göttingen và 
Freiburg học triết với giáo sư Edmund Husserl (1859-1938). Một sinh 
viên xuất sắc, cấp tiến, phóng khoáng trong suy nghĩ và hành động. Thái 
độ này phù hợp với quan điểm và môn hiện tượng học của Husserl. Vô 
thần của Edith Stein thuộc loại triệt để. Do-thái giáo không còn đáng cho 
cô đặt vấn đề. Ki-tô giáo là thứ hoàn toàn lạ lẫm đối với cô. Nhưng 
những câu trả lời của triết học cũng không thoả mãn được cô. 
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Cô tới kéo chuông nhà Anna Reinach. Từ ngày gặp người quả phụ trên 
kia, tâm cô trở nên bất an. Sau đó ít lâu, cô được bạn bè mời tới chơi và ở 
lại qua đêm. Tối đến, bạn còn giới thiệu với cô phòng thư viện gia đình, 
và bảo cô cứ tự nhiên muốn đọc gì thì lấy mà đọc. Tình cờ cô cầm lấy 
cuốn tự thuật của thánh Tê-rê-xa ở Avila. Và đọc nó cũng một cách thật 
tình cờ. Đọc thâu đêm. Về sau, Edith Stein nhớ lại rất rõ: Sáng sớm ra, 
khi cô giã từ nhà bạn, cô chẳng còn là vô thần nữa. Cô quyết định xin rửa 
tội. 

 

Edith Stein là một thanh nữ thông minh lạ thường, lí sự và tân thời. Là 
một triết gia có hạng, cẩn trọng trong mọi chuyện và chẳng cả tin một tí 
nào. Không thích mơ mộng, không cảm xúc thái quá. Thẳng thắn và rất 
đầu óc. Sách tự thuật của thánh Tê-rê-xa ở Avila là một cuốn sách bình 
thường, hơi khô khan, chẳng phải là loại sách cấm hay viết ra để dụ khị 
những kẻ vô thần. Nhưng nó là một lời tự thú, một tự thú về đức tin. 
Một cuốn sách rất riêng tư về niềm tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên 
Chúa. Không hơn mà cũng chẳng kém. 

Con đường trở về của Edith Stein, đối với ki-tô hữu, chẳng có gì là quá 
lạ. Ngay Platon cũng đã viết trong bức Thư thứ bảy: Sokrates quan niệm 
rằng, chân lí không phải là kết quả của những chuỗi lí luận bất tận. Chân 
lí bất chợt loé sáng một lúc nào đó. Triết gia vô thần Edith Stein đã 
không gặp được chân lí đức tin ki-tô giáo qua sách vở hay từ suy tư. Đức 
tin đó đã loé lên nơi cô qua một cuộc gặp gỡ không lấy gì làm đặc biệt, 
và rồi qua một lời tự thú cuộc đời được viết ra trên giấy và mang tính 
chất rất riêng tư. Nếu chúng ta quan niệm rằng, câu trả lời cho mọi thắc 
mắc về con người không phải là một câu viết, một minh triết cuộc đời 
hay là một tràng lời lẽ, nhưng là một người, một Thiên Chúa cá vị, thì 
con đường trở về của Edith Stein chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Theo 
niềm tin ki-tô giáo, người ta không thể thấu hiểu Thiên Chúa – cũng 
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giống như thấu hiểu một con người – bằng trí óc, nhưng ta chỉ có thể gặp 
Người. Như gặp một con  

người đồng loại. 

 

Nhà nghiên cứu về Vô thần Georges Minois có lí khi bảo rằng, các nhà trí 
thức thường để mất niềm tin vì cứ mãi luẩn quẩn trong việc dai dẳng 
tìm kiếm sự thật. Thật là không tưởng, nếu bảo rằng, tôi chỉ lấy vợ một 
khi đã tìm hiểu được hết tất cả những cô nổi tiếng quốc tế đã. Cũng như 
tôi thời xưa, cứ nghĩ mình phải tìm hiểu hết các tôn giáo đã, rồi sau đó sẽ 
chọn cho mình một cái vừa í. Niềm tin vào Chúa cũng vậy, không thể 
đợi cho đến khi giải quyết được mọi chuyện. Việc chọn thứ tín ngưỡng 
hay tôn giáo tốt nhất cho mình theo kiểu kiểm soát sản phẩm của tôi hồi 
thiếu niên chỉ là một trò hề tuổi dậy thì và đã không đi tới đâu. Dù sao, 
niềm xác tín tôn giáo là cái mình phải tìm cho được một cách đứng đắn, 
bởi vì nó sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ lên cả cuộc đời tôi, hơn cả việc lấy vợ 
lấy chồng nữa. Nhưng tìm bằng cách nào? 

Đây là câu hỏi hấp dẫn, và này là lúc ta phải xem xét cho kĩ. Ki-tô giáo 
xác tín rằng, ta có thể gặp Thiên Chúa trong những con người. Nghĩa là 
sao? Phải chăng những con người này là mấy chuyên viên thượng hạng 
chuyên đi quảng cáo cho Chúa, như kiểu các tay đi chào bán bảo hiểm? 
Chắc chắn không phải. 

 

Tôi đã nói, các kinh nghiệm sống còn của cuộc đời là những thứ rất riêng 
tư, không thể có được qua trung gian đại diện. Điều đó có nghĩa là Thiên 
Chúa cá vị mạc khải ra ở một nơi chốn cụ thể, vào một thời điểm lịch sử 
cụ thể và với những con người của một dân tộc cụ thể. Tôi hơi ngại một 
chút khi viết ra điều khá đơn giản trên, vì như đã hứa với bạn đọc, là sẽ 
cố gắng viết thật dễ hiểu. Nhưng cam đoan với bạn, những gì tôi viết ra 
chẳng có gì sai cả về mặt giáo huấn. Đúng ra, Thiên Chúa thường không 
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nói với Ap-ra-ham một cách trực tiếp, nhưng gián tiếp. Người gởi hai 
thiên thần tới báo cho ông hay về việc mang thai của bà vợ già, dĩ nhiên 
bà Sa-ra đã chẳng tin gì vào chuyện này. Dù vậy, tôi vẫn dám nói rằng, 
Thiên Chúa đã trực tiếp liên hệ với Ap-ra-ham. Bởi vì thiên thần trên 
nguyên tắc không phải là đại diện – như kiểu mấy tay đại diện hãng bảo 
hiểm – mà là tiếng nói thật sự của Chúa. 

 

Tuy nhiên, ta phải công nhận, trong Kinh Thánh Cựu Ước thiếu việc hành 
động cá vị trực tiếp của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa dấn thân ra tay 
cứu vớt dân Người; từ ngai cao Người nói xuống với họ bằng những lời 
lẽ hùng mạnh và nhẹ nhàng, giận dữ và thương yêu, cảnh báo và sửa 
phạt – nhưng dù vậy, Người vẫn là một Thiên Chúa toàn năng, cách xa 
muôn trùng, không thể với tới, và có lẽ cả không bao giờ biết xúc cảm. 
Hơi giống như Thiên Chúa của Friedrich Schiller: „Và Thiên Chúa, một í 
chí lành thánh sống động / …/ Kết tụ trên cao vượt thời gian và không gian / Là 
í nghĩ tối cao sống động; Và dù cho tất cả đời đời đổi thay chuyển động / Thì 
trong đổi thay đó vẫn bám trụ một tinh thần an tĩnh.“ Dĩ nhiên, nếu chỉ là 
một „í chí lành thánh“, một „í nghĩ tối cao“, một thực tại „tinh thần an 
tĩnh“ trước mọi thứ thống khổ của nhân loại, thì Thiên Chúa này chả 
giúp gì được cho hàng triệu người thất học và nghèo đói trong các khu ổ 
chuột trên khắp địa cầu, và dân này cũng chẳng cần gì Thiên Chúa đó. 
Đó chỉ là một thứ Thiên Chúa vượt trội và cận thị của một nhóm ưu tú 
có chút học thức nào đó, chứ không thật sự là Thiên Chúa hoàn vũ của 
tất cả mọi người. 

 

Thiên Chúa của Schiller có thể là một hiểu lầm về Thiên Chúa cựu ước. 
Mà có lẽ Thiên Chúa này cũng không hoàn toàn xa cách con người. Dù 
vậy, đối với những người đứng từ ngoài nhìn vào, thì nhiều thắc mắc 
khó hiểu về Thiên Chúa cựu ước vẫn không lí giải được. Một mặt, Thiên 
Chúa này không nằm trong phạm vi trừu tượng triết học, nhưng Người 
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nói và hành động cụ thể. Người xuất hiện mặt đối mặt với con người, 
bảo vệ và cứu thoát chúng, luôn trung tín với chúng. Nhưng ai dám 
khẳng định được rằng, Thiên Chúa này không phải là một con quỷ, chỉ 
muốn tạo nên thế giới này để thoả mãn thú vui bất tận của nó? Ai dám 
khẳng định được rằng, có lẽ chúng ta có thể trực tiếp gặp Người đấy, 
nhưng chính chúng ta chỉ là những vật tiêu khiển của Người? Như kiểu 
lối chơi lên thiên đàng của dân Bavaria: „Này bọ rầy tội nghiệp, mày chẳng 
còn cha, mày chẳng còn mẹ, mày chỉ còn một Chúa trên trời mà thôi.“ Nói rồi, 
lấy ngón tay cái thô bạo đè nát bấy con bọ tưởng tượng: „Mày đã thấy 
Chúa chưa?“. Thi sĩ Goethe, rất ham sống, hoang mang về nỗi vô lường 
của Thiên Chúa cựu ước: „Nhân loại kinh sợ thần linh! Bàn tay muôn đời của 
các ngài nắm quyền cai trị / Và các ngài có thể làm gì họ mặc í… / Ánh mắt ân 
phúc của các ngài quay khỏi nhân gian / Và tránh nhìn những khuôn mặt tổ 
tiên thần thoại mà các cháu ưa thích nghe kể / Từ hang tối kẻ lưu đày biệt xứ 
trông chờ lời ca, người già chờ mong nghe tiếng hát, họ nghĩ tới con cháu và lắc 
đầu.“ Và ai dám khẳng định, Thiên Chúa ta gặp trong Cựu Ước đã không 
nói dối? Phải chăng giới răn của Người thật ra chỉ là một thứ hành hạ 
loài người? Các lời hứa chỉ là những ủi an dối trá? Việc cứu thoát dân 
Người thật ra là tự cứu mình khỏi bị đắm chìm quên lãng? 

 

Muốn sáng tỏ được các điều đó, ta phải theo phương pháp sư phạm của 
Thiên Chúa, biết nhìn vượt qua sự mạc khải của Người trong Cựu 
Ước để đi tới một bước nữa, bước cuối của cuộc hành trình. Hoàn toàn 
không ai có thể nói trước được, bước này có xảy đến hay không, Thiên 
Chúa có muốn làm sáng tỏ điều đó hay không, và cả việc điều đó sẽ diễn 
ra như thế nào. Nghĩa là Người có muốn tự tỏ mình ra hay không, và 
mạc khải về sự thực hữu của Người như thế nào. Mạc khải này chẳng 
cần những biện pháp đề phòng – cởi giày ra trên núi Ho-rép, quay mặt 
khỏi bụi gai đang cháy – như trước đây nữa. Và một biến cố như vậy cần 
phải được chuẩn bị kĩ, kẻo những con người tự do nhưng yếu đuối 
chúng ta đâm ra khiếp sợ mà phải trốn chạy. 
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Cả ở đây cũng có người muốn chỉ vẽ cho Chúa phải làm sao cho hợp – 
với í của họ. Nhiều người, cả những nhà thần học, tỏ í tiếc, giả như Chúa 
làm theo cách họ nghĩ thì hay biết mấy. Cũng giống như bà vợ trong 
cuốn sách Dẫn vào Bất Hạnh của Paul Watzlawick. Bà phàn nàn với 
chồng: Anh chẳng tốt với em gì cả, chẳng bao giờ tỏ cho em một cử chỉ 
yêu thương nào. Hãy xem anh nhà bên cạnh, anh ấy biết thương vợ biết 
mấy, lâu lâu lại tặng hoa cho vợ… Ngày hôm sau, khi anh chồng mang 
hoa đứng trước mặt vợ, thì bà vợ lại càu nhàu: Ấy, vì em nói, anh mới 
tặng. Em muốn anh tặng một cách tự nguyện cơ! Watzlawick bảo, cái lối 
chơi tréo cẳng ngỗng đó đã hủy hoại không ít cặp tình duyên. Trong 
quan hệ giữa người với người ta nên để cho mỗi người làm theo phong 
cách của họ, đừng nằng nặc bắt họ phải theo í ta. Vì thế, cũng nên để cho 
Chúa hành động theo lối của Người. 

 

Và Thiên Chúa đã hành động ra sao? Trước hết, không những Người tạo 
nơi ta thành những sinh vật luôn khát khao – í thức lẫn vô thức – tìm về 
với Người, mà còn giúp ta có đủ khả năng để nghe và gặp Người, nếu ta 
muốn. Điều này không phải tự dưng mà có. Rồi Người dùng lối sư 
phạm của Người dẫn dắt con người từ ngàn năm này qua ngàn năm 
khác từng bước kinh qua mọi thứ tôn giáo khôi hài tiến dần tới một í 
niệm về thần thiêng. Cuối cùng, thông qua lịch sử dân riêng Is-ra-el, 
Người thông báo một cách cụ thể về Người, không những cho dân Do-
thái, mà còn cho hết thảy những ai đã có thể chứng kiến lịch sử dân 
riêng của Người. Và qua mười giới răn thánh, Người đòi hỏi dân Người 
không những phải thờ kính Thiên Chúa, mà còn phải quý trọng đồng 
loại. Nhưng tất cả mọi cái đó tựu trung cũng chỉ là màn đầu chuẩn bị 
cho một biến cố hầu như vượt khỏi trí năng con người. Để con người 
khỏi ngẩn ngơ trước biến cố có một không hai đó, Người đã cho các tiên 
tri xuất hiện – không những các tiên tri, Michelangelo còn thêm vào các 
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bà bói ngoại giáo nữa – để loan báo trước một số khía cạnh biến cố, hầu 
chuẩn bị tinh thần và trí hiểu cho con người. Điều này quả là cần thiết, 
bởi làm sao có thể tưởng tượng được một Thiên Chúa toàn năng xuất 
hiện mà lại phải chịu hành hạ đớn đau như một „nô lệ đớn đau“, một 
„Con Người“ yếu đuối, một „con chiên Thiên Chúa“ bị đem đi giết! 

 

Và rồi điều gì tới đã tới. Thiên Chúa gởi con của Người là Giê-su Ki-tô 
xuống trần. Như vậy, Thiên Chúa đã trở thành người. Chính Người trực 
tiếp đi tới với con người. Không phải hoàn toàn bất ngờ. Nhưng biến cố 
ấy làm ta ngỡ ngàng, ngập tràn xúc động, có một không hai. Như bất cứ 
một cuộc tỏ tình nào. Và Người đã không tỏ mình ra như một con quỷ 
dữ. Thiên Chúa của Cựu Ước rốt cuộc hiện thân là một Thiên Chúa yêu 
thương. Như một Thiên Chúa của tình yêu bao dung, đáng cậy và kiên 
nhẫn. Ta được gọi Người là Cha chúng con, Chúa Giê-su còn kính cẩn 
gọi Người là Abba, người cha nhỏ. Và những gì Thiên Chúa nói – Người 
nói khá nhiều – không quan trọng bằng những gì Người làm, bằng 
những gì Chúa Giê-su làm. 

 

Chúa Ki-tô sinh ra trong nghèo khó. Trong một chuồng súc vật. Người 
loan truyền sự hiện diện Vương quốc giải thoát của Thiên Chúa. Người 
nói, Thiên Chúa không muốn con người tỏ ra cao ngạo kiêu căng, nhưng 
hãy trở nên vị tha. Người nói, cách hay nhất con người tôn vinh Thiên 
Chúa là hãy yêu thương đồng loại như chính mình. Và Người còn nói 
điều thật khó tin, đó là con người có thể gặp chính Thiên Chúa trong 
người bên cạnh mình, trong người nghèo, người bệnh, người đau khổ, 
người cô đơn, người hấp hối. Những điều này ngày nay ta không còn 
thấy lạ kì nữa, vì ta đã quen nghe nhiều rồi. Trái lại, điều có lẽ đáng kì lạ, 
là nếu như chúng ta ngày nay phớt lờ Thiên Chúa. Và Thiên Chúa còn 
trực tiếp nói cho ta hay phải sống ra sao cho hợp í Người. Con người 
không chỉ nên dành ra một phần tài chính của mình để phục vụ tha 
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nhân, mà khi cần còn phải hi sinh cả mạng sống mình cho họ. Chính 
Người đã làm điều đó, khi tự nguyện chấp nhận cái chết vô tội trên thập 
giá. Một chuyện thật khó tin: Thiên Chúa treo nhục nhã trên khổ giá. 
Điều chẳng có trong bất cứ một tôn giáo nào khác. Người đã đi tới cùng 
tình yêu của Người. Nhưng Người đã không chết thất bại như những cái 
chết vô tội khác: đức Giê-su đã chỗi dậy từ cõi chết vào ngày thứ ba, để 
cho con người hay rằng, cả họ nữa, nếu tin theo Chúa, họ cũng sẽ được 
cứu chuộc và sẽ đạt được cuộc sống vĩnh cửu. Và đức Giê-su còn tuyên 
bố, quyết định cứu chuộc con người của Thiên Chúa là một quyết định 
không thể hoán hồi, và Thánh Thần, đấng cũng đánh động ngay chính 
Người, sẽ mãi mãi giúp con người trở thành kẻ tin, yêu và hi vọng. 

Đó là tất cả. Đó là câu trả lời. Chấm hết. 

 

Chỉ có vậy mà sao lại còn cả một nền thần học ki-tô giáo, một núi sách vở 
hàn lâm, những tín điều, những tranh cãi trái phải bất tận? Những thứ 
này chẳng nói lên được gì, nhất là chẳng nói lên được gì thật sự cả; 
chúng chẳng có gì khác, chẳng có gì mới. Cuộc mạc khải đã hoàn toàn 
chấm dứt nơi việc nhập thể của Thiên Chúa qua biến cố giáng sinh, qua 
cuộc sống trần thế, qua cái chết và sống lại của Chúa Ki-tô. Tất cả những 
gì khác chẳng qua là những cái thêm thắt chẳng cần thiết. Lại nữa, tất cả 
các Giáo hội ki-tô giáo đều dạy điều đó! Đây là lúc chúng ta phải quyết 
định. Mỗi người phải quyết định cho mình rằng, mình có tín thác vào sự 
nhập thể làm người của Thiên Chúa, như các tổ phụ Ap-ra-ham, I-sa-ác 
và Gia-cóp đã tin, như các tiên tri I-sai-a, Giê-rê-mi-a và Gio-na đã tin, và 
nhất là như các tông đồ Phê-rô, An-rê và Phao-lô đã tin không. Hay là 
mình cao ngạo chối bỏ nó, kiêu hãnh với chính mình, để rồi một lúc nào 
đó chính mình lại chìm ngỉm trong hư vô. 

 

Giáo hội không thể thêm thắt gì vào cái biến cố, mà theo đức tin ki-tô 
giáo, được coi là lớn nhất của lịch sử nhân loại này. Chính Giáo hội cũng 
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đã nói như vậy. Cả các tín điều, khoa thần học và các giáo phụ lớn của 
Giáo hội cũng chẳng có thể thêm gì vào biến cố làm người của Thiên 
Chúa. Vì thế, bà mẹ già nhỏ bé nhà quê – có lẽ chẳng biết viết mà cũng 
chẳng biết đọc – rất có lí, khi bà chỉ biết đơn giản ngày ngày bước tới nhà 
thờ cầu nguyện và âm thầm, trìu mến và đơn giản lo lắng cho gia đình 
mình và cho bà con thân cận. Chẳng cần gì hơn. Tất cả những ai không 
biết đọc biết viết, như vậy, có thể dừng lại ở đây. 

 

2. CÃI LỘN CỦA HÀNG TÔM HÀNG CÁ 

 

Nhưng tông đồ Phao-lô nói, ta phải thông cảm với những người yếu 
đuối. Có những người không có được cái khả năng tinh thần và thể xác 
đương nhiên như bà mẹ già nhà quê. Có người rất thông minh, mà cũng 
có người chẳng có chút khả năng nào, có người rất ân cần, tinh tế, mà 
cũng có người trái tim chai đá, thô lỗ. Tất cả đều có thể được cứu vớt. 
Trong những kẻ „yếu đuối“ đó có Aurelius An-tịnh, mà chúng ta đã nói 
tới ở trên. Thoạt tiên, ngài coi Kinh Thánh quá tầm thường, đây cũng là 
thái độ của Albert Einstein sau này. Nhưng khi An-tịnh tiếp cận được lối 
diễn giải biểu tượng của các nhà thần học, ngài đâm ra mê say Kinh 
Thánh. Đấy là những người cần nhiều dữ kiện cho nhu cầu lí trí, kiến 
thức và giác quan trước khi có thể thấu hiểu một câu trả lời nào đó. Đức 
tin đòi hỏi lí trí, Anselm ở Cantebury trong thế kỉ 12 đã nói như thế. Và 
ta phải công nhận rằng, tất cả những nỗ lực đó không chỉ đưa tới những 
mệt mỏi, mà còn đưa tới cả những kết quả tuyệt vời. 

Chẳng hạn, trong thời đại chúng ta, linh mục người Pháp Teilhard de 
Chardin (1881-1955) đã đưa ra một mô hình thần học diễn tả biến cố 
nhập thể vĩ đại của Chúa như một biến cố vũ trụ nền tảng. Teilhard cho 
rằng, Thiên Chúa đời đời, Đấng sáng tạo vũ trụ, đã lập nên muôn loài để 
chúng hướng về „điểm chung kết Omega“, nghĩa là hướng tới sự thành 
toàn nơi Chúa Ki-tô; từ hàng triệu năm Người đã bảo vệ thế giới khỏi 
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chìm rơi vào hư không, và, như một kẻ thống trị vũ trụ, cuối cùng chính 
Người đã trở thành một con người yếu đuối. Lúc đầu, người ta trách 
Teilhard đưa ra điều quá lạ lẫm, song xét cho cùng thì đây là một tư 
tưởng rất cổ xưa của Ki-tô giáo. Từ thời Giáo hội sơ khai và đặc biệt 
trong thời Trung cổ người ta đã vẽ Chúa Ki-tô như một vị vua vũ trụ 
ngự trên ngai quả địa cầu. Đó là thêm một chiều kích hiện diện của Chúa 
Ki-tô, chứ Người không chỉ gặp gỡ với từng cá nhân một mà thôi. 

Tư tưởng của Teilhard có thể giải đáp câu hỏi, ta có thể vừa tin vào 
Thiên Chúa vừa tin thuyết tiến hoá được không. Nếu như ta không đặt 
ra câu hỏi đó, thì dĩ nhiên ta chả cần gì phải đọc Teilhard. Thần học có 
nhiệm vụ đưa ra những câu trả lời ở tầm trí thức cao nhất cho con người 
về các câu hỏi của thế giới liên can tới sứ điệp đơn giản nhưng thâm sâu 
của Ki-tô giáo. 

Giờ đây, ta tiếp tục với một giải thích ngắn gọn về những tín điều nền 
tảng của Giáo hội. Vì tôi chia sẻ niềm tin đó và đã hứa là sẽ cố gắng viết 
một cách dễ hiểu, nên tôi sẽ không sử dụng cụm từ „ki-tô hữu tin rằng“. 
Nghĩa là tôi sẽ trình bày đức tin ki-tô giáo như là một đức tin đích 
thực.Tôi xin những người vô thần, nếu họ muốn tiếp tục vẫn là vô thần, 
kiên nhẫn một chút ở đoạn này.Các phim khoa học giả tưởng đâu đòi 
hỏi mọi chi tiết phải đã xẩy ra thực trong cuộc sống hiện tại. Cũng thế, 
những người vô thần nên đọc phần này như một thứ „Faith-Fiction“ 
(truyện giả tưởng về đức tin). Đọc xong, dĩ nhiên, họ có thể quay trở lại 
phòng riêng vô thần của họ và tiếp tục coi Thiên Chúa đáng yêu như 
một cụ già tốt bụng nào đó. Nhưng họ cũng có thể hiểu những gì tiếp 
sau đây như một bài đọc để mở mang kiến thức.Một trí thức vô thần 
xuất thân từ văn hoá ki-tô giáo phương tây ít ra phải biết nguồn cội xuất 
phát của mình.Ít nhất cũng có thể trả lời trong các cuộc đố vui truyền 
hình. 

Chúng ta bắt đầu với niềm tin thuở sơ khai, nghĩa là trong những năm 
tiếp sau đức Giê-su. Những gì các ông đánh cá chân chất ở hồ Giê-nê-sa-
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rét đã mục kích, những gì sau đó được người phương đông viết ra, và 
những gì thầy thông luật Do-thái tên Phao-lô ở Tarsus tiếp đó rao giảng 
cho người Do-thái và dân ngoại, những cái đó giờ đây phải được giải 
thích cho lớp trưởng giả nặng truyền thống Rô-ma, cho các bậc học giả 
triết gia Hi-lạp và cho giai tầng trí thức ưu tú trong Đế Quốc Rô-ma hiểu. 
Nếu thất bại, thì đạo mới này vẫn chỉ là một trong những giáo phái 
phương đông. Trường hợp thành công, nó sẽ trở thành một tôn giáo 
hoàn vũ, qua đó mỗi người đều có thể nhận được ơn cứu độ của Thiên 
Chúa làm người. Giáo phái thường là những nhóm tự cho mình là kẻ 
duy nhất nắm giữ chân lí, họ không những tách khỏi tất cả những người 
đương thời, mà còn phủ nhận tất cả những giai đoạn lịch sử trước đó. 
Trái lại, sứ điệp ki-tô giáo vẫn tôn trọng lịch sử Thiên Chúa với con 
người cho tới lúc đó. Không những tôn trọng lịch sử của Người với 
người Do-thái, mà như Phao-lô cả quyết, cả lịch sử của Người với kẻ 
ngoại. Ki-tô giáo cũng phải được giảng giải cho những người cổ thời 
chưa biết gì về Do-thái giáo hiểu. Công tác trí óc thiên nan vạn nan của 
ki-tô hữu cổ thời đó lại càng khó khăn, vì các í niệm triết lí Hi-lạp đã có 
sẵn rồi, và các í niệm này thật ra không phải để chuyên chở các nội dung 
ki-tô giáo. Mặt khác, cũng không dễ gì sáng tạo ra một ngôn ngữ mới, để 
giúp làm sáng tỏ được cái mới của Ki-tô giáo. Mà nếu sáng tạo nổi, thì 
chưa chắc ai hiểu được. 

Cuộc phát triển của những thế kỉ đầu Ki-tô giáo bị chỉ trích là đã cắt đứt 
với nguồn cội hoặc nó được ca ngợi như một đào sâu hay hiểu sâu thêm 
những gì đã có. Dĩ nhiên có cả hai mặt. Bởi vì biến cố Chúa Ki-tô – và cả 
việc làm của Chúa Thánh Thần – đều mang tính lịch sử. Vì thế việc hiểu 
biến cố này cũng phải phát triển theo lịch sử – nhưng không được gián 
đoạn, mà phải liên tục và hữu cơ với nguồn cội ban đầu. 

Những nhà tư tưởng lớn trong thời đầu ki-tô giáo đã không rụt rè trước 
nhiệm vụ quá tải đó. Họ xắn cao tay áo, trải các cuộn giấy ra ngay ngắn, 
mài bút và mạnh dạn viết lên biến cố có một không hai kia. Họ sử dụng 
ngôn ngữ triết lí Hi-lạp, ngôn ngữ pháp chế Rô-ma và nhiều ngôn ngữ 
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khác của thế giới thời đó. Và nhờ nhìn ra đường lối sư phạm của Chúa 
đối với con người, nên họ coi việc trân trọng những kinh nghiệm ngàn 
đời và những kết quả tri thức của nhân loại là đương nhiên, vì đối với 
họ, Chúa Ki-tô là kẻ đi trước tất cả mọi thứ ngôn ngữ và truyền thống 
nhân loại. 

Tông đồ Phao-lô đã nói ra điều đó một cách hùng biện sáng chói, khi 
ngài đứng trên toà án cao cấp ở Athen giảng về đức Ki-tô. Trước hết, 
ngài nói về một bàn thờ trên đó có bảng khắc chữ „Một Thiên Chúa vô 
danh“, mà ngài đã tình cờ nhìn thấy đâu đó ở Athen. Và ngài bảo, ngài 
muốn giờ đây rao giảng chính Thiên Chúa đó cho dân Athen. Nhưng tức 
thì ngài cũng nhận ra cái khó khăn, bởi vừa khi nói về việc phục sinh 
thân xác của Chúa, dân Athen quay lưng: Thôi bỏ đi tám! Các triết gia 
ngoại giáo gọi thân xác là nhà tù của tinh thần, nên dưới mắt dân Athen 
thân xác là một gánh nặng khó chịu. Để những người đó hiểu được việc 
phục sinh thân xác, cần phải nỗ lực thật nhiều, và những nỗ lực đó 
không hẳn luôn mang lại kết quả ngay. Nhưng chính việc phục sinh thân 
xác lại là chóp đỉnh niềm vui đời này của niềm tin vào đời sau nơi người 
theo Chúa. Nhiều tôn giáo khác cũng tin vào sự bất tử của tinh thần. 

(còn tiếp nhiều kỳ) 

Cuộc phát triển của những thế kỉ đầu Ki-tô giáo bị chỉ trích là đã cắt đứt 
với nguồn cội hoặc nó được ca ngợi như một đào sâu hay hiểu sâu thêm 
những gì đã có. Dĩ nhiên có cả hai mặt. Bởi vì biến cố Chúa Ki-tô – và cả 
việc làm của Chúa Thánh Thần – đều mang tính lịch sử. Vì thế việc hiểu 
biến cố này cũng phải phát triển theo lịch sử – nhưng không được gián 
đoạn, mà phải liên tục và hữu cơ với nguồn cội ban đầu. Những nhà tư 
tưởng lớn trong thời đầu ki-tô giáo đã không rụt rè trước nhiệm vụ quá 
tải đó. Họ xắn cao tay áo, trải các cuộn giấy ra ngay ngắn, mài bút và 
mạnh dạn viết lên biến cố có một không hai kia. Họ sử dụng ngôn ngữ 
triết lí Hi-lạp, ngôn ngữ pháp chế Rô-ma và nhiều ngôn ngữ khác của thế 
giới thời đó. Và nhờ nhìn ra đường lối sư phạm của Chúa đối với con 
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người, nên họ coi việc trân trọng những kinh nghiệm ngàn đời và những 
kết quả tri thức của nhân loại là đương nhiên, vì đối với họ, Chúa Ki-tô 
là kẻ đi trước tất cả mọi thứ ngôn ngữ và truyền thống nhân loại. 

 
[1] Edith Stein: 1891-1942, gốc Do-thái, học Triết, vào đạo Công giáo, trở 
thành nữ tu dòng Kín, chết trong trại tập trung của Quốc-xã Đức, được 
phong thánh năm 1998. 

 

 

Không ai chối cãi công tác thông dịch kia quả khó khăn, nhưng vô cùng 
hệ trọng, và nó cuối cùng đã mang lại thành công rộng lớn. Tuy nhiên, 
chúng ta ngày nay lại có vấn đề với nó. Là vì những định nghĩa thần học 
và những í niệm của nó ta nghe ra đôi khi xa lạ và rắc rối. Thiên Chúa 
thật ra không phức tạp, mà phức tạp là do con người. Thiên Chúa đi vào 
lịch sử thật, và Người tôn trọng thật sự những con người với những cái 
lạ đời của họ. Thần học là đôi nạng, là dịch vụ giúp cho ai cần tới nó. Ai 
thấy nó không cần thiết, cứ việc an tâm theo bà mẹ già nhỏ tiếp tục lễ 
lạy. Thần học quan trọng, nhưng không cần thiết cho tất cả mọi người, 
và nó cũng luôn là một công tác nguy hiểm, bởi vì người ta dễ bị cám dỗ 
dùng phương tiện lí trí cao ngạo để khoá Thiên Chúa trong các ngăn kéo 
sưu khảo của mình. Làm tốt thần học không có nghĩa là thần học vì thế 
trở nên quan trọng hơn. Thần học hay là một thần học phục vụ đức tin, 
nó không cai trị đức tin. 
Trong i khoa người ta phân biệt giữa kết quả và chẩn bệnh. Kết quả là 
những hiện tượng bác sĩ quan sát khi khám bịnh. Chẩn bệnh là việc đưa 
tất cả những kết quả gom được đó lên thành í niệm. Kết quả của Ki-tô 
giáo nằm nơi Kinh Thánh. Nó tương đối đơn giản: Một người Do-thái tên 
là Giê-su đã sinh ra ở Palestina dưới thời hoàng đế Augustus. Đó là một 
con người bình thường, đã sống và dạy rằng, Thiên Chúa là tình yêu và 
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Người muốn giải thoát con người khỏi mọi thống khổ; và con người đó 
đã bị kết án bất công và chết trên thập giá. Con người Giê-su này đồng 
thời được tôn thờ như Con Thiên Chúa, và Người đã sống lại từ cõi chết. 
Người cầu cùng Thiên Chúa là Cha Người và nói rằng, chính một Thiên 
Chúa đó sẽ ở lại mãi mãi với con người dưới dạng Thánh Thần. 
Có một câu giải thích đơn giản cho kết quả trên. Khi ta muốn tỏ tình với 
ai, ta không thể nhờ người trung gian, mà phải tự chính mình làm lấy. 
Và nếu như đó là một tình yêu vô giới hạn, thì ta dám sẵn sàng, nếu cần, 
hi sinh chính mạng sống mình cho người yêu. Thiên Chúa không phải là 
quỷ dữ cũng chẳng phải là một con rối. Mà Người là đấng yêu thương 
thực tình con người hết lòng. Người không thể gởi đại diện hay thả một 
bức thư tỏ tình từ trời mây rơi xuống cho ta. Người phải tự mình đi tới. 
Và tình của Người là một mối tình quyết liệt và bất khả hồi, nên Người 
quyết đi tới cùng cho tới hi sinh mạng sống. 
Phải hiểu điều đó như thế nào? Đây chính là câu hỏi mà các nhà tư 
tưởng thời đầu Ki-tô giáo đã phải đối diện. Dĩ nhiên không thể được, 
nếu như Thiên Chúa Cha, đấng tạo thành trời đất, chết, và vì thế Người 
cùng vũ trụ phải chìm lỉm trong hư không. Vì vậy mới có Thiên Chúa 
Con. Và nếu Chúa chỉ chết giả thôi, thì toàn thể mọi sự sẽ là trò đùa. Mặt 
khác, nếu Thiên Chúa không phải là Chúa thật hay Người là loại Thiên 
Chúa hạng hai và đã chết trên thập giá, thì chẳng phải chính Thiên Chúa 
đã thật sự làm người và Người đã chẳng chết một cách vô tội vì thương 
yêu con người. Thêm nữa: Nếu hành động đó mang tính vũ trụ, nghĩa là 
nó có í nghĩa cho toàn cầu và cho mọi người mọi thời, thì Thiên Chúa 
hẳn phải có mặt luôn mãi bên con người. Và điều này Người cũng đã 
làm qua Thần Linh Thiên Chúa. Tuy nhiên, điều quan trọng cho sự cứu 
rỗi thực sự của chúng ta là Thiên Chúa vẫn luôn là một, Người gặp gỡ 
chúng ta trong những ngôi vị khác nhau, Người là một Thiên Chúa đã 
tạo sinh ra ta, cứu vớt ta và ở lại với ta mãi mãi. Thánh giáo phụ I-rê-nê ở 
Lyon trong thế kỉ thứ 2 đã gọi Chúa Con và Thần Linh là „các cánh tay 
của Thiên Chúa“. 
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Tôi hiểu như thế. Dĩ nhiên cũng có những nỗ lực giải thích khác. Nhưng 
mọi giải thích về Thiên Chúa, đến một lúc nào đó, cũng sẽ phải khựng 
lại, vì làm thế nào có thể hiểu hết được tư tưởng Người. Trên đây đôi 
chỗ tôi có viết „thì Thiên Chúa phải“ thế này thế nọ, điều này dĩ nhiên 
không có nghĩa là tôi bắt Người làm điều phải làm. Người có thể làm 
khác. Và khi tôi nói „Vì vậy mới có Chúa Con“, điều này cũng không có 
nghĩa là Thiên Chúa Con từ đời đời đã chỉ xuất hiện để chết cho chúng 
ta. Những gì con người chúng ta có thể nói về Thiên Chúa Cha, Chúa 
Con và Thánh Thần, đúng ra, là những gì Người đã làm cho hạnh phúc 
chúng ta, Người đã cứu ta khỏi mọi túng quẫn, và với Người, đây không 
phải là một công tác phụ trội nhàm chán, mà là vì yêu thương con người, 
một hành vi hoàn toàn phù hợp với bản chất của Người. Và đây là biến 
cố thật bất thường: Thiên Chúa toàn năng vô cùng, Đấng tạo dựng vũ 
trụ, đã trở thành rất nhỏ bé và hoàn toàn bất lực – để khai thông dòng 
suối yêu thương đưa con người tự do chúng ta về cuộc sống đời đời bên 
Người. Trong cuốn sách đáng đọc, Einführung in das Christentum (Nhập 
môn Ki-tô giáo), giáo sư Joseph Ratzinger viết: „Đối với đấng Thánh Linh 
đỡ nâng và bao trùm vũ trụ thì một tinh thần, một trái tim con người biết 
thương yêu còn lớn hơn mọi giải ngân hà.“ Thiên Chúa là dư đầy. Người 
dựng nên một vũ trụ vật chất bao la cho vở kịch tinh thần Thiên Chúa và 
con người. Người không cho cái gì hay cho ai, mà cho chính Người vì 
tình yêu. Thiên Chúa bất tận đời sau đồng thời lại trìu mến gần gũi với 
từng người. Và như thế, theo Chúa không có nghĩa là được chia phần 
quyền uy thiên tính, nhưng là để phục vụ như Người. Theo gương 
Người yêu đến quên mình để trở thành hoàn toàn bé nhỏ, chấp nhận 
thập giá vì yêu. Người không yêu vì hi sinh một thứ gì đó như nơi các 
tôn giáo khác, nhưng hi sinh chính mình, nếu cần, luôn cả sự sống mình. 
Nhưng để những điều trên được trình bày chính xác, tôi xin đi vào chi 
tiết hơn. Dĩ nhiên, ở đây, tôi sẽ tránh bước vào lãnh vực thần học cao xa 
và rắc rối. 
Thần học bắt đầu với những câu hỏi của tông đồ Tô-ma. Người ta gọi 
ngài là „Tô-ma cứng lòng“, nhưng gọi như vậy là oan. Tô-ma đã có 
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những câu hỏi mà hẳn nhiều người trong chúng ta cũng có. Và điều cần 
biết, Giáo hội vẫn luôn kính ngài như một vị thánh. Như vậy, Tô-ma rõ 
ràng đã có một lô í nghĩ, nhưng ngài lại không nhìn thấy chính hiện 
tượng. Ngài xem việc sống lại của Thầy mình là chuyện vô lí, đó có thể là 
một phản ứng xuất phát từ thất vọng quá lớn, khiến các bạn tông đồ đã 
lẫn lộn giữa thực tế và mộng mị. Feuerbach cũng một lối giải thích đó. 
Câu trả lời của đức Giê-su cho Tô-ma chẳng phải là một luận văn thần 
học. Người bảo Tô-ma hãy bỏ tay lên vết thương nơi cạnh sườn của 
Người, và bằng cách đó Tô-ma đã sờ được việc sống lại bằng đôi tay. 
Điều này đã giúp cho ta hiểu được sự sống đời sau, một giấc mơ lâu đời 
và muôn đời của con người, không phải chỉ là một hiện tượng tinh thần 
mà thôi. Nhưng chính Thiên Chúa sẽ thoả mãn ước mong sống lại của 
tất cả những ai tin tưởng phó thác nơi Người. Cũng phải nhấn mạnh ở 
đây một lần nữa: Quan trọng là các hiện tượng, là kết quả của chẩn đoán. 
Những suy tư về kết quả đó cũng quan trọng, nhưng chỉ là thứ yếu. Và 
phải cần khá nhiều suy tư khó nhọc mới sắp xếp những kết quả kia 
thành trình tự được. Chúng ta có thể yên tâm, là vì tín hữu thủa sơ khai 
chúng ta cũng đã cần đến nhiều thế kỉ mới có được những sáng tỏ hơn 
về í niệm. 
Ta có thể gọi sự sáng tỏ này là việc chẩn khám. Thật ra chẳng cần chẩn 
khám này, nếu như thỉnh thoảng đã không có những nhà thần học đưa 
ra những chẩn đoán sai làm rối mù đức tin. Vì thế Giáo hội lại phải dồn 
sức đưa ra một chẩn đoán đúng. Đây chẳng phải là chuyện cả vú lấp 
miệng em. Một cộng đoàn những „kẻ tin“ mà ai cũng tự do muốn tin gì 
hay không tin gì tuỳ í, thì còn đâu là cộng đoàn của Chúa Ki-tô hiện diện 
qua sức mạnh Thánh Linh? Giáo hội kêu gọi tín hữu phải quyết định: 
hoặc mở lòng mình ra cho ơn cứu độ qua sứ điệp chung nhất của Giáo 
hội, hay cố tình khép lòng lại chấp nhận sự luận phạt đời đời. Giáo hội 
thực thi công tác giải thích chẩn đoán khó khăn đó với xác tín vào sự 
nâng đỡ của chính Thiên Chúa ba ngôi. Một chẩn đoán như thế thường 
được hình thành trong cuộc họp công đồng qua cầu nguyện với Chúa 
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Thánh Linh, và nó được viết ra bằng ngôn ngữ khoa học, đôi khi xem ra 
hơi khó hiểu đối với một số người ngày nay. 
Để làm sáng tỏ sự kiện đức Giê-su Ki-tô cũng là Thiên Chúa thật, chứ 
không phải là một sản phẩm phụ cấp thấp, công đồng Ni-xê (+ 325) đã 
tuyên xưng Người có „cùng bản thể với Chúa Cha“. Và sau những cuộc 
cãi vã bất tận, không những giữa các đầu óc cao siêu nhất thời đó ở 
Alexandia Ai-cập, mà cả các anh hàng thịt lẫn hàng bánh cũng chung 
vào ăn có, câu tuyên xưng cuối cùng đã được chấp nhận. Đây không 
phải là chuyện nhỏ nhặt. Nếu chính đức Giê-su Ki-tô không phải là 
Thiên Chúa thật, thì toàn bộ lịch sử về hành vi yêu thương chung cuộc 
và không thể trả giá cao hơn của Thiên Chúa cũng chỉ là một câu chuyện 
tuy có í nghĩa đấy, nhưng chẳng có thật. 
Để diễn tả í niệm khó khăn Thiên Chúa ba ngôi, người ta dùng từ Hi-lạp 
Hypostase, từ này có nghĩa là sự thể hiện. Người ta cũng dùng từ La-
tinh Persona, có nghĩa là cái mặt nạ. Cả hai từ đều không nói lên được 
chính xác niềm tin ki-tô giáo, vì chúng đã có sẵn cho những nội dung 
văn hoá khác. Ba thiên tính đồng cân Hypostasen không chỉ là những thể 
hiện chung chung của một Thiên Chúa, nhưng là những thể hiện đặc 
biệt cụ thể, có thể nắm bắt được. Mặt khác, cũng không phải chỉ là ba 
mặt nạ khác nhau của một Thiên Chúa, nhưng mỗi mặt đều có một í 
nghĩa riêng khác nhau. Thiên Chúa ba ngôi không phải là trò chơi mang 
mặt nạ. Vì thế Giáo hội đã phải nặn tim nặn óc tìm từ để diễn tả í niệm 
Thiên Chúa hoàn toàn mới của mình, và đã thay đổi nghĩa nơi một số từ 
ngữ sẵn có. Chữ Persona (ngôi vị, cá vị) là một thí dụ. 
Nghĩa của từ Persona sử dụng trong mọi ngôn ngữ hiện nay xuất phát từ 
giáo huấn ki-tô giáo về Thiên Chúa. Nhưng nay nó đã biến nghĩa quá xa, 
đến nỗi, khi nói đến từ này, ta nghĩ ngay tới căn tính của một con người 
với í thức riêng của nó, nghĩa là trái ngược với cái mặt nạ bề ngoài. Vì 
thế vài nhà thần học báo động, từ Persona áp dụng cho Thiên Chúa hiện 
làm cho không ít người hiểu lầm là có ba vị Thiên Chúa ngồi chung bàn. 
Dĩ nhiên Thiên Chúa chỉ có một, nhưng Người tỏ hiện trước mắt ta qua 
ba ngôi vị. Thiên Chúa là tình yêu, hiện thân sống động trong ba ngôi 
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thiên tính, không phải trong ba cá nhân tách biệt, nhưng là một tương 
quan nối kết với nhau bằng tình yêu thuần tuý – và trong tương quan đó 
chúng ta cũng được kéo vào nhờ Chúa Giê-su Ki-tô và nhờ tác động tiếp 
tục của Chúa Thánh Linh. Ta có thể thấy ngay, câu tuyên xưng – cũng 
gọi là tín lí – này chủ yếu là một tuyên xưng thủ thế; nó nhằm loại trừ 
một số định nghĩa đen tối nào đó về Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng 
không dám khẳng định rằng, nó có thể diễn tả được hết Thiên Chúa. 
Khó khăn tiếp nối là làm sao nói lên được sự kết hợp hai bản tính thiên 
chúa và con người trong đức Giê-su Ki-tô. Nếu bản tính thiên chúa hoàn 
toàn thắng thế, thì niềm đau con người trên khổ giá chẳng phải là sự 
cùng đau thật sự với nhân loại khổ đau, nhưng một cách nào đó Chúa đã 
biết trước là khổ giá của mình sẽ chẳng đến nỗi nào. Tuy nhiên, Kinh 
Thánh nói rõ, Người âu lo khiếp sợ thực sự, đã quằn quại thực sự, và đã 
cảm thấy bị Thiên Chúa bỏ rơi thực sự. Như thế, đức Giê-su quả thực là 
con người – cũng giống như mỗi người chúng ta, trừ việc phạm tội, 
thánh Phao-lô xác định như thế. Trái lại, nếu bản tính người hoàn toàn 
thắng thế, thì cuộc sống và cái chết của đức Giê-su cũng chỉ là thêm một 
cuộc sống và cái chết trần thế của một người tốt bị đối xử bất công. Thế 
thôi, không hơn mà cũng không kém. 
Các nhà thần học thời đó chia làm hai phe. Một bên cho rằng, hai bản 
tính tách rời nhau. Phe bên kia quả quyết ngược lại, hai bản tính hoà 
nhập làm một với nhau. Quyết định của công đồng Can-xê-đôn năm 451 
thật đặc thù. Công đồng bác bỏ cả hai đối cực và giữ nguyên bí ẩn của 
Thiên Chúa: Trong đức Giê-su Ki-tô kết hợp cả hai bản tính, nhưng 
chúng không trộn lẫn mà cũng không tách lìa. Kinh Thánh cũng không 
nói gì thêm ở điểm này. Mà con người cũng không thể tưởng tượng 
được gì thêm vào bí ẩn Thiên Chúa. 
Nếu cứ theo phương châm của thánh Anselm ở Canterbury, đức tin đòi 
hỏi lí trí, thì đôi khi quả thật không dễ dàng. Sinh viên thần học chúng 
tôi gọi cuốn giáo khoa thần học Mysterium Salutis (Mầu Nhiệm Cứu Rỗi) 
là sách „Khổ Sở“. Ki-tô hữu không buộc phải biết hay phải biết rõ quyết 
định rất quan trọng này của công đồng Can-xê-đôn. Nhưng họ không 
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được chối bỏ nó. Tất cả các tín điều của Giáo hội đều như thế. Hiếm có 
nhà thần học nào biết hết được tất cả các tín điều mà Giáo hội đã tuyên 
bố để giải quyết các tranh cãi trong dòng lịch sử. Chỉ cần tin vào Thiên 
Chúa, tin đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, đã cứu con người khỏi mọi 
thống khổ và tin vào công trình cụ thể của Chúa Thánh Linh vẫn tiếp tục 
trong Giáo hội. Còn lại những chuyện khác, có thể nói, cứ theo đó mà 
tin. 
Ta phải luôn nhớ rằng, nhiệm vụ chủ yếu của thần học là làm sao giải 
thích đức tin sâu xa của bà mẹ già nhỏ bé bằng ngôn ngữ trí thức ở tầng 
cao nhất, và bảo vệ đức tin đó trước sự kiêu căng trí thức. Vì thế, chúng 
ta đã phải lướt qua ở đây một chút về Thần học Thiên Chúa ba ngôi, mà 
khả năng „ấp úng nghèo nàn“ của môn học này được Joseph Ratzinger 
có lần gọi là „sự từ bỏ thói kiêu căng biết hết mọi sự“. Tình yêu là thứ vô 
cùng quan trọng, mà ta cũng không diễn tả được bằng lời. Huống hồ là 
Thiên Chúa, Người là tình yêu. Và như vậy điều này quả rõ: Đức tin ki-
tô giáo, trong tâm điểm cơ bản của nó, có thể dễ hiểu và dễ theo đối với 
bà mẹ già nhỏ bé, hơn là đối với một số nguỵ trí thức kiêu căng, họ 
thông minh đấy nhưng thiếu khôn ngoan, họ muốn hiểu nhiều nhưng 
chẳng bao bao giờ nắm chắc được gì, họ thấy nhiều nhưng chẳng tin gì. 
3. CHUỒNG HEO CHƯA TỚI LUC SẬP 
Chúng ta đã nhiều lần nói tới ngôi thứ ba, Chúa Thánh Linh, Người sẽ ở 
lại cùng chúng ta cho tới tận cùng, Người không những là lực khích lệ 
tâm hồn mỗi người, mà đặc biệt cho cả Giáo hội. Một số người không dễ 
tin vào Chúa Thánh Linh. Một số người, do nghe biết hoặc đã có được 
những kinh nghiệm không hay về Giáo hội, không tin vào nguồn gốc 
thiên tính của Giáo hội. Nhưng cũng có người ngược lại. Linh mục 
Leppich là một nhà giảng thuyết nổi tiếng ở Đức cách đây 50 năm. Các 
công trường đầy người tủa nhau tới nghe ông giảng. Tôi có thấy linh 
mục già Leppich, khi ông bước lên bục giảng nhà thờ ở Bonn sau thánh 
lễ. Thoạt tiên tôi không hiểu tại sao ông không giảng trong thánh lễ. 
Nhưng sau khi nghe, tôi hiểu ra, lối dùng chữ của ông không hợp với 
phụng vụ thánh. „Quý vị có biết tại sao tôi tin vào Giáo hội này không? – Là 
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bởi vì cái chuồng heo hai ngàn năm này vẫn chưa sập đổ.“ Quả thật, một định 
chế mang yêu sách cao như thế nhưng lại luôn có những yếu đuối như 
thế, mà vẫn không sụp đổ, có thể nói đó là một phép lạ. 
Điều đó trên thực tế cũng an ủi ta nhiều lắm. Hãy thử tưởng tượng, Giáo 
hội gồm toàn là thiên thần hoặc bán thiên thần, thì người thường chúng 
ta sẽ thất vọng hoàn toàn. Chúng ta, với những lầm lỗi, sẽ chẳng có cơ 
may cứu rỗi nào. Cũng vì vậy mà Thiên Chúa đã xuống thế làm người. 
Người không nhập thể trong một thế giới lí tưởng. Nhưng việc nhập thể 
của Người đã diễn ra ở một thời điểm cụ thể, trong một nơi chốn nhất 
định, cho những con người cụ thể: Người đã được sinh ra cho những con 
người như bạn và tôi vào năm thứ 4 trước công nguyên trong một 
chuồng súc vật hôi hám ở Bê-lem đất Palestina. Nghĩa là Người sinh ra 
cho các thiên thần buồn nản, chứ không phải cho các thiên thần hân 
hoan. Nếu Thiên Chúa muốn cứu rỗi những con người bình thường 
bằng tình yêu, thì Người phải sống cụ thể và gần gũi với con người, chứ 
không phải chỉ xuất hiện trong kinh sách. 
Ki-tô giáo, vì thế, cũng không phải là „đạo sách vở“, như người Hồi giáo 
vẫn hay nghĩ. Đó là những con người cụ thể đi theo Chúa Ki-tô trong 
một cộng đoàn cụ thể gọi là Giáo hội. Do đó, Giáo hội của Người không 
thể gồm chỉ toàn những khuôn mặt lí tưởng, mà cả những con người tầm 
thường với những thiếu sót, nhưng dù vậy vẫn có cơ hội được cứu rỗi. 
Mà thường những tín hữu nào tỏ ra mình là thiên thần đều ít thuyết 
phục. Tôi thích hơn khuôn mặt Philippus Neri, một vị thánh vô gia cư, 
khi hay người ta gọi mình là thánh, ngài chén say khướt mướt, la hét phá 
phách suốt đêm khắp thành phố Rô-ma. Nhưng chuyện đó cũng không 
cản được việc phong thánh về sau. Như vậy, Giáo hội luôn cố gắng làm 
sao cho đức tin được cụ thể và có thể nắm bắt được, làm sao cho tín hữu 
xác quyết niềm tin cụ thể và liên đới với nhau. Chấp nhận mình ở trong 
Giáo hội có nghĩa là: „Tôi bực ông cha xứ lắm, nhưng dù vậy vẫn nhất định 
tới nhà thờ.“ 
Cám ơn Chúa, Giáo hội không phải chỉ là tổng số các thành viên trong 
nó. Mà là cái gì còn lớn hơn. Đó là một toàn thể bên cạnh tất cả những lỗi 
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lầm sơ xuất cá nhân, được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Linh. Không có 
Giáo hội, chúng ta sẽ không có những khách hàng khả tín của Thiên 
Chúa nhập thể. Và có thể nói nó cần thiết cho việc dân chủ hoá ơn cứu 
độ. Nếu không có Giáo hội, thì bà mẹ già nhỏ đáng thương không có quê 
hương. Lúc đó, các ngôi sao đức tin sẽ là những nhà thông thái Kinh 
Thánh, những nhà thần học, những nhà trí thức rất có khả năng miệng 
lưỡi. Nữ thi sĩ Cordelia Spaemann có lần nói, nét thời trang nơi các điểm 
hành hương ki-tô giáo là sự vắng mặt của tầng lớp có học mà tự phụ. Có 
lẽ là vì Mẹ Thiên Chúa có cảm tình đặc biệt đối với các bà mẹ già nhỏ bé 
– và ngài đứng về phe họ. 
Dĩ nhiên, nếu muốn, người ta luôn có thể đề cập tới phần tiêu cực nơi 
con người. Nhưng tại sao người ta lại muốn như vậy? Nếu cứ luôn đề 
cập tới những bất cập hay thất bại với người bệnh tâm thần, thì chẳng lợi 
gì cho sức khoẻ họ, và cũng chẳng tốt gì cho phía người nói. Vì thế, khoa 
tâm lí chữa trị hiện đại chủ trương ngược lại, luôn tìm cách nói với con 
bệnh về những tiềm năng tích cực của họ. Khi người ta tái khám phá ra 
những nguồn lực bỏ quên của mình, họ có thể dễ thắng vượt được 
khủng hoảng cuộc đời. Phương pháp này hoạt động hữu hiệu nơi các cá 
nhân, và hiện đã được áp dụng thành công trong lĩnh vực tư vấn xí 
nghiệp. Vì thế, tôi đã thử áp dụng nó cho Giáo hội công giáo, với 
cuốn Der blockierte Riese – Psycho-Analyse der katholischen Kirche(Ông 
khổng lồ bị vây hãm – Phân tâm Giáo hội Công giáo), qua sách này tôi 
muốn xoá đi một số tiên kiến ngu xuẩn – đặc biệt ở Đức – đối với Giáo 
hội công giáo, đồng thời chỉ ra cốt tuỷ và lịch sử của Giáo hội này. 
Tôi luôn cho rằng, có thể chỉ trích Giáo hội – nhưng trước hết hãy tìm 
hiểu nó đã, chứ đừng dựa trên những tiên kiến đã có từ hàng trăm năm 
nay hay những tố cáo sai lầm rút từ kho lẫm của đám chống Giáo hội. 
Nếu ta hiểu được, chỉ trong vòng có đôi ba tháng vận động bầu cử mà 
người ta đã đổ được lên đầu đối phương bao nhiêu điều không thật, thì 
với 2000 năm lịch sử, Giáo hội đã phải nhận đến bao nhiêu vu oan giá 
họa của những người kình chống. Những ai có can đảm mang các tiên 
kiến của mình về lịch sử thánh chiến, về toà án lạc giáo, về truy nã phù 
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thuỷ và về nhiều những thứ khác đưa ra đối chiếu với các nghiên cứu 
khoa học, tôi đề nghị họ nên đọc tác phẩm sáng chói của Arnold 
Angenendt Toleranz und Gewalt. Das Christentum zwischen Bibel und 
Schwert (Bao dung và bạo lực. Ki-tô giáo giữa Kinh Thánh và gươm). 
Ai thật khách quan nhìn vào lịch sử Giáo hội, kẻ đó sẽ thấy lắm trang 
đen tối không thể chối cãi, nhưng đồng thời cũng thấy nhiều, rất nhiều 
ánh sáng. Nhiều khuôn mặt ấn tượng đã mang ánh sáng niềm tin thắp 
sáng suốt bao nhiêu thế kỉ. Hẳn nhiên đó chẳng bao giờ là thứ ánh sáng 
hào nhoáng áp chế đức tin và làm lu mờ đi hào quang thiên tính. Trong 
các thế kỉ đầu, họ đã dấn thân một cách rất khôn ngoan để mang Ki-tô 
giáo vào văn hoá của Đế Quốc Rô-ma, và ngược lại đã thâu hoá cho 
mình kho tàng triết lí Hi-lạp và truyền thống Rô-ma. Ki-tô hữu không sử 
dụng bạo lực, mà cũng không cúi mình trước bạo lực. Họ tuyên xưng 
niềm tin và hiên ngang bước ra trước mặt sư tử trong nhiều đợt bách hại 
khác nhau. Hành vi thật đáng thán phục và rất thuyết phục. Hoàng đế 
Rô-ma là Konstantin đã nhìn thấy tia hi vọng duy nhất cho tương lai Đế 
Quốc qua các nhóm nhỏ ki-tô hữu, và đã có một quyết định mang nhiều 
hậu quả. Từ nay, Ki-tô giáo không những được coi là một phong trào 
tinh thần, mà sẽ là lực ảnh hưởng và chi phối quốc gia và xã hội. Quyết 
định đó, như ta thấy ngày nay, không phải là một biến chuyển hoàn toàn 
tốt đẹp cho chính ki-tô hữu. 
Trong giai đoạn bất an của các đợt di dân lớn, tu viện là những tác nhân 
gìn giữ và lưu truyền kho tàng tinh thần của Cổ thời. Thời Trung cổ để 
lại cho nhân loại một gia tài tinh thần gần như không thể tưởng được, 
với các đại thánh đường bằng đá và bằng suy tư. Nhất là những phong 
trào tâm linh nẩy sinh trong các đợt tha hoá của bà mẹ Giáo hội: dòng Xi-
tô, Phan-sinh, Đa-minh và nhiều dòng khác. Khủng hoảng của bước đầu 
thời Mới tạo nên vết thương Cải cách, nhưng nhờ nỗ lực của cả hai phía, 
đức tin đã được đào sâu thêm, và diễn tiến đó đã buộc Giáo hội phải có 
những cải cách qua công đồng Trento. Cuộc đổi mới này không phải là 
sáng kiến của Giáo hội định chế, nhưng xuất phát từ nhiều đợt sóng tâm 
linh mới của nhiều vị thánh chung quanh công đồng. Trong thời đại 
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bước đầu tôn thờ cá nhân, I-nhã ở Loyola, Tê-rê-xa ở Ávila, Phillipus 
Neri và nhiều vị khác đã mở ra con đường đạo đức cá nhân mãnh liệt. 
Tâm tình đạo đức rực lửa mới này mặc lấy dạng hình văn hoá qua kiến 
trúc và nghệ thuật Ba-rốc. 
Nhưng như ta đã thấy, Thần học dần mệt mỏi và trở thành chỉ còn là 
một khoa học tạo mâu thuẫn giữa các giáo hội ki-tô giáo. Những vấn nan 
của con người rơi vào khoảng không và chủ nghĩa vô thần bắt đầu ngóc 
đầu dậy mà chẳng gặp phải đối kháng trí thức mạnh nào. Georges 
Minois còn bảo, chính Luther và công đồng Trento đã mở đường cho Vô 
thần. Ông cho rằng, vì Luther đã đẩy đức tin vào vùng cá nhân riêng tư, 
và vì công đồng Trento đã tách linh thiêng và trần tục ra thành hai lãnh 
vực riêng rẽ, khiến cho thế giới mất hết tính linh thiêng, nên cả hai đã 
bày đường cho hươu vô thần chạy. Dĩ nhiên, cái nhìn này quá rập 
khuôn. 
Cuối cùng, ngay chính ki-tô hữu và cả các đối thủ của họ nhiều khi cũng 
chẳng còn nhận thức rõ ràng về Ki-tô giáo. Năm 1797 Chateaubriand hỏi, 
Ki-tô giáo còn được hưởng bao nhiêu năm nữa, và ông đã tự trả lời: „Vài 
năm nữa.“ Năm 1895 một số trí thức Pháp ra tuyên ngôn cho hay, đức 
tin sẽ tan biến với lịch sử. Giê-su, theo họ, chỉ là một nhân vật tưởng 
tượng của Giáo hội. Người ta quả quyết, Kinh Thánh mới thành hình sau 
đức Ki-tô mấy trăm năm, và Tin Mừng Gio-an có lẽ xuất hiện trong thế 
kỉ thứ 4. 
Nhưng trong những giai đoạn khủng hoảng bên ngoài đó, trong lòng 
Giáo hội vẫn sống động. Cả trong giai đoạn đó cũng không thiếu các vị 
thánh nổi tiếng, những thiên tài tâm linh và xã hội, như nhà tranh đấu 
cho phụ nữ đầu tiên Vinh-sơn ở Paul (1581-1660), hay Phan-sinh ở Sales 
(1567-1622), cho tới nay vẫn là những bậc thầy linh đạo cho cuộc sống. 
Như một phép lạ, Giáo hội đã vượt qua được cuộc cách mạng Pháp, và 
còn trở nên vững chãi hơn về mặt tinh thần. Thế kỉ 19 diễn ra những 
cuộc tấn công mạnh mẽ cuối cùng của Vô thần, đồng thời cũng là thế kỉ 
có nhiều dòng tu được thành lập và nhiều phong trào trở lại nhất trong 
toàn bộ lịch sử Giáo hội. 
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Sau cuộc tổng thất bại của Vô thần về mặt luận chứng vào đầu thế kỉ 20, 
một số tiên kiến trước đây chống lại Giáo hội cũng bị phản biện. Không 
lâu sau đó người ta tìm được nơi sa mạc Ai-cập cuộn giấy nổi tiếng 
„Ryland P52“, đó là bản Tin Mừng Gio-an, có nội dung giống í như bản 
đang có. Xác nghiệm cho thấy tài liệu được viết vào năm 130 sau công 
nguyên. Như vậy, những thuyết hàm hồ cho rằng, Tin Mừng Gio-an 
được gom góp nhiều thế kỉ sau khi đức Giê-su mất, hoàn toàn mất hiệu 
lực. 
Giáo hội và Thần học lại mở rộng cửa ra với thế giới. Điều này tạo ra nơi 
Giáo hội và thế giới đôi chút bất an. Sau biến cố tinh thần lớn của công 
đồng Vaticano II, với sự hướng dẫn của giáo chủ Gio-an Phao-lô II, Giáo 
hội đã tìm lại được năng động và trở thành lực tâm linh toàn cầu duy 
nhất với tầm ảnh hưởng lớn rộng. Những phong trào tâm linh mới đang 
rộ nở là minh chứng hùng hồn cho chiều hướng phát triển trên. 
 

Hiện nay, giáo chủ Biển-đức XVI, một trong những nhà trí thức lớn, 
đang dùng thần học cao cả của mình để bảo vệ, chống đỡ và đưa ra ánh 
sáng tấm gương đạo đức của bà mẹ già nhỏ bé, bà mẹ vẫn ngày ngày tới 
nhà thờ cầu nguyện, giúp đỡ tha nhân bên cạnh và chết an lành trong 
niềm tin tưởng vào Chúa Giê-su Ki-tô. Giáo chủ Biển-đức vẫn luôn nhấn 
mạnh tới tầm quan trọng của lí trí trong lịch sử Giáo hội. Trước 100 000 
thanh thiếu niên tụ tập trên công trường Phê-rô và trước câu hỏi của các 
sinh viên, làm sao còn có thể tin vào Chúa được khi Toán học hoạt động 
không cần Chúa, Biển-đức ứng khẩu trả lời: „Nhân vật lớn Ga-li-lê đã 
nói…“, rồi ngài cho hay, đối với Ga-li-lê và nhiều nhà khoa học sau ông 
cho tới Einstein, thì cơ cấu toán học đơn giản của tạo vật là một lí do đặc 
biệt cho ta cảm phục đấng Tạo dựng. 
Tông thư đầu tiên của Giáo chủ, Thiên Chúa là tình yêu, là một dẫn nhập 
vào Ki-tô giáo cho những ai vô thần còn tỉnh thức. Bản văn chẳng có gì lạ 
lẫm, nhưng đề cập tới những vấn nạn quyết định; lần đầu tiên Friedrich 
Nietzsche được nêu danh trong một giáo huấn của giáo chủ, phá vỡ mọi 
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thói quen xưa nay của Vatican. Và nó lại là một câu trả lời đầy thuyết 
phục cho Nietzsche, kẻ dứt khoát phủ nhận Thiên Chúa tới cùng. Tông 
thư tóm tắt chỉ trong một vài trang cái cốt yếu của Ki-tô giáo: „Khởi đầu 
làm ki-tô hữu không phải là một quyết định đạo đức hay một í tưởng lớn lao 
nào, nhưng là một gặp gỡ với một biến cố, với một con người mở ra cho đời ta 
một chân trời mới, và qua đó một hướng đi quyết định…“ Cái lạ của bản văn 
đối với nhiều người là nét gợi tình. „Dục tính kéo ta lên chốn thần thiêng… 
Thiên Chúa này yêu thương con người… Vâng, có sự kết hợp giữa con người 
với Thiên Chúa – đó là giấc mơ uyên nguyên của nhân loại -, nhưng sự kết hợp 
này không phải là tan hoà, chìm rơi vào đại dương thiên tính vô biên, nhưng là 
sự hợp nhất tạo nên tình yêu, trong đó cả hai – Thiên Chúa và con người – vẫn 
là hai thực thể riêng nhưng lại hoàn toàn trở nên một… Nếu đời tôi thiếu mọi 
đụng chạm với Chúa, tôi sẽ nhìn tha nhân như là một con người thường tình, 
mà không nhận ra hình ảnh Chúa trong người đó. Nhưng nếu tôi loại hẳn tha 
nhân ra khỏi đời tôi và chỉ muốn sống „đạo đức“ và làm „bổn phận tôn giáo“ 
không thôi, thì quan hệ với Chúa sẽ khô héo. Và như thế quan hệ đó chỉ còn là 
„đúng đắn“ nhưng thiếu tình yêu. Chỉ có sự sẵn sàng đi tới với tha nhân và 
yêu thương họ mới làm cho tôi cũng nhạy cảm đối với Chúa.“ 
Câu nói sau đây của Ludwig Feuerbach cho thấy sự gần gũi của những 
xác tín ki-tô giáo với những quan điểm vô thần có suy tư: „Thiên Chúa chỉ 
có trong tình yêu. Chính Thiên Chúa ki-tô giáo chỉ là một trừu tượng hoá tình 
yêu con người, chỉ là một hình ảnh của tình yêu đó.“ Như vậy, Feuerbach đã 
dùng đoàn kết và tình yêu tha nhân để biện hộ cho sự tôn vinh nhân 
loại. Và rồi người ta thắc mắc, hay là Feuerbach thật ra chỉ là một ki-tô 
hữu thất vọng vì đồng đạo mình. Ông tổ của Vô thần đã đánh – trúng – 
vào lương tri kẻ có đạo: „ Ki-tô hữu ngày nay là những người vô thần đích 
thực; họ khẳng định mình tin vào Thiên Chúa, nhưng lại sống như không có 
Người; những ki-tô hữu này không còn tin vào sự thiện, sự công chính và tình 
yêu, có nghĩa là vào tất cả những gì Thiên Chúa định nghĩa; những ki-tô hữu 
này không còn tin vào phép lạ, nhưng tin vào kĩ thuật; họ phó thác vào những 
bảo hiểm nhân thọ hơn là vào cầu nguyện; trước túng quẫn cuộc đời họ chỉ biết 
chạy tới nhà nước phúc lợi, chứ không còn tìm trú ẩn nơi kinh nguyện nữa.“ 
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Theo Feuerbach, ki-tô hữu như vậy không hơn không kém là những 
người vô thần ẩn danh. Tại sao Feuerbach chỉ trích ki-tô hữu, mà không 
nói gì về chuyện mình phải trở nên như thế nào? Phải chăng ông thực tế 
là một „ki-tô hữu vô danh“ quá thất vọng với lí tưởng của mình? Trước 
kia Feuerbach muốn học Thần học. 
Một số người trong Giáo hội thời sơ khai khẳng định, chỉ những ai được 
mạc khải trọn vẹn các bí ẩn của Ki-tô giáo, nghĩa là những ai biết được 
đích xác Ki-tô giáo là gì, mới là tín hữu thật. Đó là cơ nguy lớn đầu tiên 
xuất phát từ lòng Giáo hội. Ơn cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người, 
đặc biệt là những người yếu đuối, như thế bỗng dưng chỉ còn là đặc ân 
cho một nhóm ưu tú „trí thức biết nhiều“ mà thôi. Một thứ tôn giáo 
dành cho tầng lớp học thức, thời Đế Quốc Rô-ma cũng có những phái 
tôn thờ mầu nhiệm nhuốm màu bí ẩn kiểu đó. Một tôn giáo thiếu quan 
tâm tới cuộc sống như thế sẽ trở thành một thứ trò chơi đố vui. Ai may 
mắn và biết mọi chuyện, kẻ đó thắng. Một í nghĩ thật buồn cười! Thánh 
I-rê-nê ở Lyon bực dọc nhận xét, có một số người nói năng như thể họ là 
người hộ sinh lúc Thiên Chúa Con sinh ra. Ngay từ đầu Giáo hội đã cố 
tránh để mình biến thành thuần tuý một „học thuyết“ mà qua đó toàn 
thế giới được gom lại trong một í niệm đơn giản. Các nội dung khác 
nhau của bốn Tin Mừng là một trong nhiều thí dụ, chúng đưa ra những 
tường thuật không đồng nhất về biến cố làm người của Chúa. Tin Mừng 
không phải là sách giáo khoa. Các tài liệu này mô tả cùng một nhân vật, 
nhưng nhìn từ nhiều góc độ khác nhau. Sören Kierkegaard bảo, thật vô 
lễ, nếu ta có í gói một nhân vật vào trong một í niệm nào đó. 
Bức thư Gio-an thứ nhất được viết ra để chống lại chiều hướng đó, chiều 
hướng mà sau này người ta gọi là thuyết ngộ giáo, chủ trương ai nắm 
được bí mật về Thiên Chúa, kẻ đó được cứu rỗi. Thư chỉ có độ 4 trang, 
nhưng đã tóm được một cách tài tình điều cơ bản của Ki-tô giáo. Thư 
Gio-an thứ nhất có thể gọi là Kinh Thánh ngắn gọn cho những quản trị 
viên thiếu giờ. Trọng điểm của lá thư: „Anh chị em thân mến, chúng ta hãy 
thương yêu nhau, vì tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa, và ai yêu thì được tạo 
thành bởi Thiên Chúa và người đó nhận biết Người. Ai không yêu, sẽ không 
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nhận biết Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu.“ Điểm quyết định: Ki-tô 
hữu là những „Ai yêu… thì nhận biết Thiên Chúa“, dù người đó có lẽ 
không biết gì về Người cả. Và „Ai không yêu“ thì chỉ là một ki-tô hữu trên 
danh vị mà thôi, dù đó là linh mục, giám mục hay giáo chủ Rô-ma; họ 
„không nhận biết Thiên Chúa“, bởi vì „Chúa là tình yêu“, họ như vậy là 
những kẻ vô thần, chỉ tin bằng môi miệng. Feuerbach đã có cái nhìn 
không khác cái nhìn của thư Gio-an thứ nhất. 
Thông điệp này mang tính cách mạng. Nó lộn ngược Ki-tô giáo từ chân 
lên đầu, nói theo kiểu Karl Marx. Nó là một lời ngợi ca duy nhất cho bà 
mẹ già nhỏ bé ít lời và là một cảnh cáo sắc bén cho các nhà thần học giỏi 
miệng lưỡi mọi thời. Chỉ hành động tình yêu mới là quyết định, chứ 
không phải sự hiểu biết về Thiên Chúa. 
Ngày nọ, một người quen gọi tôi, nhờ tìm dùm cho anh một cuốn Kinh 
Thánh. Anh ta yêu say đắm một cô, và nghĩ lần này mối tình có thể bén 
rễ. Và anh muốn đọc Kinh Thánh ngay. Tôi phải nói thêm, anh này rất dễ 
thương và rất dấn thân về mặt xã hội; nhưng chẳng có tơ vương một 
chút gì với đức tin ki-tô giáo cả. Bố mẹ đã không rửa tội cho anh, và anh 
luôn tuyên bố mình là vô thần. Anh biết, tôi là một ki-tô hữu, và đã đôi 
lần thảo luận với tôi về niềm tin Thiên Chúa ở cấp độ cao và dĩ nhiên 
hoàn toàn mang tính cách lí thuyết. Và giờ đây là một cú sét làm đảo lộn 
mọi thứ. Anh yêu thật sự, và tình yêu này đã giúp anh không những 
biết, mà còn cảm được sự hiện diện của một cái gì tồn tại sau cái chết. 
Triết gia lớn Joseph Pieper viết trong cuốn sách mỏng thật cảm 
động Über die Liebe(Luận về tình yêu) của ông, yêu có nghĩa là nói: „May 
mà có anh / em“. Yêu đồng thời cũng có nghĩa là nói: Anh / em đừng chết. 
Đối với người quen rất duy lí của tôi trên đây, không phải Triết học, là 
thứ anh đã nghiên cứu rất nhiều, là con đường dẫn anh tới Thiên Chúa. 
Tình yêu, một cách hoàn toàn vô tình, đã trở thành chứng cứ về Thiên 
Chúa nơi anh. Giáo chủ Biển-đức cũng đã nói: „Dục tính kéo ta lên tới 
thiên tính.“ 
Người ta có thể nghiệm ra Thiên Chúa nhờ sự tương ứng giữa các kinh 
nghiệm sống thâm sâu với niềm xác tín về sự hiện hữu của Thiên Chúa. 
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Và cùng với í thức chắc chắn về câu trả lời đó, người ta có thể an tâm tin 
tưởng trong giờ lâm tử, có thể vững tâm an ủi người thân bên giường 
bệnh, cảnh tôi vẫn thường thấy ki-tô hữu làm, và như điều mà thế giới 
đã cảm được nơi cái chết của giáo chủ Gio-an Phao-lô II. Ta không thể 
sống thử, không thể chết thử, giáo chủ Gio-an Phao-lô đã nói lúc bắt đầu 
sứ vụ của ngài như thế. Và ngài đã không chết thử… Tôi còn nhớ, nhiều 
nhà vô thần đã nói trên truyền hình, họ không hiểu được, tại sao người 
ta lại buồn đến thế trước cái chết của ngài. Hẳn cái chết công khai của 
ngài cũng có liên quan tới đợt sóng mới lạ và không suy giảm quan tâm 
tới Ki-tô giáo từ đó tới nay. Lời tự thú sâu xa và đáng cậy nhất của một 
con người diễn ra lúc chết, và nó đánh động một số người nhiều hơn mọi 
lời nói ủi an. 
Thời khắc có lẽ quan trọng nhất của đời người là giờ phút lâm tử, đó là 
lúc sự sống phô diễn ra tất cả và đang đông chảy vào cuộc sống đời đời 
sinh động. Câu trả lời của một con người an bình vững tin trên giường 
chết chẳng bao giờ là một sản phẩm giả tạo cả; đó là một câu trả lời 
không thể tránh, nó giúp người ta có thể sống và chết một cách đích thật. 
4. THIÊN THẦN MỈM CƯỜI 
Và rồi câu trả lời đó cũng giải đáp cho ta những câu hỏi đã được đặt ra 
trong sách này. Thiên Chúa của câu trả lời ki-tô giáo không phải là Thiên 
Chúa trừu tượng của các triết gia hay Thiên Chúa cao xa của Hồi giáo. 
Đó là Thiên Chúa vô cùng gần gũi với con người, Người cùng bản tính 
với Con Người Giê-su, bản tính mà ta hôm nay cũng có thể còn nhận ra 
và gặp gỡ được trong Chúa Thánh Linh. Dù vậy, cả ba vẫn là một Thiên 
Chúa độc nhất. Vì thế, ai bỏ Ki-tô giáo để quay sang Hồi giáo, vì cho 
rằng, Ki-tô giáo không phải là một tôn giáo độc thần đúng đắn, kẻ đó 
không hiểu gì về đạo mình. Ki-tô hữu tin vào một Thiên Chúa vô cùng 
gần gũi với mình. Thiên Chúa này không phải là một đại lượng độc thần 
cứng nhắc, nhưng là một quan hệ tình yêu thiên chúa sống động giữa ba 
ngôi vị. 
Vì thế, như Hegel nói, Thiên Chúa không cần thế giới để Người tự thành 
toàn trong đó. Nếu không, thì chúng ta sẽ chỉ còn là một đám tay sai hữu 
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ích trong cung của một bạo chúa buồn chán. Nhưng Người đã dựng nên 
thế giới trong tự do và dựng nên loài người chúng ta từ tình yêu tràn 
đầy và hiến tặng, bởi vì chính Người là tình yêu, như ta hẳn đã biết qua 
cái chết và phục sinh của đức Giê-su. Ai yêu, kẻ đó cảm nhận được sự 
đời đời. Ki-tô hữu là người sống trong nhận thức chắc chắn rằng, cái tình 
yêu vượt mọi thời gian kia không phải là một ảo ảnh, nhưng là một thực 
hữu. 
Ai bước được vào trong chuyển động tình yêu mạnh mẽ của Thiên 
Chúa, nhờ đó họ sống vị tha vượt lên chính mình, kẻ đó sẽ được hưởng 
cuộc sống đời đời theo luật Chúa. Điều này đúng cho họ: „Ở đâu không 
còn tiếng nói nào có thể đến với ta được nữa, ở đó là Người“ (J. Ratzinger). 
Còn ai chỉ biết thu thật nhiều cho mình mà thôi, kể cả trong những công 
tác gọi là tình yêu, kẻ đó sau khi chết sẽ trở về với cái xác hư thối của 
mình mà thôi, nghĩa là chẳng được gì cả theo luật Chúa. Như thế, Thiên 
Chúa sống động là mô hình đối kháng lại chủ nghĩa vị kỉ đang thắng thế 
trong xã hội ngày nay. 
Làm người, theo xác tín ki-tô giáo, là ở trong một đối thoại, ở trong một 
tương quan, chứ không phải là một ốc đảo riêng rẽ. Một hình ảnh về con 
người và xã hội như thế khác hẳn với một tập hợp lạnh lẽo những chủ 
thể thị trường ích kỉ, chỉ biết làm sao vơ cho thật nhiều về mình, để về 
sau dư giả mà trang hoàng phòng mình trong viện dưỡng lão cho thật 
đẹp. Những đám táng vô danh, rút cuộc, là phần thưởng cho cuộc đời 
họ. Trái lại, con người như là hình ảnh một cộng đoàn tình yêu của 
Thiên Chúa ba ngôi sẽ là mô hình hi vọng thực sự của toàn xã hội. 
Việc nhập thể của Thiên Chúa, vì vậy, trên căn bản là một cái gì thật đơn 
giản, bởi vì đó là cách Người giúp ta giải quyết được nhiều điều rắc rối 
mà ta có thể có về Người. Thiên Chúa của các triết gia, trái lại, luôn tiềm 
ẩn những khó khăn không thể giải quyết. Thiên Chúa của các triết gia là 
một Thiên Chúa dửng dưng vô cảm trước mọi loài. Với Thiên Chúa này 
ta có thể đặt ra những câu hỏi nghiêm túc hoặc bực mình về sự có mặt 
của sự dữ để xem Người biện bạch ra sao. Tuy nhiên, cũng chính một số 
triết gia lớn, như Sören Kierkegaard và Gabriel Marcel, đã coi thứ Thiên 
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Chúa quan toà bất nhẫn do các triết gia nghĩ ra kia là hoàn toàn vô lí. Vị 
quan toà đáng trách đó không phải là Thiên Chúa thật. Pascal nói: „Chân 
lí mà thiếu bác ái thì không phải là Thiên Chúa.“ Câu hỏi về í nghĩa của khổ 
đau sẽ được nêu lên một cách hoàn toàn khác, nếu ta chắc chắn rằng, 
chính Thiên Chúa đã làm người, và vì yêu con người, Người đã đau khổ 
thật sự như một con người, hầu cứu chúng ta mãi mãi thoát khỏi mọi 
khổ đau. Thiên Chúa của đức tin ki-tô giáo không phải là một đấng toàn 
năng lạnh lùng, nhưng Người cùng đau với con người. 
Như thế, một Thiên Chúa chủ yếu làm người, chứ không phải trước hết 
toàn năng, sẽ chẳng mâu thuẫn gì với việc tôn trọng tự do con người. 
Orlando Patterson, nhà xã hội học của đại học Harvard, còn gọi Ki-tô 
giáo là „tôn giáo thế giới đầu tiên và duy nhất tuyên xưng tự do như là mục 
tiêu tôn giáo cao nhất.“ Và một Thiên Chúa cùng đau với con người vì yêu 
con người, như vậy, không thể là một Thiên Chúa chỉ biết chỉ tay năm 
ngón ra lệnh đạo đức. 
Ông già râu tóc bồm xồm chuyên doạ nạt con trẻ, một sản phẩm của thế 
kỉ 19, cũng là một xuyên tạc nguy hiểm về Thiên Chúa ki-tô giáo. Ki-tô 
giáo không phải là một giáo huấn đạo đức, mà đúng hơn là một xác tín 
về sự cứu độ con người bởi Thiên Chúa tình yêu. Nó không phải là một 
thế giới quan, nhưng trước hết là một nhân sinh quan. 
Theo đức tin ki-tô giáo, không chỉ con người, mà cả loài vật cũng là tạo 
vật của Thiên Chúa. Con người là một phóng ảnh của Thiên Chúa, và 
nhờ sự nhập thể của Người họ trở thành anh chị em trong Chúa – đây là 
điều hầu như không thể tin được, và các tôn giáo khác coi đó là chuyện 
phạm thượng. Như thế, con người có một phẩm giá rất lớn, và việc bảo 
vệ con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên không chỉ là một 
bổn phận đạo đức của ki-tô hữu, mà còn là một bổn phận xuất phát từ 
tâm điểm đức tin của họ. Như thế, hình ảnh Thiên Chúa ki-tô giáo có 
ảnh hưởng trực tiếp trên nhiều xác tín đạo đức sinh học. 
Đức tin vào Thiên Chúa này tôn trọng lí trí, nhưng đó không phải là đức 
tin của riêng thành phần trí thức ưu tú. Trái lại, đức tin vào Chúa Giê-su 
Ki-tô đòi hỏi thanh tẩy lí trí khỏi mọi kiêu căng tự đại. Chính lí trí chẳng 
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lạ gì việc làm này của đức tin. Ngày nay khoa học chỉ coi trọng một lí trí 
biết nhận ra giới hạn của mình. Có thể nói, đức tin làm cho lí trí trở nên 
chín chắn, biết điều. Lí trí nhờ đó trở nên tự tin, nhưng vẫn khiêm tốn, 
như các „nhà hiền triết phương đông“ xưa đã quỳ gối trước con trẻ ở 
Palestina. Chính các triết gia lớn cũng nhận định như thế. Blaise 
Pascal:”Ở đây, tôi không tìm cách chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa, sự 
bất tử của tinh thần hay của bất cứ cái gì đại loại như thế bằng những lí chứng 
tự nhiên; không phải chỉ vì tôi cảm thấy có đủ khả năng tìm thấy trong thiên 
nhiên điều gì đó có thể thuyết phục những người vô thần cứng lòng, nhưng là 
vì những hiểu biết đó, nếu không có Chúa Giê-su Ki-tô, đều phí công và vô bổ.“ 
David Hume: „Khi một học giả trở nên hồ nghi triết lí, thì đó là bước khởi đầu 
và quan trọng nhất để người đó trở thành một ki-tô hữu.“ Karl Jaspers bình 
luận về Kant: „Vì nếu như ở đây chúng ta được ban cho kiến thức, thì tự do 
của ta sẽ bị tê liệt. Điều đó xem ra như thể Thiên tính muốn tạo ra cái cao cả 
nhất đối với ta – cái tự do từ-chính-nó -, nhưng, để có thể thực hiện được điều 
đó, Người đã phải tự ẩn mặt.“ Tuy nhiên, điều Joseph Ratzinger nói cũng 
đúng: „Ai tin, người đó luôn thấy rõ hơn; cũng như lí trí sẽ trọn đầy, khi nó 
công nhận cái tình yêu vượt thắng sự chết kia.“ 
Quan niệm của lí trí thuần tuý về Thiên Chúa đã thất bại. Tất cả những 
gì mang tính áp đặt đều không tương hợp với sự gặp gỡ cá vị với Thiên 
Chúa. Một minh chứng kinh hồn về Thiên Chúa hay một phép lạ khiến 
cho những ai có lí trí đều phải tin vào Người sẽ là một yếu tố „áp đảo“ 
thật đấy, nó bắt con người phải quỳ gối, nhưng nó sẽ xoá sạch mọi tự do 
con người. Như vậy, đức tin vào Thiên Chúa không phải là thứ do lí 
luận áp đặt, dù có nhiều lí do biện hộ cho quan điểm này; không phải 
toán học, không phải đạo đức, cũng không phải quyền lực nhà nước hay 
giáo hội có thể bắt người ta tin vào Chúa. Chỉ có một Thiên Chúa đích 
thật, có thể kinh nghiệm được và tôn trọng tự do con người mới có thể là 
câu trả lời cho những vấn nạn của con người. Con người có quyền quyết 
định có mở lòng ra với Người hay không, có phó thác vào Người hay 
không, có thể ngờ vực hay tin tưởng nơi Người. 
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Đức tin này, vì thế, không phải là một khả năng tạo được nơi những ki-
tô hữu có nội lực tâm linh thâm sâu, nhưng trái lại, là một quà tặng của 
Thiên Chúa trao ban cho tất cả những ai mở lòng ra, hay ít ra không 
khép lòng mình lại trước Người. Thần học dùng từ hồng ân để chỉ quà 
tặng đó. Người ta có thể tới được với Chúa, chẳng hạn như khi họ đơn 
giản bắt đầu cầu nguyện, cho dù họ chưa tin vào Chúa. Trong Cựu 
Ước đã có câu: „Ai hết lòng tìm Ta, họ sẽ được gặp Ta.“ Thiên tài Blaise 
Pascal có lần nói với con người đi tìm đó: „Quý vị muốn có được đức tin, 
nhưng không biết làm sao tới đó ư? … Quý vị hãy học nơi những người trước 
đây đã ngụp lặn trong hoài nghi như quý vị. Hãy làm theo họ, hãy làm những 
gì đức tin đòi hỏi, làm như thể quý vị đã là những kẻ tin. Đi dự thánh lễ, dùng 
nước phép v.v., điều đó chắc chắn sẽ làm quý vị trở nên chất phác và dẫn quý vị 
tới đức tin.“ Trong cuốn sách mới nhất của giáo chủ Biển-đức XVI viết về 
Chúa Ki-tô, ngài viết: „Đặt câu hỏi về Chúa và tìm kiếm khuôn mặt của 
Người – đó là điều kiện tiên quyết đưa ta lên tới với Chúa.“ 
Tân Ước có một câu gần như là lời tiên báo cảnh Edith Stein đứng trước 
cửa nhà cô Rainach. Tin Mừng Mát-thêu ghi: “Hãy gõ thì sẽ được mở.“ 
Một đức tin như thế có liên quan rất nhiều với việc tin tưởng phó thác. 
Trẻ con có thể phó thác hết mình một cách thật cảm động. Chúng có thể 
tin tưởng phó thác vào cha mẹ như Áp-ra-ham phó thác vào Thiên Chúa. 
Đó không phải là sự thơ ngây con nít, nhưng là một tình cảm lạ lùng đầy 
trìu mến tình người. Tin tưởng phó thác này là điều kiện của hạnh phúc 
đích thật. „Nếu anh chị em không trở nên như con trẻ, anh chị em sẽ không vào 
được nước trời.“ Câu này đã làm tuổi trẻ đầy nghi ngờ chống đối của tôi 
khiếp sợ. Nhưng với thời gian, tôi không những đã tìm được niềm tin 
vào Chúa, mà còn nhận ra được chân lí thâm sâu của câu đó. Đây không 
phải là một biểu hiện chống lại lí trí. Mà là một nhận thức vô cùng hữu 
lí, khi ta hiểu ra rằng, lí trí không đủ để mang lại cho tôi hạnh phúc. Tin 
tưởng phó thác vào lí do hiện hữu của mọi sự, vào một Đấng tác tạo và 
gìn giữ thế giới, và vào một Thiên Chúa không bỏ rơi tôi trong giờ lâm 
tử, đó không phải là thái độ trẻ con, mà là bí ẩn của hạnh phúc đích thật. 
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Việc chở che con người và thế giới trong bàn tay từ ái Thiên Chúa đó 
được thể hiện trong truyền thống ki-tô giáo, khi Giáo hội đong đầy thời 
gian và không gian với những ngày lễ thánh và địa điểm thánh. Vâng, cả 
bầu trời giữa Thiên Chúa và con người cũng được phủ đầy và sống động 
bởi các thiên thần. Một niềm tin như thế không bao giờ là chuyện cá 
nhân cả, nó luôn đòi hỏi sự công khai. 
Ánh sáng niềm tin công khai đó đã và đang được chuyển tiếp từ bao 
nhiêu thế kỉ tới nay. Nhưng ánh sáng này cũng có lịch sử của nó trong 
cuộc sống từng người. Nhà thần học John Henry Newman (1801-1890), 
con người tìm kiếm với hết tâm can và trí tuệ và đã từ Anh giáo trở về 
với Công giáo, đã ghi lại bước đường kiếm tìm đức tin của mình bằng 
những lời thơ cảm động như sau: 
Ánh sáng dịu dàng, xin hãy dẫn dắt con 
Hãy dẫn dắt con, 
hỡi Ánh sáng dịu dàng trong đêm tối. 
Đêm đen lạnh và quê hương diệu vợi, 
xin hãy dẫn dắt con. 
Hãy canh chừng chân con. 
Con không đòi phải thấy được những gì xa trước. 
Chỉ một bước là đủ. 
Trước đây hiếm khi con kêu cầu Chúa: 
Hãy dẫn dắt con. 
Con đã không thấy và đã thích tự mình chọn lối cho mình đi. 
Nhưng nay: Hãy dẫn dắt con! 
Con đã yêu hào quang và danh vọng, yêu quá khứ. 
Kiêu hãnh đã dẫn con lên đường. 
Xin Chúa đừng nghĩ gì về quá khứ nữa! 
Cánh tay Chúa từ lâu đã bảo vệ con. 
Quyền năng Chúa hẳn đã dẫn con qua đầm lầy, thác cao và ghềnh đá, 
cho tới khi đêm đen qua đi. 
Và bình minh tới cùng với nụ cười các thiên thần, 
nụ cười con hằng yêu mến, 
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nhưng đã một thời con chẳng nhìn ra. 
Kết thúc cho chương viết về câu trả lời ki-tô giáo này, có lẽ không gì hơn 
là ghi lại bản tuyên tín của hai công đồng Ni-xê (+ 325) và Con-stan-ti-
nốp (+ 381), bản tuyên tín cho tới nay vẫn là sợi dây nối kết các tín hữu 
mọi giáo hội ki-tô giáo. Bản văn tóm kết những nội dung đức tin căn 
bản. Ai đã biết được những cuộc tranh luận đầy cá tính và sáng tạo trong 
việc hình thành những í niệm và hình ảnh diễn tả Thiên Chúa trong tài 
liệu này đều không khỏi cảm động khi đọc và suy tư về nó: 
„Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Đấng dựng nên trời đất muôn 
vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên 
Chúa, sinh bởi đức Chúa Cha từ trước muôn đời: Người là Thiên Chúa bởi 
Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, 
được sinh ra, mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với đức Chúa Cha, 
nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi 
chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép đức Chúa Thánh Thần, Người 
đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh 
vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng thời Phong-xi-ô Phi-la-tô. 
Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu 
đức Chúa Cha. Và Người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ 
chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính đức Chúa Thánh Thần là 
Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống: Người bởi đức Chúa Cha (và đức Chúa 
Con) mà ra. Người cũng được phụng thờ, và tôn vinh với đức Chúa Cha và đức 
Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội thánh duy 
nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép Rửa 
để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.“ 
Đó là tất cả – còn mọi chuyện khác Bạn có thể quên đi. 
 

12. HÔM SAU NGÀY ĐÓ 
CÁC GIÁ TRỊ, SỰ THẬT VÀ HẠNH PHÚC 
 
1. NHỮNG GIẢI ĐÁP BẤT NGỜ 
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Cô quản trị viên cao cấp trẻ tuổi bị trầm cảm nặng. Cô có việc làm tốt, 
thành trong công nghề nghiệp, có nhiều thanh niên đeo đuổi. Nhưng 
thời gian gần đây cô rút mình hẳn khỏi mọi thế sự. Một mình trong 
phòng riêng, cô âm thầm gặm nhấm thân phận mình. Bác sĩ bó tay. Ông 
đã thử mọi cách, nhưng chẳng giúp cô được gì. Một người bạn gái ở xa 
biết chuyện, quyết định tới thăm. Tình trạng quả thật nguy kịch. Ở vai 
trò lãnh đạo như cô khó mà nghỉ lâu được. Mà lỡ mất việc, thì không biết 
tương lai sẽ ra sao. Nhưng lúc này không thể nghĩ đến công việc được. 
Cô đã hoàn toàn kiệt lực. Cô bạn chẳng hiểu gì về bệnh trầm cảm. Hai 
người chẳng nói chuyện gì được với nhau, ngay cả cầu nguyện chung 
cũng chẳng được. Một phần cũng vì cô quản trị đã từ lâu chẳng còn thiết 
tha gì với Chúa nữa. Làm gì bây giờ? 
Cô bạn quyết định một việc táo bạo. Cô đề nghị hai người làm một 
chuyến hành hương. Về mặt tâm lí chữa trị, hành hương gặp gỡ đông 
người và tiếp cận nhiều biến cố là chuyện không nên. Bởi vì người bệnh 
thấy mọi người đều khoẻ mạnh, chỉ có mình là xấu số, nên tình trạng 
bệnh càng thêm gia trọng. Nhưng cô quản trị chẳng còn gì nữa để mất. 
Mọi thử nghiệm khác đã không thành công, và cô đang rơi vào thất vọng 
hoàn toàn. Cả hai lên đường. Chuyến đi hơi mệt, vì nơi hành hương xa, 
không phải ở trong nước. Tới nơi, cô quản trị bắt đầu cầu nguyện, cầu 
nguyện say sưa như chưa bao giờ được làm. Và cô cảm thấy lời cầu của 
cô không rơi vào quãng không, nhưng đã thấu tới Chúa. 
Bỗng chốc nhà quản trị hết xuống tinh thần. Hơn nữa, cô đã „trở lại“. 
Sau khi về lại nhà, cô tới xin học giáo lí với một linh mục già khôn ngoan 
để lãnh nhận bí tích thêm sức, bí tích mà cô thời trẻ đã bỏ qua vì chẳng 
thấy thú vị gì. Cô trở lại nơi hành hương một lần nữa, lần này với người 
bạn trai đã quen từ trước. Nhưng khi anh này tỏ í xin cưới, thì cô trả lời: 
„Em đã có người khác rồi.“ 
Hẳn anh thanh niên ngỡ ngàng lắm. Nhưng cô cho anh hay, cô đã dâng 
hiến đời mình cho Chúa Giê-su rồi. Và một ngày nọ, cô nghe như Chúa 
hỏi mình: „Con có muốn phục vụ thầy trong đơn sơ và nghèo khó không?“. Và 
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cô đã quyết định vào dòng kín, một dòng tu nhiệm nhặt nhất. Tới phiên 
người bạn gái đã cùng đi hành hương với cô ngỡ ngàng, khuyên cô bỏ í 
định. Đùng một cái bỏ cả cuộc đời, bỏ cả tương lai, thật là vô trách 
nhiệm! 
 
Trước trường hợp này, nhà tâm lí chữa trị có nhiều cách giải thích. 
Người ta có thể đoán rằng, cơn bệnh đã đột ngột biến mất một cách 
trùng hợp trong cuộc hành hương. Người ta có thể nghĩ rằng, quyết định 
vào dòng có lẽ là một hành vi cảm tạ quá mức trước việc mình khỏi 
bệnh, nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là một hành vi quá vội vã. Người ta 
sẽ bảo rằng, coi chừng, bệnh kia thường xuất hiện từng chặp, nó sẽ trở 
lại, và lần này chưa chắc sẽ hết bằng cách đi hành hương. Hay là cô ta đã 
nghe tiếng lạ bảo cô đi tu, tiếng lạ đối với bệnh nhân tâm thần là điều các 
nhà chữa trị tâm lí thường rất quan tâm. Cuối cùng, cuộc sống quá ngặt 
nghèo của dòng kín (suốt đời không rời tu viện, các buổi cầu nguyện 
nhiều giờ) hẳn không hợp với người đã có khuynh hướng trầm cảm như 
cô. Đời tu càng nhiệm nhặt, càng đòi hỏi tu sinh phải có một tinh thần 
vững vàng. Nhưng cô quản trị vẫn giữ nguyên í định, xin thôi việc trước 
sự tiếc nuối của ban lãnh đạo, và vào tu viện. 
Từ đó đã 19 năm trôi qua. Người nữ tu trẻ đã chẳng bao giờ bị bệnh lại. 
Cô là một trong những người hạnh phúc nhất mà tôi quen, khoẻ mạnh 
và đầy sinh lực. Chúng tôi tới thăm nữ tu gần như mỗi năm. Cô chẳng có 
dấu hiệu gì là tâm bệnh cả. Ngay tiếng lạ trước đây cũng chẳng còn. Và 
như vậy, xem ra những diễn biến trước đây đã là cái gì khác, chứ không 
phải là triệu chứng của tâm bệnh. Nữ tu cho tôi hay, ông bác sĩ trước kia 
chữa cho cô rất phấn chấn về chuyện xẩy ra, nên cũng muốn đi hành 
hương nơi cô đã tới. 
Cuốn phim truyện của Mĩ The Day After mô tả cảnh ngày hôm sau khi 
xẩy ra thảm hoạ nguyên tử. Mọi sự đều đổi thay hoàn toàn, chẳng còn 
cái gì giống ngày hôm qua. Cuộc sống phải bắt đầu lại từ đầu. Có thể so 
sánh điểm này với biến cố sau ngày gặp được niềm tin vào Thiên Chúa 
không? Cuộc sống hàng ngày từ đây có lẽ chẳng có gì đổi khác nhiều. 
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Buổi sáng vẫn có trứng để điểm tâm. Tuy nhiên, trên căn bản, mọi 
chuyện đã đổi thay, và đổi thay này sâu đậm hơn biến cố nguyên tử. 
Toàn bộ cuộc đời chuyển hướng. 
Heidegger có lí khi mô tả cuộc sống là „hiện hữu cho cái chết“, nghĩa là, 
mỗi ngày trong đời con người sống nhiều hay ít trong í thức cái chết chắc 
chắn đang tới, và í thức này thấm đượm lên ngày sống của mình. Nhưng 
biến cố tìm được niềm tin vào Chúa thì ngược lại, nó biến í thức kia 
thành ra „hiện hữu cho cuộc sống đời đời.“ Tuyệt vời.Cả Edith Stein cũng 
đã không đứng yên sau khi nhận phép rửa. Cuộc đời chị thay đổi hẳn. 
Và chị cũng bước vào dòng kín. Triết gia vô thần trở thành một nhà cầu 
nguyện lớn, và cuối cùng chị đã lên đường tới trại tập trung Auschwitz 
trong tư cách một người Do-thái đã nhận phép rửa. Các tác phẩm của chị 
khá bổ ích cho những trí thức trên đường tìm Chúa. 
 
Nhưng đừng lo, không phải ai cũng được Chúa Thánh Thần dẫn vào 
dòng kín cả đâu. André Frossard người Pháp vốn vô thần, vô thần của 
ông vững như bàn thạch. Cha ông là đồng sáng lập viên Đảng Cộng Sản 
Pháp. Ngày 8 tháng 7 năm 1935, lúc 20 tuổi, anh bước vào một nhà 
nguyện trên đường Rue d´ Ulm trong khu la-tinh Paris để tìm bạn. Anh 
bước vào, như anh kể về sau, lúc 17 giờ 10 phút, và lúc 17 giờ 15 phút 
anh trở ra thành một người công giáo. André Frossard không điên. Anh 
đã trở thành một trong những nhà văn và kí giả nổi tiếng nhất nước 
Pháp, và năm 1987 đã được bầu vào Hàn Lâm Viện Pháp. 
Anh đã không rùm beng lên với biến cố đó. 35 năm sau ông viết cuốn 
sách bán chạy quốc tế: Thiên Chúa Hiện Hữu. Tôi đã gặp Ngài. Trong sách, 
ông kể, khi đưa mắt lướt qua những người đang cầu nguyện để tìm bạn, 
ông bỗng nhiên dừng lại nơi ngọn nến thứ hai bên trái thập giá, „không 
phải ở ngọn thứ nhất, cũng không ở ngọn thứ ba, mà ngay ngọn thứ hai…“ Và 
sự lạ xẩy ra chính lúc đó. Thoạt tiên ông nghe câu „cuộc sống tâm linh“, 
rồi tức thì ông thấy ánh sáng toả tràn, cảm thấy nhẹ nhàng êm ả, thấy 
được trật tự vũ trụ, nhận ra sự hiển nhiên của Thiên Chúa, „sự hiển nhiên 
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của hiện tại, sự hiển nhiên của Con người, Con người mà trước đó một giây tôi 
còn phủ nhận, Con người mà ki-tô hữu gọi là Cha chúng con“. 
Ra khỏi nhà nguyện, thấy gương mặt ông đổi khác, người bạn hỏi: „Mày 
làm sao thế?“ – „Tao theo đạo“, câu trả lời làm bạn ông và cả ông hoàn toàn 
ngỡ ngàng. Không phải là một biến cố chốc lát. Frossard học giáo lí, 
nhận phép rửa, và mất vào năm 1995 ở tuổi 80 như một tín hữu công 
giáo xác tín. Ông không vào tu một dòng nào cả… 
Những biến cố như trên không chỉ xẩy ra nơi những người nổi danh. 
Mới đây, tôi gặp một người cũng có kinh nghiệm i như thế. Anh ta là 
một công chức cao cấp chuyên đi công tác. Ngày nọ, anh thình lình gặp 
được đức tin trong một phòng khách sạn. Đã có lúc anh tìm hiểu về đức 
tin, nhưng chỉ tìm hiểu xa xa thôi. Ngày hôm đó cũng chẳng có gì thật lạ 
lùng xẩy ra. Câu chuyện khá đơn giản. Anh này, về mặt tâm thần, cũng 
chẳng có gì bất thường cả, dễ mến, từ tốn; anh chẳng quan trọng hoá khi 
kể về biến cố này. 
 
Câu chuyện của chị Agnes Gonxa Bojaxhiu người An-ba-ni thì lại hoàn 
toàn khác. Chị cũng đã có một chuyển hướng lớn trong cuộc đời. Chị đã 
nhận phép rửa, đã là ki-tô hữu và là một nữ tu. Nhưng chị cảm thấy 
hình như Chúa muốn chị làm một cái gì khác. Và trên chuyến xe lửa từ 
Kalkutta tới Darjeeling ngày 10 tháng 9 năm 1946 chị đã đi tới một quyết 
định: lập một dòng mới, dòng Nữ Tử Truyền Giáo Bác Ái. Đây không phải 
chỉ là một dòng thuần bác ái chuyên lo cho „những người nghèo nhất trong 
số người nghèo“, như Mẹ Tê-rê-xa vẫn thường nhấn mạnh. Mỗi sáng, các 
nữ tu tụ họp nhau cầu nguyện và chầu Thánh Thể. Mẹ Tê-rê-xa quan 
niệm rằng, cầu nguyện giúp cho công việc nặng nhọc trong các khu dân 
nghèo thế giới trở nên đỡ nặng nhọc hơn. Hiện tượng „cháy“, „kiệt sức“ 
(Burnout-Syndrome) chẳng bao giờ xẩy ra nơi các chị Nữ Tử Bác Ái. 
Mẹ Tê-rê-xa có một lối gặp gỡ người khác rất đặc biệt. Ánh mắt Mẹ rất 
đỗi mãnh liệt và đầy yêu thương; và Mẹ nhìn người đối diện một cách 
như thể trong giây phút đó chẳng có gì khác ngoài người đó và Mẹ mà 
thôi. Mẹ có khả năng đặc biệt, khả năng này một số nhà chữa trị tâm lí 
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cũng có, là hiểu ẩn í của người khác không chỉ bằng qua ngôn ngữ lời 
nói, mà cả bằng qua quan sát diện mạo kẻ đối thoại. Mẹ bị tấn công 
trong một cuộc phỏng vấn: „Mẹ yêu kẻ nghèo, tốt. Nhưng Mẹ nghĩ gì về tài 
sản của Vaticano và của Giáo hội?“ Phản ứng của Mẹ thật tiêu biểu. Mẹ 
nhìn anh phóng viên theo lối của Mẹ và nói: „Ông không được bình an. Có 
cái gì làm ông bực bội, ông không có bình an.“ Anh phóng viên ngỡ ngàng, 
Mẹ tiếp: „Ông cần nhiều đức tin hơn!“ – „Làm sao tôi có được đức tin?“ – 
„Ông nên cầu nguyện.“ – „Tôi không biết cầu nguyện.“ – „Vậy thì tôi sẽ cầu 
nguyện cho ông. Nhưng ông nên tập trao tặng cho người khác một nụ cười. Nụ 
cười cũng giống như một đụng chạm. Nó làm ta cảm được phần nào sự hiện 
diện của Thiên Chúa trong đời sống.“ Người phóng viên chỉ muốn hỏi, như 
„người ta“ vẫn hỏi. Nhưng Mẹ Tê-rê-xa đã không trả lời, như „người ta“ 
vẫn thường trả lời. Mẹ đã trả lời một cách thật riêng tư cho điều mà Mẹ 
đã cảm nhận được nơi người đó. Và người phóng viên đã hiểu. Lần 
khác, một kí giả hỏi Mẹ: „Cái gì phải thay đổi trong Giáo hội?“ Mẹ đăm 
đăm nhìn sâu vào đôi mắt kí giả, mỉm cười trả lời: „Ông và tôi!“ 
 
2. ĐỔ XĂNG TÂM LINH VÀ THẦN BÍ 
 
Không phải ai cũng có cơ hội gặp được các thánh bằng xương thịt. 
Nhưng về mặt tâm linh, ta vẫn nghe kể về những cuộc gặp gỡ như thế. 
Ngay giáo chủ Gio-an Phao-lô II đã đưa một số lớn người lên hàng 
thánh, để làm gương sống đức tin cho ta hay cho những ai còn trên 
đường tìm về đức tin. Gương sáng của những con người bằng xương 
bằng thịt dù sao vẫn sống động hơn là cuốn giáo lí, sách này tuy chứa 
đựng mọi giáo huấn đức tin, nhưng tựu trung nó vẫn chỉ là một cuốn 
sách, không hơn không kém. Sở dĩ giáo chủ Gio-an Phao-lô II hành động 
như thế, có lẽ vì ngài chịu ảnh hưởng của khoa nhân chủng triết học của 
thế kỉ 20, một khoa học đặt con người cá nhân lên địa vị ưu tiên. Trong 
thời niên thiếu tôi biết nhiều chuyện các thánh. Chẳng hạn như chuyện 
thánh Damian Deveuster, một linh mục người Bỉ, ngài tự nguyện đi ra 
một hòn đảo để phục vụ bệnh nhân cùi, và đã bị lây bệnh. Cả khi đã lớn, 
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những chuyện về gương thánh nhân vẫn làm tôi đặc biệt bồi hồi xúc 
động. 
Người vô thần tìm được đức tin không chỉ qua con đường cầu nguyện 
nội tâm. Người ta cũng có thể đạt tới đích bằng hành động xả thân. 
Martin, anh sĩ quan người Rô-ma chưa phải là ki-tô hữu. Ngày nọ, anh 
gặp một người ăn mày đang rét rung co mình nơi cổng vào thành phố 
Amiens. Martin thắng ngựa, cắt áo choàng mình ra làm hai, và trao cho 
người ăn mày một nửa, rồi lại đi tiếp. Hành động đó, Martin không làm 
vì giới răn đạo Chúa nào cả, vì ông là người ngoại giáo. Nhưng đêm đến, 
ông mơ thấy lại cảnh ban ngày. Và kẻ ăn mày bỗng nhiên mang hình hài 
Chúa Ki-tô. Không lâu sau đó Martin nhận phép rửa. Về sau, ngài là một 
giám mục có tiếng, sự thánh thiện của ngài vang vọng mãi tới ngày nay. 
Nghĩa là có hai con đường, một nội tâm và một ngoại tâm, dẫn tới Thiên 
Chúa. 
Triết gia Robert Spaemann là người thực tế. Hôm đó ông kể cho tôi câu 
chuyện như sau: Hai vợ chồng ông đang đi nghỉ hè, bà vợ đột nhiên bị 
xuất huyết não và đang nằm chờ chết. Ông muốn tìm ngay một linh 
mục, để giúp bà dọn mình. Chợt nhớ tới một người bạn linh mục, nhưng 
ông đã không gọi, vì linh mục ấy ở quá xa, cách đó 200 cây số và rất bận. 
Ông tìm tới phòng điện thoại hỏi số của bác sĩ gia đình và xin vị này một 
số chỉ dẫn cần thiết. Cả số điện thoại của vị linh mục lẫn của bác sĩ gia 
đình ông đều không nhớ. Và rồi, vì sơ í, thay vì nhấn số 1, ông nhấn số 0; 
biết ngay mình lầm số, tính bỏ xuống nhấn lại, thì đầu dây bên kia vang 
lên tiếng của vị linh mục. Spaemann nói ngay: “Không phải tôi là người gọi 
cho ông, nhưng tôi nghĩ là tôi biết ai đã gọi cho ông. Xin ông tới ngay, vợ tôi 
đang chờ chết.” Chuyện xẩy ra trước sự hiện diện của con gái ông, lúc đó 
cũng đang đứng với cha trong phòng điện thoại. Một người đứng trong 
phòng điện thoại công cộng ở Freising gần München, chỉ nhấn sai con số 
0, mà điện thoại của của một linh mục ở Stuttgart kêu, thì quả là một 
phép lạ, dù từ ngữ này Spaemann rất hiếm khi dùng, và ông cho hay, cả 
đời ông chưa bao giờ gặp một phép lạ nào cả. Ai quen biết triết gia 
Spaemann, đều hiểu ông là người đa nghi, lí sự và thẳng ruột ngựa đến 
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cỡ nào. Tôi chẳng ngờ vực một chút nào chuyện của ông kể. Không thể 
nào cắt nghĩa được hiện tượng trên. Robert Spaemann nói với tôi: „Phép 
lạ thì phải kể tiếp cho người ta biết.” Nhưng, không một ki-tô hữu nào buộc 
phải tin vào phép lạ. 
 
Những biến cố như thế, ít hay nhiều, đều là những cuộc gặp gỡ trực tiếp 
với Thiên Chúa, và chẳng mấy ai có được diễm phúc ấy. Ngay đầu sách 
này, chúng ta đã nói, theo đức tin ki-tô giáo thì con người có thể gặp 
được Thiên Chúa. Chẳng hạn như nơi tôi, nhờ những cuộc gặp gỡ 
thường tình với những “ki-tô hữu the day after” mà tôi đã tìm lại được 
đức tin. Hẳn quý vị cũng đã tình cờ trong kì nghỉ hè hay trong nhiều 
hoàn cảnh nào khác đã gặp được một con người ngoại hạng, mà mình đã 
có thể chuyện trò tâm đắc về Chúa với họ. 
Sau một cuộc nói chuyện bàn tròn truyền hình, nữ diễn viên Elisabeth 
Volkmann – giờ đã qua đời – thân mật thổ lộ với tôi, là bà rất gắn bó với 
Giáo hội công giáo. Chính nơi thế giới truyền thông có nhiều người, mà 
qua những tiếp xúc riêng tư, ta thấy họ rất khác: nhiều suy tư và cởi mở 
trước những vấn nạn cuộc đời. Trong thế giới vội vã đến chết người của 
truyền thông, có lẽ những người đó đóng những vai quan trọng. Nhưng 
họ vẫn ước mong trở về với con người thật của mình một khi rời sân 
khấu trở lại với thế giới thật, trong đó họ chẳng phải đóng vai nào nữa. 
Ngoài ra, trong thế giới thật này, thường người ta mới chết thật sự, chứ 
không phải giả chết lăn quay như trong các màn phim truyền hình mỗi 
tối. Nghĩa là, ai xem ra sống động trong truyền hình, kẻ đó thường là 
chết trong đời thật, và ai bị giết trong các màn thám tử, kẻ đó lại sống 
nhăn răng. Trong truyền hình, mọi chuyện đều dửng dưng và chẳng có 
gì là dứt khoát cả. Như vậy, truyền hình một cách nào đó cũng góp phần 
vào việc làm cho ta coi thường cái chết – và cả coi thường sự sống. 
 
Thánh lễ kết thúc Đại Hội Giới Trẻ Quốc Tế năm 2005 tại Köln do giáo 
chủ Biển-đức chủ tế đã được truyền hình phát đi khắp năm châu bốn bể. 
Để việc thu phát hình hữu hiệu, một linh mục đã được điều động tới hỗ 
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trợ anh bỉnh bút đặc trách việc thu phát hình trong suốt buổi lễ. Vị linh 
mục có nhiệm vụ giải thích í nghĩa các động tác phụng vụ, hầu anh bỉnh 
bút – chẳng hiểu gì về Ki-tô giáo cả – có thể điều khiển các máy quay 
một cách chuyên nghiệp. Đại hội xong, anh bỉnh bút gọi tới vị linh mục 
và xin được nhận bí tích rửa tội. Cuộc đời anh đã hoàn toàn đổi hướng, 
chỉ vì anh đã hiểu được í nghĩa của phụng vụ. 
Cũng trong đại hội trên, một số thanh nữ công giáo người In-đô-nê-si-a 
được phân bổ chỗ ở trong khu phố ăn chơi của Köln. Mỗi sáng và mỗi 
chiều tối họ đi ngang qua một cô gái điếm, thích thú kể cho cô này nghe 
về những sinh hoạt trong ngày và về niềm tin của họ. Hôm cuối, họ chào 
tạm biệt cô gái làng chơi và bất chợt bật khóc nức nở. Trước thắc mắc của 
cô gái, họ thố lộ: Họ hết sức buồn, vì cô đã không có cơ hội để hiểu được 
hạnh phúc của niềm tin vào Chúa. Câu chuyện không do các cô In-đô kể, 
vì họ đã về lại đất nước họ. Mà chính cô gái điếm, là người sau đó đã gọi 
tới một linh mục, kể cho ông nghe, đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy 
người khác khóc cho thân phận mình. Và cô hỏi vị linh mục, làm sao để 
có thể trở thành một ki-tô hữu. 
Nhưng cái gì xẩy ra sau the day after, cái gì xẩy ra vào ngày sau đó? 
Không phải ai ai cũng vào dòng để tìm í nghĩa cho đời mình. Nếu không 
thì Ki-tô giáo sẽ hết người! Cũng như Thiên Chúa, đức tin không phải là 
một đại lượng lí thuyết, mà là một cái gì sống động. Vấn đề chỉ là sống, 
sống ki-tô giáo. Và cuộc sống này, trên căn bản, cũng đơn giản, như 
quan niệm đơn giản về Thiên Chúa của người theo Chúa Ki-tô. 
 
Trước hết, một cuộc sống tâm linh tràn đầy diễn biến ra sao? Quả thật 
nguy, nếu ai đó bảo rằng, tôi sống với người bạn đời chẳng cần phải nói 
năng gì cả. Với Thiên Chúa cũng thế. Nói cách khác, cầu nguyện mỗi 
ngày là điều quan trọng. Ai bảo, chỉ cần một lần trong đời xác tín vào sự 
hiện hữu của Thiên Chúa là cũng đủ, kẻ đó may lắm chỉ vươn được tới 
Thiên Chúa của các triết gia. Một Thiên Chúa sống động cần có trao đổi 
chuyện trò sống động. Giáo hội công giáo, ngoài ra, đòi hỏi tín hữu ít 
nhất mỗi chủ nhật phải đi lễ. Đòi hỏi này cũng sánh được với quan điểm 
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của Giáo hội, cho rằng hôn nhân không phải là một tổ hợp lí thuyết, 
nhưng nó đòi hỏi sự kết hợp thể xác. Hơn nữa, ta cần tập có một nhịp 
sống bên ngoài đều đặn để chống lại những lúc hạn hán tâm linh bất đắc 
dĩ. Càng hạn hán, ta lại càng phải tưới đều, mới mong một ngày nào đó 
có lại được hoa trái. Người Do-thái đã rút ra được kinh nghiệm qua bao 
nhiêu thế kỉ phân tán: Không phải người Do-thái giữ ngày sa-bát, mà sa-
bát đã giữ người Do-thái lại với nhau. Cộng đồng Do-thái hoàn vũ phải 
sống trong nhiều văn hoá khác nhau. Họ không được liên kết với nhau 
bởi một mối dây tổ chức nào đó, nhưng qua việc cùng nhau kính cẩn dự 
lễ sa-bát trong mọi quốc gia trên thế giới. Thánh lễ chung bó buộc cho 
thấy, đức tin vào Thiên Chúa không phải là chuyện riêng tư, và Giáo hội 
trước hết cũng chẳng phải là một tổ chức bàn giấy, mà đó là một cộng 
đoàn thật sự sống động và khả giác của những ki-tô hữu đích thực. 
 
Thỉnh thoảng người ta cũng cần đổ xăng tâm linh. Những lần đổ xăng 
như thế ta gọi là tĩnh tâm. Đây không phải là những cuộc du thiền vô 
định theo kiểu viễn đông, trong đó chỉ biết vòng vo với cái Tôi của mình 
mà thôi, để rồi một lúc nào đó mệt mỏi chìm rơi vào cõi không 
(Nirwana). Những ngày tĩnh tâm ráo riết như thế thường đưa tới những 
kết quả tinh thần cụ thể. Thánh I-nhã ở Loyola đã nghĩ ra một phương 
pháp tĩnh tâm thần kì về mặt tâm lí. I.H. Schultz là một trong những 
người về sau đã dùng khuôn này làm mẫu cho phương pháp Tự huấn 
luyện (autogenes Training) nổi tiếng của ông. Các quản trị viên cao cấp 
và những nhà lãnh đạo đầy sáng tạo khác thường nhờ phương pháp cầu 
kì này để giúp họ vượt khỏi cái Tôi và mở rộng tầm nhìn. Ngày nay cũng 
còn có phương pháp “tĩnh tâm thường ngày” để giúp cho những người 
có công ăn việc làm muốn tĩnh tâm mà không cần phải tạm nghỉ việc. 
Kinh nghiệm tâm linh của nhà thần bí mù chữ Tê-rê-xa ở Avila (1515-
1582), của Bernard ở Clairvaux (1090-1153) và những nhà thần bí khác 
đều là những tài liệu tu đức bổ ích. 
Ngày nay, lối “tu có giai đoạn” cũng được ưa chuộng. Chẳng hạn vào ở 
trong tu viện Biển-đức một thời gian ngắn để nhìn lại mình. Luật Biển-
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đức đã nối kết một cách vô cùng phong phú giữa tinh thần luật lệ rô-ma 
với nếp sống tâm linh ki-tô giáo từ hơn 5 thế kỉ nay. Xin mách nhỏ với 
quý vị đặc biệt về điều 53 của luật dòng. Điều này buộc tu viện trưởng 
phải quỳ hôn chân khách và đối đãi họ như là chính Chúa Ki-tô. Thú 
thật, tôi chưa thấy vị nào quỳ hôn chân tôi, nhưng từ tuổi niên thiếu tới 
nay tôi luôn được đón tiếp ân cần trong các tu viện Biển-đức trên khắp 
Âu châu, và đã có được ở đó những cuộc tiếp xúc tới nay vẫn còn bổ ích. 
Và cũng để biết thêm, trong các giờ cầu nguyện luân phiên giữa các tu 
viện Biển-đức trên khắp thế giới, các tu sĩ cũng cầu cho chúng ta, kể cả 
các quý vị đang đọc những dòng chữ này. Còn gì an ủi hơn! 
 
3. LÀM SAO CẢN BỚT VIỆC CƯỚP NHÀ BĂNG 
 
Người ta thường hiểu lầm, ki-tô hữu trên căn bản là một đội quân chỉ 
biết lễ lạy, ngoài ra còn biết đóng thuế nhà thờ và hay dấn thân xã hội. 
Khi các thầy luật hỏi đức Giê-su, làm sao để được về trời, Ngài liền kể 
cho họ nghe dụ ngôn người Samarita nhân hậu. Dụ ngôn này không 
những là một khiêu khích đối với giới ăn trên ngồi trước, vì dân 
Samarita xem ra là giới hạ cấp nhất trong xã hội thời đó. Dụ ngôn còn là 
một đòi hỏi quá lớn đối với mọi ki-tô hữu biết lắng nghe. Để được về 
trời, cá nhân tôi phải sẵn sàng giúp đỡ người bên cạnh, khi họ cần đến 
tôi, không loại trừ ai cả. Trong thời đại điện tử vội vã ngày nay với 
những khuôn mặt thật khó thương bên cạnh, yêu cầu của dụ ngôn xem 
ra chẳng thực tế chút nào cả. Nhưng, về điểm này, đức Giê-su hình như 
không nhượng bộ. Đây là điều kiện để được sống đời đời, và cũng cần 
nói thêm ở đây, quyền quyết định tối hậu, ai được vào nước trời và ai 
không, là ở nơi Chúa trong ngày phán xét. 
 
Vì thế, cuộc đời ki-tô hữu phải luôn tỉnh thức về the day after. Về điểm 
này, sự thôi thúc quyết định của Martin Heidegger quả thực tế. 
Heidegger đòi hỏi mỗi người phải quyết định, bởi vì mỗi giây phút sống 
qua đi chẳng bao giờ trở lại. Ki-tô hữu không thể an tâm được, khi biết 
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người bên cạnh đang cần một nụ cười hay một hành động tốt của mình, 
mà mình lại thờ ơ coi như không biết. Hành vi này tôi sẽ không bao giờ 
làm lại được nữa. Có thể ngày mai tôi sẽ nở một nụ cười với người kia. 
Nhưng nụ cười này chắc chắn không thể hàn gắn lại được nỗi buồn ngày 
hôm trước của họ do thái độ thờ ơ của tôi tạo nên. Có người bảo, Thiên 
Chúa tình yêu là Thiên Chúa của những cái nhỏ nhặt. Điều này không có 
nghĩa là Thiên Chúa nhỏ nhen, nhưng ta không thể đòi cứu rỗi cả thế 
giới, trong lúc lại chẳng màng gì tới cái khốn khó nhỏ nhặt cụ thể trước 
mắt. Thăm hỏi người láng giềng cô đơn, đau khổ, tật bệnh và liệt giường 
cũng là bổn phận đương nhiên của ki-tô hữu, như bổn phận tuyên xưng 
đức tin và cầu nguyện cho họ. Ki-tô giáo tốt là Ki-tô giáo của thường 
ngày, rất đơn giản và thực tiễn, chứ không là thứ đạo đức cào bằng và 
ưỡn ngực như của đám huyền bí lắm miệng. Sau một cuộc đời vô độ và 
thánh thiện – phải đi theo thứ tự này, nếu không thì chẳng là thánh – 
An-tịnh đã tự hỏi, phải làm gì để trở thành một ki-tô hữu tốt, và ngài đã 
có một câu trả lời có lẽ là ngắn nhất xưa nay chưa từng có: “Hãy yêu đi đã, 
rồi hẵng làm điều mình muốn!” Nghe hay, mà chẳng dễ chút nào. 
Có lẽ chưa bao giờ như hôm nay xã hội cần thứ tình người chân thực, 
chứ không phải loại được trả tiền. Mối liên hệ gia đình lỏng lẻo, cộng 
thêm sự lão hoá của xã hội đã khiến việc chăm sóc người già càng ngày 
càng phải chuyển vào tay người chuyên nghiệp. Không thể làm khác. 
Nhưng đừng vội mừng. Những chiến dịch chống Giáo hội ngu muội và 
kéo dài nhiều năm qua – gần đây đã lắng – khiến người ta quên mất điều 
này, nếu không có bàn tay nhân ái phục vụ một cách nhưng không của 
các nữ tu và các ki-tô hữu vô vị lợi khác, thì các ông vô thần và các bà 
theo thuyết vô khả tri hẳn đã phải sống cô đơn lạnh lẽo hơn. 
 
Mà cũng nên có can đảm so sánh một lần giữa một bên là cái văn hoá tự 
thành đạt (Selbstverwirklichung) lạnh lùng và triệt sản – văn hoá này đi 
tìm một cách vô vọng sự giải thoát trong quyền lực, của cải và thoả mãn 
vật chất -, và bên kia là tinh thần quên mình, từ bỏ gia đình và của cải, 
sẵn sàng phục vụ vì nước trời của hàng triệu ki-tô hữu từ bao nhiêu thế 
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kỉ nay. Người ta đã dùng những nguỵ chứng tâm lí để kì thị sự hi sinh 
quên mình, và chủ trương thay thế đức tính này bằng í niệm “tự chủ” 
(Autonomie); họ gán cho sự sẵn sàng hi sinh là dấu hiệu của xáo trộn 
tâm lí, họ dựa theo lí thuyết tân mác-xít coi “việc phục vụ” và “hành 
động phục vụ” là thứ cặn bã rơi rớt của tôn giáo nên phải dẹp, và chủ 
trương thay vào đó bằng “lao động” và “thao tác lao động”. Mọi sự đều 
trở thành chuyên nghiệp, và trợ giúp chuyên nghiệp đòi hỏi phải trả 
lương. Nhưng, giúp đỡ có trả lương đương nhiên khác với giúp đỡ vì 
tình người. Lối giúp đầu không phải khi nào cũng xấu hơn, dĩ nhiên, 
nhưng chắc chắn cũng chẳng bao giờ tốt hơn lối sau. Chăm sóc một 
người tính theo giờ theo phút hẳn phải khác hơn chăm sóc họ vì lòng 
hảo tâm. 
 
Người ta lo ngại chất keo xã hội khô mất. Nhiều anh chị độc thân, sau 
một hành trình yêu đương gian nan ngắn ngủi – nếu so với cuộc đời 90 
năm thì hành trình này có lâu là bao -, đành thúc thủ một mình trong 
bốn bức tường trong các thành phố lớn, để đợi chờ bệnh lú lẩn tới dẫn 
vào viện dưỡng lão. Đó là kết quả đắng cay của giấc mơ đi tìm một hạnh 
phúc vô biên. Cuối thời Trung cổ, các chị độc thân ở Bỉ và Hoà-lan tụ 
nhau lại chung sống trong những căn trại, họ có những giờ cầu nguyện 
chung và cùng nhau hoạt động bác ái xã hội. Các bà đấu tranh cho nữ 
quyền có lúc châm biếm, nhưng cũng không thiếu kính trọng, lối tu trì 
ki-tô giáo đó và gọi đó là những “cộng đoàn cùng phái sống chung”. 
Những dòng tu này thật ra là hồng ân cho chính con người và cho xã 
hội. Ngày nay, người ta đang thảo luận trở lại về những kiểu tu như thế. 
Vì chính quyền lợi mình, các ông bà vô thần nên quảng cáo cho các dòng 
tu ki-tô giáo đi là vừa… 
 
Và cuối cùng còn có một câu nổi tiếng của triết gia Max Horkheimer 
(1895-1973), đồng sáng lập viên của “Trường phái Frankfurt”: “Tại sao tôi 
lại cần trở nên tốt, nếu không có Thiên Chúa?” Câu này thoát thai từ một í 
tưởng của Nietzsche, nó cho thấy những cuộc bàn luận về giá trị ngày 
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nay sẽ chẳng tới đâu cả, một khi ta vẫn sợ hãi né tránh câu hỏi về Thiên 
Chúa. Trường phái Frankfurt cố gắng mô tả những điều kiện vận hành 
của một xã hội dân chủ tự do. Như vậy, không phải chỉ có cái sợ của ông 
vô thần Gregor Gysi, mà ta đã đề cập trên đây, ông sợ một xã hội không 
có Thiên Chúa sẽ có nguy cơ thiếu đoàn kết. Mà còn cả mối lo một xã hội 
có thể sẽ trở thành nhà nước công an, nếu người dân trong đó không 
muốn trở nên tốt, vì họ thiếu một lương tâm được hình thành trên niềm 
tin vào Thiên Chúa. Nhà nước này chỉ biết dùng hình luật để bắt dân đi 
đúng đường, được thi hành bởi bộ máy công an trăm mắt ngàn tay. 
 
Không chỉ có Voltaire biết rằng, không thể lập được một nhà nước với 
Vô thần. Dĩ nhiên điều này không chứng minh gì cả cho sự hiện hữu của 
Thiên Chúa, nhưng ít nhất nó cho thấy rõ, việc dại dột đẩy lùi tôn giáo 
vào vòng cá nhân sẽ nguy hiểm – cho nhà nước, chứ không phải cho tôn 
giáo. Do vậy, để cho nền dân chủ có cơ vận hành tốt đẹp, các ông bà chủ 
trương thả lỏng tư tưởng (Freidenker) nên suy nghĩ như triết gia 
Wolfgang Kluxen, coi các giáo hội là những “Liên hội gây đạo đức”, và 
dành cho những tổ chức này một vị trí ưu tiên hơn các hội bảo vệ thú vật 
hay các câu lạc bộ chơi ki (Kegelclubs) của họ. Chỉ có như vậy, phẩm giá 
như nhau của mỗi người mới được tôn trọng, phẩm giá này không do 
thước đo khoa học tạo ra, nhưng xuất phát từ xác tín của Do-thái giáo và 
Ki-tô giáo, rằng mỗi người là hình ảnh của Thiên Chúa. Chỉ có như thế, 
mới phản biện được với Peter Singer, nhà luân lí học bén nhạy nhưng 
miệt thị con người; ông này tự giới thiệu là nhà bảo vệ thú vật, và ông 
coi con vượn cần được bảo vệ hơn một người bị bệnh lú, vì vượn này, 
theo ông, có nhiều “trí khôn” hơn người bệnh. Chỉ có như thế, những 
người yếu đuối nhất trong xã hội mới được kính trọng trên căn bản con 
người và phẩm giá của họ – và mới cản bớt được các vụ cướp phá nhà 
băng. Quan điểm quá khích và tới cùng của Nietzsche không cách nào 
hợp được với chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa tự do, hay với cả phong 
trào môi sinh. Một chủ trương vô thần cùng cực sẽ không đồng hành 
được với nền chính trị nào cả. 
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Không có Thiên Chúa bạo quân trong Ki-tô giáo. Thiên Chúa là tình yêu 
và là một cộng đoàn ba ngôi. Hình ảnh này khá phù hợp với tư tưởng 
dân chủ, và nhất là Ki-tô giáo rất dị ứng với í thức hệ. Nếu Thiên Chúa là 
siêu việt và không đồng nhất với thế giới này, thì mọi mục đích trần thế 
không thể nào được phép nâng lên bằng Thiên Chúa, song chúng chỉ có 
tính cách tạm thời, ngắn hạn. Cũng thế, không thể có được tình trạng lí 
tưởng trong thế giới này. Người theo Chúa không được phàn nàn: tại 
sao nỗ lực hoài mà xã hội vẫn không tốt hơn, nhân bản hơn. Ta chỉ biết 
cầu nguyện, và luôn í thức rằng, ngay cả những nỗ lực tích cực của ta 
cũng có thể lầm đường. 
 
Ki-tô giáo đi về đâu? Cộng đoàn ki-tô lớn là Giáo hội công giáo sẽ về 
đâu? Nhà văn người Pháp André Malraux nói: Thế kỉ 21 hoặc sẽ là thế kỉ 
của tôn giáo hoặc không. Và nhà xã hội người Pháp Delumeau cho hay: 
“Tôi tin đã nhận ra dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của một Ki-tô giáo ưu tuyển 
và trẻ trung.” Ai có dịp tới các Đại Hội Giới Trẻ Quốc Tế với hàng triệu 
người trẻ bình thường và đầy sinh lực, và ai có theo dõi nhiều phong 
trào tâm linh đứng đắn mới xuất hiện, người đó hẳn phải công nhận về 
sự trẻ trung hoá của một Ki-tô giáo đầy sinh lực. Và nếu như chữ ưu 
tuyển không có nghĩa là một nhóm người kiêu căng, nhưng ám chỉ 
những con người muốn trở thành “muối cho đời”, muốn trở thành người 
của the day after, thì ta cũng có thể nói được rằng, Giáo hội là một tập 
hợp ưu tuyển. Trong hàng ngũ những tiên tri thời đại cũng có mặt nhà 
thần học Karl Rahner, khi ông tiên đoán: “Kẻ đạo đức của mai ngày sẽ là 
một nhà ‘thần bí’… hoặc người đó sẽ không là gì hơn.” Nhưng câu này có lẽ 
hơi quá lời. Bởi vì bà mẹ già nhà quê đạo đức và sẵn sàng giúp người 
chắc chắn không là nhà thần bí, và bà rồi đây cũng sẽ khó mà trở thành 
một nhà thần bí. Nhưng bà là một ki-tô hữu, chắc chắn là một ki-tô hữu 
gương mẫu. 
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13 NHỮNG GIAO THOA GIỮA THIÊN CHÚA VÀ TÂM LÍ 

 

1. NHÀ TÂM LÍ CHỮA TRỊ BẤT AN 
 

Tôi ngồi trong phòng họp cổ kính và đẹp của toà thị chính tỉnh Lindau, 
để nghe chuyên gia người Thuỵ-sĩ Jürg Willi thuyết trình. Jürg Willi là 
cha đẻ ngành chữa trị tâm lí đôi lứa nổi tiếng thế giới. Sách ông được 
dịch ra nhiều thứ tiếng và các buổi thuyết trình của ông đều chật ních 
người nghe. Ông thuộc típ người, cũng như nhiều người Thuỵ-sĩ khác 
tôi quen, chẳng quan tâm gì cả tới những điều „người ta“ nói, và lúc cần, 
cũng dễ châm chọc người nghe một cách í vị. Điều này tôi đã có kinh 
nghiệm một đôi lần rồi trong các khoá hội thảo về tâm lí chữa trị ở 
Lindau này. 

Nhưng nội dung buổi thuyết trình lần này quả thật lạ, tôi chưa từng bao 
giờ nghe. Ông nói về con đường tình yêu. Xem ra tình yêu là một đề tài 
đương nhiên của các nhà chữa trị, đề tài của họ đặt ra cho con bệnh 
mình. Đó có thể là nguyên nhân của những chẩn đoán như là „hiện 
tượng phục hồi“, „đánh mất thực tại“, „tình trạng gần tâm bệnh“ vân 
vân và vân vân. Nhưng lần này, Willi đặt đề tài ra cho chính các nhà 
chữa trị. 

Phương pháp chữa trị của Jürg Willi hướng vào việc khai thác và sử 
dụng nguồn tài nguyên, nghĩa là khối năng lực và khả năng sẵn có của 
con bệnh. Và ông cũng sử dụng phương pháp đó cho đề tài tình yêu. 
Ông bảo, ông không hiểu tại sao các nhà chữa trị cứ luôn chửi bới tình 
trạng sa lầy tình yêu của con bệnh. Tình trạng sa lầy này, theo ông, 
không kéo dài suốt cả đời người; nhưng việc người ta hồi tưởng về kỉ 
niệm đó và cả việc thỉnh thoảng cơn yêu đó lại loé lên, lại là một yếu tố 
quan trọng tạo nên hạnh phúc lứa đôi. Điều Willi trình bày này hay thật, 
nhưng cũng chẳng phải là chuyện lạ bất ngờ. 
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Nhưng rồi bỗng dưng Jürg Willi viết lên bảng chữ „ngôi vị“, và cả chữ 
„ba ngôi“. Rồi ông nói về tình yêu ba chiều giữa ba ngôi Thiên Chúa, và 
cho hay rằng, tình yêu con người là một phản ảnh của tình yêu ba ngôi 
kia. Ông nói về điểm này không với thái độ đứng xa nhìn vào như một 
nhà khoa học tôn giáo, mà coi đó như là một thực tế. Tôi giật mình. Tôi 
đã trải qua nhiều kinh nghiệm bất thường trong quá trình học tâm lí 
chữa trị. Nhưng tôi chưa bao giờ được nghe những gì như hôm nay lúc 
này. Trong thế giới tâm lí chữa trị, người ta có thể bình thản nói đủ thứ 
chuyện, từ mọi kiểu biểu hiện lệch lạc tình dục cho tới mọi cấp độ điên 
loạn nhân cách, nhưng tôn giáo là chuyện cấm kị, không giao giờ được 
đề cập đến! Trừ ra nó có liên hệ tới kinh nghiệm xấu với một giáo sĩ giả 
hình hay với một bà mẹ, bà dì, bà nội dở hơi v.v. 

Vậy mà giờ đây nó được đề cập tới! Tôi quan sát cử toạ. Các ông bà 
chuyên gia tâm lí thường quen giữ bình tĩnh cả trong những tình huống 
gay cấn nhất và luôn tỏ ra như chẳng có gì bất thường. Chuyện phá cấm 
kị của Jürg Willi được đón nhận trong bình thường. Ngày hôm sau số 
người nghe vẫn đông như hôm trước, và cuộc thảo luận về ảnh hưởng 
của tôn giáo trên tâm lí chữa trị diễn ra rất hứng thú, rất cởi mở, không 
vướng chút gì gọi là tiên kiến cả. Và cuộc thảo luận đã không kết thúc 
bằng một câu trả lời, mà bằng một câu hỏi: Nếu tôn giáo có í nghĩa tối 
quan trọng cho đời người, thì khoa tâm lí chữa trị cần quan tâm đến nó 
như thế nào? 

 

Từ khoá hội học đó, tôi bước vào một cuộc trao đổi thú vị với Jürg Willi 
về đề tài tâm lí chữa trị và tôn giáo. Tôi vốn chủ trương tách biệt hẳn 
giữa lãnh vực chữa trị và lãnh vực tuyên úy. Mặt khác, tôi học được từ 
Jürg Willi việc coi không những tình yêu mà cả tôn giáo là nguồn lực 
thực sự cho cuộc sống. Và ít ra một nhà chữa trị đứng đắn phải biết đâu 
là biên giới thẩm quyền của mình, tới đó thì phải biết chuyển sang cho 
một vị tuyên uý chẳng hạn, để người này tiếp tục chữa với một phương 
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pháp hoàn toàn khác. Và biên giới đó cũng đặt ra cho chính nhà chữa trị, 
khi họ đứng trước một thời điểm quyết liệt vượt khỏi vòng chữa trị, có lẽ 
đành phải quỳ gối – và cần đến nhà tuyên uý. 

Nhưng tuyên uý là gì? Có chăng một thứ tuyên uý cho các nhà vô thần? 
Về điểm này, tôi có được lời giải nhờ Triết học đối thoại của triết gia tôn 
giáo người Do-thái Martin Buber. Đối thoại của Buber là cái gì hoàn toàn 
khác hẳn với thứ đối thoại ba hoa đang thịnh hành lúc này. Với Buber, 
đối thoại là cuộc gặp gỡ thật sự hiện sinh giữa người với người, giữa 
Anh với Tôi. Theo Buber, chỉ qua Anh thì Tôi mới í thức được về chính 
mình. Mà đúng vậy, trẻ thơ thoạt tiên không biết nó hiện diện. Nó chỉ 
biết có bà mẹ trước mặt và phản ứng theo mẹ. Chỉ qua thái độ và lối ứng 
xử đầy tình thương của mẹ, nó mới nhận ra sự có mặt của mình như là 
một cái Tôi riêng. Hoàng đế Friedrich II trong thế kỉ 13 đã có một thí 
nghiệm dở hơi. Ông cho nuôi cách li một số trẻ thơ, không cho tiếp xúc 
với ngôn ngữ. Ống muốn thử xem các trẻ đó lớn lên sẽ nói thứ „nguyên 
ngữ“ nào: Do-thái, Hi-lạp, La-tinh hay loại nào khác. Thí nghiệm thất 
bại, người ta chẳng tìm ra được thứ nguyên ngữ nào cả, là vì tất cả các 
trẻ đều – chết! Không có tiếp xúc ngôn ngữ với người khác, con người có 
thể sẽ không tồn tại. Như thế, từ khi lọt lòng, con người đã ở trong một 
tương giao đối thoại – và theo Buber, đó là phản ảnh của mối tương giao 
ba ngôi Thiên Chúa. Một cuộc đối thoại thật sự, theo ông, không có 
nghĩa là muốn nói gì thì nói, miễn là có nói. Mà trái lại, đối thoại là thật 
sự mở lòng mình ra cho kẻ đối thoại, để cho người đó đụng chạm hiện 
sinh được mình, và chính mình cũng muốn đụng chạm được vào tâm 
điểm hiện hữu của người đối thoại. 

 

Theo tôi, cái đó là bản chất của tuyên uý. Như vậy, vị tuyên uý cũng 
phải mở chính lòng mình ra, cũng phải nói về niềm tin của mình, nói 
một cách chân thật, riêng tư, không nói thay, không đóng kịch. Dĩ nhiên 
tuyên uý cũng phải giữ những ranh giới nào đó. Những thố lộ khiêu dục 
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hẳn là những yếu tố cuộc sống, nhưng đây không phải là chuyện của 
tuyên uý. Ai không giữ nổi lằn ranh này, không thích hợp cho nghề 
tuyên uý. Nếu chỉ ẩn núp sau một phương pháp nào đó đã học, để chỉ 
biết nói về người khác, mà chẳng mở miệng gì về chính mình và niềm tin 
mình, thì đó không phải là nghiệp vụ đứng đắn, và người nghe trưởng 
thành cũng sẽ chẳng quan tâm gì tới điều vị ấy nói. Một quan hệ tuyên 
uý chân thực nhất định không phải là một quan hệ qua lại vì tiền, bị hạn 
chế bởi thời gian và bởi mưu mẹo phương pháp, như tôi vẫn định nghĩa 
khoa Tâm lí chữa trị. 

 

Có một thứ tuyên uý nào đó cho người vô thần? Khi học về các phương 
pháp trị liệu, tôi để í tới một phương pháp, mà tôi cho rằng trên căn bản, 
đó không phải là một phương pháp chữa trị, nhưng phương pháp đó đòi 
hỏi một quan hệ hiện sinh. Đó là lối phân tách cuộc sống của Ludwig 
Binswanger, mà tôi đã đề cập trước đây. Binswanger đặc biệt rút ra từ 
triết học của Martin Heidegger một lối quan hệ. Quan hệ này đòi hỏi 
„người chữa trị“, nhờ í thức được sự „hiện hữu cho cái chết“ của chính 
mình, phải làm sao thật sự đi vào và gặp được „con bệnh“ mình tận đáy 
sâu tâm hồn của họ. Có điều tôi không hiểu nổi, làm sao người ta có thể 
lấy tiền khi làm chuyện này. Tôi tin rằng, đây là một mối quan hệ trị liệu 
đặc thù mà người tuyên uý phải có, quan hệ này sâu xa hơn điều mà các 
bác sĩ tâm thần được phép làm. Nếu như giữa hai con người có được mối 
quan hệ quý giá đó, thì quả thật đó là một quà tặng, chứ không phải là 
kết quả của một chiến thuật nghiệp vụ có tính toán. Các nhà thần học gọi 
đó là hồng ân. Và dù cả hai người kia là vô thần, thì thần học ki-tô giáo 
vẫn mở ra khả năng là họ có thể gặp được Thiên Chúa nhập thể qua 
quan hệ chiều sâu đó. Không chỗ nào trong Kinh Thánh viết, những 
người nghèo, người bị tù đày, người cần an ủi kia là những ki-tô hữu 
đang gặp nạn. Dù vậy, qua họ chúng ta gặp được Chúa Ki-tô thật sự. 
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Và như vậy chúng ta đứng trước câu hỏi, Thiên Chúa bằng cách nào đi 
vào hoàn cảnh tâm lí của một người, và đi vào chỗ nào? Bởi vì con 
đường ngược lại, nghĩa là dùng các phương pháp của Tâm lí học để tìm 
gặp Thiên Chúa, như ta đã thấy, là hoàn toàn bất cập. Chỗ nào và bằng 
cách nào Thiên Chúa đụng chạm tới tâm hồn con người? 

Tôi còn nhớ rõ, lúc mới bắt đầu học ngành Tâm lí trị liệu, tôi được dạy 
rằng, có những loại tâm bệnh có thể nghe được tiếng của một ai lạ nào 
đó nói với mình, và đây là hiện tượng rất thường. Và bằng những 
phương pháp trị liệu đặc biệt người ta đã triệt tiêu được tiếng lạ đó 
trong hầu hết các trường hợp. Điều này có thể có í nghĩa khi ta liên hệ 
với tôn giáo. Các thiên tài tôn giáo trong bất cứ đạo nào, như ta vốn biết, 
cũng thường nghe được tiếng lạ. Một số bệnh nhân khẳng định với tôi, 
đó là tiếng của Chúa, Chúa nói chuyện với họ. Tôi rất áy náy. Phải chăng 
những kinh nghiệm loé sáng trong lịch sử tôn giáo đều là tâm bệnh, và 
phải chăng việc phát minh ra thuốc trị bệnh hoang tưởng sẽ giải thoát 
nhân loại ra khỏi vòng vây của tôn giáo? Phải chăng không một ai, kể cả 
chính tôi, không còn cơ hội được Chúa nói chuyện với mình qua những 
kinh nghiệm tôn giáo lạ thường, bởi vì các bác sĩ thần kinh trên thế giới 
này sẽ có dịp mỉm cười trước các kinh nghiệm loại đó, và họ sẽ lột trần 
chúng ra bằng một chẩn đoán tâm bệnh? 

 

Một nhà tâm bệnh công giáo nhiều kinh nghiệm lại làm tôi thêm bối rối, 
khi ông kể, ông thán phục Phan-sinh ở Assisi ở chỗ vị thánh này đã có 
một lối ứng xử tài tình đối với cơn bệnh loạn tâm của ngài. Hãy thử 
tưởng tượng một thanh niên với quần áo rách rưới xuất hiện trong vùng 
thuộc thẩm quyền bệnh viện của tôi, và anh cho biết muốn xây lại một 
nhà nguyện đổ nát nào đó trong vùng; trước câu hỏi tại sao làm thế của 
nhân viên sở an ninh thành phố, anh trả lời là vì nghe được tiếng ai đó 
bảo anh làm vậy. Trường hợp này chắc chắn bệnh viện của chúng tôi sẽ 
có được thêm một bệnh nhân. Thánh Phan-sinh nghe tiếng Chúa từ trên 
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thánh giá treo trong nhà nguyện San Damiano nói với mình: „Hãy xây lại 
căn nhà cho Ta.“ Thoạt tiên, Phan-sinh hiểu một cách rất cụ thể – và đã 
xây lại nhà nguyện, trong nhà nguyện này hiện còn treo cây thánh giá 
nổi tiếng. 

Hàng triệu người hôm nay vẫn tới nơi này hành hương. Nếu hệ thống i 
tế trị liệu thần kinh của miền Umbrien trong thế kỉ 13 tốt đẹp, thì ngày 
nay đâu có nguyện đường San Damiano mới, đâu có dòng Phan-sinh, 
đâu có tiểu thuyết Der Name der Rose (Tên của hoa hồng)! 

Những áy náy bất an trên đã là thử thách khiến tôi có dịp đào sâu các 
nền tảng khoa học của ngành học mình. Khoa học có nghĩa là dùng 
phương tiện lí trí để tìm hiểu các hiện tượng mà ta gặp. Đâu là các hiện 
tượng trong lãnh vực i khoa? Đó là những tình trạng khổ đau cơ thể và 
tâm lí của con người. Phan-sinh ở Assisi đã khổ đau trong í nghĩa này? 
Thưa không! Dĩ nhiên trong phạm vi Tâm lí thần kinh chuyên biệt có 
những người rất „điên“, nhưng về mặt chủ quan họ chẳng cảm thấy đau 
đớn gì cả vì tình trạng đó. Phải chăng họ bị coi là bệnh, vì họ làm cho xã 
hội phải chịu đựng mình? Cũng không phải. Tuy nhiên, những tình 
trạng bất thường và cung cách nói năng cũng như hành vi lạ đời đó có 
thể rốt cuộc không đưa tới cho chính họ những kết quả xây dựng, và rồi 
về lâu về dài họ phải đau khổ vì sự cách li do cái lạ đời kia tạo ra. 

 

Dù sao, không ai chối cãi: Nếu không có khổ đau tinh thần thì người ta 
chẳng bao giờ phát minh ra ngành Tâm lí thần kinh. Và ngay Aristoteles 
cũng đã nói, các chẩn bệnh của bác sĩ không bao giờ mang một giá trị tự 
tại, chúng chỉ là một nhận thức có mục đích. Mục đích của chẩn bệnh 
không gì ngoài giúp đỡ người đang đau. Như vậy mục tiêu duy nhất của 
chẩn bệnh là chữa trị. Vì thế, từ xưa tới nay, người ta đã chẩn được một 
lô bệnh án tâm thần cụ thể đưa tới những phương pháp trị liệu hữu hiệu 
cho toàn thể nhân loại. Không có nỗi đau tinh thần thì đã không có khoa 
tâm trị. Chỉ mang dấu lạ thường không thôi thì chưa đủ để định bệnh, vì 
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như ta thấy, nhờ những người lạ đời mà cuộc sống thêm màu sắc, và 
chính những thiên tài đó nhiều khi đã đóng góp và thúc đẩy sự tiến bộ 
của nhân loại. 

 

Xét về mặt hiện tượng, biến cố trong San Damiano của thánh Phan-sinh 
ở Assisi rõ ràng vượt khỏi vòng bình thường. Nhưng có điều này chắc 
chắn: Nếu chỉ có những người bất thường như Phan-sinh mà thôi, thì 
hẳn khoa chữa trị thần kinh đã chẳng bao giờ được lập ra. Những cảm 
nghiệm và khả năng bất thường đã không dẫn Phan-sinh vào một sự tự 
cô lập thoái hoá, nghĩa là vào một tình trạng mà không ai còn có thể hiểu 
được ngài. Mà ngược lại: Những tình trạng bất thường đó đã tác động 
tích cực như chưa từng thấy trên người khác, kích động và tạo hứng 
khởi cho họ. Tư tưởng của thánh Phan-sinh sớm bung ra trên toàn Âu 
châu. Ngày nay có hàng ngàn nam nữ tu sĩ dấn thân theo gương vị thiên 
tài tôn giáo năng động đó. Không thể lấy í niệm bệnh lí để gán cho một 
người khoẻ mạnh như thế được. Rõ ràng nơi kẻ khoẻ mạnh cũng có 
những hiện tượng bất thường như nơi người tâm bệnh. Nhưng, nếu 
muốn xác định là bệnh, phải xét hết mọi hiện tượng song hành. 

Trường hợp Phan-sinh ở Assisi quá rõ: Ngay cả một nhà tâm lí trị liệu vô 
thần, nếu vận dụng đúng khả năng và giới hạn của ngành học mình, 
cũng chẳng tầm ra chứng tâm loạn nơi ngài. Phan-sinh khoẻ như vâm. 
Tiếng nói từ thánh giá San Damiano không phải là một cái gì vang lên 
trong đầu của một kẻ bệnh hoạn. Mà đó là một biến cố hoàn toàn bất 
thường nơi một con người lạ thường đã bị Chúa cuốn hút. 

Giáo sư Heinrich bắt đầu bài thuyết trình của ông với sự chính xác cố 
hữu. Nghe nói các tu sĩ dòng Tên người Tây-ban-nha, nhân một lễ kỉ 
niệm, đã yêu cầu ông lập cho họ một bản thẩm định tâm bệnh về vị khai 
sáng dòng là thánh I-nhã ở Loyola. Và ngay từ đầu họ cho hay, sẽ chẳng 
phiền hà gì cả, nếu như kết quả thẩm định cho thấy ông tổ lập dòng của 
họ có dấu hiệu điên hoặc bất thường. Với chút bông đùa, giáo sư 
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Heinrich bảo, những ai đã biết ông, đều hiểu rằng, ông là người không 
dễ đút lót. Kurt Heinrich là một trong những nhà tâm lí trị liệu nổi danh 
nhất ở Đức, và các buổi thuyết trình của ông trong đại hội các nhà tâm trị 
ở Köln luôn chật ních người nghe. Và sau đó là phần mô tả chính xác và 
đầy đủ lịch sử cuộc đời I-nhã, phần giám định tâm bệnh lí và kết luận. 

Cuộc đời thánh nhân có những hiện tượng phi thường, nhưng chúng 
chẳng bao giờ mang triệu chứng bệnh. I-nhã luôn là người của những 
thái cực. Bước đầu cuộc đời bao phủ bởi đam mê lạc thú bề ngoài, ngài là 
con người tiêu biểu cho giới thượng lưu tây-ban-nha của thế kỉ 16, cố 
chấp, ganh tị, đào hoa và mê say huy chương chiến trận. Rồi bị bom nổ 
gẫy chân, phải nằm viện, chấn động nội tâm, đọc sách của Ludolf ở 
Sachsen, Thomas ở Kempis, rồi cuộc đời đổi mới, quyết định lập dòng 
mang tên Chúa Giê-su, một dòng ưu tú của Giáo hội, được tổ chức theo 
kiểu quân sự với một „Tướng“ đứng đầu, viết sách linh thao, một kiệt 
tác cho đời sống tinh thần. Một cuộc sống đi theo tiếng Chúa với cường 
độ khó tin lạ thường. 

Kurt Heinrich trình bày tất cả một cách thực tế với những phân tách chi 
tiết. Và kết luận của ông: I-nhã ở Loyola không mang một triệu chứng 
bấn loạn tinh thần nào, mà trái lại, ngài quả là một trong những thiên tài 
lớn nhất của nhân loại. Chỉ có đầu óc thiển cận và thiếu khoa học mới coi 
bất thường đồng nghĩa với bịnh hoạn. Đó là kết quả về thánh I-nhã từ 
một quá trình giám định bệnh lí cẩn trọng. 

 

 

NHỮNG GIAO THOA GIỮA THIÊN CHÚA VÀ TÂM LÍ 

1. LÃO CÁ VOI BIẾNG ĂN 

Nhưng chính ta sẽ có thái độ nào, khi bỗng nhiên được Chúa gọi hay khi 
nghe được tiếng Chúa? Nếu Thiên Chúa thực hữu, thì điều đó không thể 
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không xẩy ra. Những người ngây thơ, vốn có cuộc sống hời hợt, hẳn sẽ 
la lên „ồ tuyệt quá“: Vì họ rốt cuộc là kẻ đầu tiên biết được tín hiệu, biết 
được đâu mới là chuyện quan trọng. Đó có thể sẽ là một cuộc gặp gỡ mặt 
đối mặt giữa Chúa và tôi – với một cái Tôi đã cạn khô mọi chiều kích 
thiêng liêng… 

Ai đã từng dở cuốn sách lớn lịch sử nhân loại thì tất biết, con người luôn 
mang những hi vọng như thế. Cổ thời Hi-lạp đã có những người tò mò, 
như Sisyphos, Tantalos và các vị khác, muốn được ngồi vào bàn tiệc của 
các thần linh trên núi Olympia, nhưng họ đã phải chịu những hình phạt 
ghê gớm. Và dân Do-thái thời đức Giê-su đã không thể trông chờ nghe 
được tiếng nói quyền uy của Thiên Chúa giáng xuống trên đầu binh lính 
thực dân Rô-ma. Thiên Chúa mà họ hi vọng ở đây là một Thiên Chúa có 
thể ghi vào sổ đặt hàng sinh lợi cho tính toán trần gian của họ. 

Nhưng Thiên Chúa toàn năng và từ ái thì quả thật không thể ghi sổ. 
Người rúng động bước vào đời người, lôi họ ra khỏi những thường tình 
cuộc sống và mạnh mẽ chỉ đường cho họ. Mai-sen đang chăn cừu cho bố 
vợ trên núi Ho-rép bỗng nghe được lệnh Chúa: „Hãy đưa dân Ta ra khỏi 
Ai-cập.“ Thoạt tiên ông né tránh, nhưng sau đó đã vứt hết mọi chương 
trình cuộc đời đã hoạch định để thi hành í Chúa. Tiên tri Giô-na hoảng 
hốt khi nghe Chúa gọi. Nhưng rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống tàu. 
Mưa bão khiến tàu không tiến tới được, và khi ông để cho người ta thẩy 
xuống biển để cứu đoàn thuỷ thủ, ông bị một chú cá to tướng nuốt vào 
bụng, và nhờ ơn Gia-vê con cá lại nhả ông lên bờ sau ba ngày. Giô-na 
hiểu rõ, ông không thể nào né tránh tiếng gọi của Thiên Chúa được. Phê-
rô và An-rê được đức Giê-su gọi khỏi thuyền và cả hai đã bước theo 
Người ngay lập tức. 

Chúa đã gọi ai, thì Người hút hồn người đó. Mọi hoạch định của con 
người bị Người phá vỡ. Sau vụ khủng bố kinh hoàng hai toà nhà chọc 
trời ở Nữu-ước, một nhà giảng thuyết đã nói trong một thánh lễ: „Làm 
sao có thể chọc cười được Thiên Chúa? – Bằng cách kể cho Người nghe, ngày 
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mai ta định làm gì.“ Chính một số giáo chủ Rô-ma thời Trung cổ đã không 
lo chuẩn bị để tính sổ đời với Thiên Chúa, nhưng lại mơ chuyện muốn 
nhờ tay Người sát phạt kẻ khác. Họ mơ làm bá chủ các ông hoàng bà 
chúa trên trần gian, và cái được của họ là sự đổ vỡ thê thảm uy quyền 
giáo chủ qua cuộc phân li trong Giáo hội phương tây. Các giáo chủ thời 
Phục hưng mơ kiến tạo một vương quốc chắc chắn nằm trong miền 
trung Í-đại-lợi, và họ đã gặp Sacco di Roma, một cuộc tàn phá Rô-ma 
như chưa từng thấy. Các giáo chủ thời hậu cải cách mơ một cuộc chiến 
thắng trọn vẹn trên Tin lành, thì họ đã gặp phải cuộc chiến tôn giáo ba 
mươi năm và cuộc phân li trở thành không còn có thể đảo ngược được 
nữa. Các giáo chủ thế kỉ 19 mơ giữ chặt được Quốc gia Giáo hội, thì quốc 
gia đó đã bị tiêu diệt. Và rồi những cái xẩy đến sau đó đều bội phần tốt 
đẹp, đến nỗi chính giáo chủ cũng không dám mơ tưởng tới. Từ bãi chiến 
trường tranh giành dai dẳng uy quyền thế tục trong thời Trung cổ đã 
nẩy lên các phong trào tinh thần mãnh liệt đi theo hướng Phan-sinh và 
Đa-minh. Sự chán chê bề ngoài và những cãi cọ lẫn mưu đồ của thời 
Phục hưng đã sản sinh ra thế kỉ đầy thánh. Từ cuộc chém giết kinh 
hoàng của cuộc chiến ba mươi năm nở ra lòng đạo rực lửa của thời Ba-
rốc, và việc giải tán Quốc gia Giáo hội rốt cuộc đã giải thoát ngai giáo 
chủ khỏi gánh nặng công việc chính trị hàng ngày, để biến nó thành một 
thẩm cấp đạo đức và tinh thần được cả thế giới ngày nay công nhận. 

Nếu Thiên Chúa thật sự nhúng tay, và chúng ta chẳng ai có thể cản ngăn 
Người được, thì ta không thể coi đó là chuyện bàng quan và cũng chẳng 
bắt Người làm theo í mình được. Thiên Chúa toàn năng không phải là 
nhân viên làm công cho ta. Thánh thần Người thổi nơi nào cách nào và 
khi nào Người muốn. Người có thể chiếm lấy bạn ngay trong giây phút 
tới, một cách hoàn toàn riêng tư, và bạn sẽ phải tự mình hoàn toàn quyết 
định chấp nhận hay chối từ thánh í Người. Sống từng giây từng phút có 
nghĩa là luôn sẵn sàng trước tiếng gọi của Chúa. 

Hình ảnh các cô khờ dại và khôn ngoan trong Kinh Thánh cho ta thấy rõ 
điều đó. Đó là một dụ ngôn hay, nhưng nó cũng khiến ta bối rối. Khi 
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chàng rể tới, ai đèn hết dầu thì coi như tiêu tùng. Ai suốt ngày chỉ biết có 
của cải, quyền lực và thoả mãn nhu cầu, và chẳng biết dùng chút trí 
khôn mình để tìm hiểu xem cái gì mới thật là cơ bản, người đó đùng một 
lúc nào đó sẽ rớt xuống hư vô đời đời. Người Do-thái cư xử kính cẩn với 
con cái họ. Điều này cũng có liên hệ với niềm tin rằng, mỗi đứa bé trai 
trên lí thuyết đều có thể sẽ là một đấng Thiên sai. Một í nghĩ thật tuyệt 
vời… Thiên Chúa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. 

„Sống sinh động là biết mở lòng cho cái bất ngờ đi vào, là đặt mình trong tư thế 
sẵn sàng cho điều muốn tới với mình“, câu nói của nhà thần học lớn Hans 
Urs von Bathalsar đã được Jürg Willi ghi lại trong cuốn sách mới 
nhất Wendepunkt im Lebenslauf (Bước ngoặt cuộc đời) của mình. Trong tác 
phẩm đó, Willi cũng quan tâm đặc biệt tới niềm tin ki-tô giáo: „Từ các 
mẫu đời sống mang tính cách biến cố của Kinh Thánh ta rút ra được thái độ tôn 
giáo cần có, đó là thái độ lắng nghe, như đã được diễn tả một cách đặc biệt trong 
nghệ thuật tôn giáo, nhất là qua những pho tượng các thánh tại Rô-ma. Các 
ngài đứng đó với đôi mắt mở lớn, hai bàn tay xoè ngửa ra phía trước, dấu chỉ 
của sự ngạc nhiên, sự cẩn trọng và hết sức mở lòng ra cho tiếng nói đang tới 
với mình… Chúng ta đã sẵn sàng đến đâu trong việc chấp nhận và thi hành 
một cách vô điều kiện cái đang tới với ta, cho dù vẫn biết cái đó đi đôi với sự từ 
bỏ và khổ đau?“ Và ông còn trích câu của nữ triết gia đầy lôi cuốn người 
Do-thái Simone Weil (1909-1943): „Ai muốn cùng Chúa đón nhận điều mình 
không ao ước, người đó có thể còn phải chờ một cách hết sức tỉnh táo.“ Đức tin, 
theo giáo huấn ki-tô giáo xưa, không phải là một cái gì do mình tạo ra, 
nhưng đó là quà tặng của Thiên Chúa qua Thánh thần – nếu như con 
người ta không chủ tâm đóng kín cửa lòng mình. 

Các nhà thần bí là những người đã được Chúa hoàn toàn chiếm ngự, và 
nhờ tương quan gặp gỡ thân mật đó, họ đã trở nên bảng chỉ đường cho 
các ki-tô hữu trong dòng tu và ở ngoài đời. Nhà thần học Klaus Berger, 
với nhiều cuốn sách đã giúp các tín hữu nhìn ra lại được ánh sáng rạng 
rỡ của Ki-tô giáo, đề nghị nên làm sống lại những gương tinh thần 
phong phú kia để giúp các tín hữu ngày nay: các vị thần bí lớn dòng Xi-
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tô như Gertrud ở Helfta (1256-1301), Mechthild ở Hackeborn (1241-1299), 
Mechthild ở Magdeburg (1207-1282) và sau này với thầy tu sĩ dòng Đa-
minh Eckhart (1260-1327), Tê-rê-xa ở Avila và nhiều vị khác. 

Cả thời nay cũng không thiếu các nhà thần bí. Một người bạn thân của 
giáo chủ Gio-an Phao-lô II đã kể cho tôi hay về những cuộc gặp gỡ thân 
mật giữa Chúa với vị Giáo chủ say mê cầu nguyện này. 

Ngoài ra, các nhà chiêm niệm đích thật không cố í tìm kiếm kinh nghiệm 
thần bí, mà trái lại, họ tìm mọi cách lẫn tránh những kinh nghiệm có thể 
chấn động trên toàn thân con người họ. Mục đích của họ không phải là 
sống ngất ngây trong tình trạng thần bí, nhưng là làm sao để có được 
một cuộc sống ki-tô giáo bình thường. Và như vậy họ hiểu rằng, những 
kinh nghiệm gặp Chúa thâm sâu kia là những tiếng gọi thôi thúc họ sống 
ki-tô giáo quyết liệt hơn mà thôi. Chỉ như thế họ mới có gì để nói với ta, 
là những người chẳng có khả năng nào về chiêm niệm. Ai chỉ vì tò mò 
muốn biết cái lạ thường của thần bí, người đó không hiểu thần bí ki-tô 
giáo thật sự là gì. 

Nhưng tại sao Thiên Chúa có thể nói với ta qua các kinh nghiệm bất 
thường của các nhà chiêm niệm, mà lại không thể qua một người tâm 
bệnh? Có thể được lắm chứ. Bởi vì đức Giê-su dạy, chúng ta có thể gặp 
Chúa Ki-tô, nghĩa là gặp Thiên Chúa, trong những kẻ đau bệnh và yếu 
đuối. Không thể có chuyện phải chọn lựa giữa một trong hai: hoặc là tâm 
bệnh hoặc đó là một kinh nghiệm tâm linh „có thật“. Dĩ nhiên các nhà trị 
liệu chúng tôi không thể hành nghề một cách có trách nhiệm được, nếu 
khi nào cũng phải đắn đo tự hỏi, không biết người tâm bệnh trước mặt 
mình có phải là một tiên tri Giê-rê-mi-a đang mang sứ điệp của Chúa tới 
cho chúng tôi hay không. Chúng tôi sẽ cố gắng dùng mọi phương tiện i 
khoa trị liệu được phép để chẩn bệnh cho họ và mang hết khả năng kinh 
nghiệm mình ra để chữa cho họ. Vì thế, những ki-tô hữu bị bệnh không 
nhất thiết phải tìm cho được một nhà phân tâm ki-tô giáo; họ chỉ cần tìm 



	 421	

tới một bác sĩ tốt tại chỗ, vị này biết tôn trọng Ki-tô giáo và có đủ kiến 
thức lẫn khả năng nghiệp vụ. 

Tuy nhiên, có thể có những điều nơi người bệnh, mà khi nhìn từ một 
bình diện khác, chúng tôi lại coi đó là dấu chỉ tiếng gọi của Chúa. Như ta 
đã thấy trên, luôn luôn có nhiều viễn tượng bệnh lí nơi một con bệnh mà 
ta cần phải xét tới, chứ không bao giờ chỉ có một viễn tượng mà thôi. Có 
những con bệnh đôi khi có khả năng phân tích tình hình thế giới còn hay 
hơn những nhà bình luận nhạy bén của các đài truyền hình. Thông 
thường, những người nghiện rượu có nước da mỏng hơn, nên họ nhạy 
cảm hơn những người gọi là bình thường với thân xác vạm vỡ và thiếu í 
tứ trong đời sống thường ngày. Có anh nghiện rượu, khi bỗng dưng thấy 
mình „hết đường binh“, đã quay về với Chúa trên bước đường cai 
nghiện của mình. Và ánh mắt đầy tình tự của người bệnh mất trí có thể 
nói lên nhiều tính nhân bản và nhiều phẩm giá hơn cái nhìn lạnh lùng 
của một nhà quản trị, tuy rất chính xác nhưng chỉ biết có mỗi cá nhân 
mình mà thôi. Trong thời Cổ, động kinh được gọi là morbus sacer, bệnh 
thiêng, vì người ta tin con bệnh trong cơn động kinh có thể tiếp xúc được 
với thần linh. Gaius Julius Caesar là một người động kinh, Sokrates có lẽ 
cũng mang chứng bệnh đó; những vần thơ bất hủ của văn thi sĩ người 
Nga Fjodor Dostojewski phải chăng xuất phát từ những cơn co giật? Và 
chuyện Phao-lô bị „cái gai trong thịt“ làm ngài ngã ngựa trên đường đi 
Damascus, tới nay còn làm các nhà giám định i khoa rối trí, không biết 
có thể xếp được hiện tượng đó vào chứng động kinh hay không. Nhưng 
dù sao, đó là một chấn thương đã không biến ngài trở thành bại liệt, mà 
trái lại đã thúc đẩy ngài trở thành tông đồ phục vụ hết mình cho Chúa 
Giê-su Ki-tô. 

Ta định nghĩa một thế giới được gọi là bình thường là một thế giới, trong 
đó ta chỉ nghe được những gì mà mọi người khác cũng nghe, một thế 
giới trong đó người ta cố tránh không nói về tình dục, chẳng bàn gì tới 
chuyện tiền bạc và tuyệt đối không nói gì về Thiên Chúa, một thế giới 
trong đó ta chỉ làm những gì mà „người khác“ vẫn làm. Đó là một thế 
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giới giả tạo cứng nhắc, trong đó hoàn toàn không còn chỗ cho những 
biến cố bất thường, bởi vì tất cả những gì vượt ra ngoài thường tình đều 
đương nhiên bị coi là – bệnh. Nietzsche đã tiên tri trong Zarathustra của 
ông: „Ai cũng muốn điều giống nhau; ai cũng như nhau: ai cảm thấy mình 
khác lạ, người đó tự nguyện bước vào nhà thương điên.“ Trong một thế giới 
như thế thì Thiên Chúa, nếu Người có thật, sẽ không còn chỗ, Người sẽ 
là một kẻ trôi sông lạc chợ, một trường hợp cho công an cảnh sát quan 
tâm. Và trên tấm bia mộ cho con người bình thường khủng khiếp đó, ta 
có thể khắc câu: „Nó đã sống âm thầm kín đáo, nó đã chết như chuyện vẫn 
thường xẩy ra.“ 

Vấn nạn hiện nay của chúng ta là cái „vô thần“ của đám hươu non; đây 
là đội quân gồm những kẻ theo đuôi rất tầm thường, họ giương cờ theo 
chiều gió, đổi thay quan điểm theo các cuộc trưng cầu í kiến, và tin hay 
không vào Thiên Chúa dựa theo thống kê số đông. Xem như thể đa số 
dân Đức chẳng bao giờ tin nhảm cả, và như thể trong những thời điểm 
khó khăn các nhóm thiểu số không bao giờ là nơi tồn giữ và lưu truyền 
chân lí trường tồn cả. 

3. CHÚ SƯ TỬ NHÚT NHÁT 

Nhưng chính trong những thời điểm đen tối rợp bóng tội ác khủng 
khiếp và tội lỗi đè nặng là lúc Thiên Chúa tình yêu đụng chạm tới tận 
đáy lòng nhiều người. Là vì Người đặc biệt tự tỏ mình ra như là một 
Thiên Chúa giải phóng khỏi mọi tội lỗi và nguy khốn. Một Thiên Chúa 
của sự thật, đấng Tạo hoá toàn năng và là vị bảo đảm chính trực cho trật 
tự đạo đức, Người không thể là một con quỷ dữ được, nhưng Người 
cũng đồng thời đáng sợ cho chúng ta là những người dễ lầm lỗi. Nhưng 
đây là điểm quan trọng quyết định của mạc khải ki-tô giáo: Thiên Chúa 
toàn năng và nhập thể này là Thiên Chúa của tình yêu. Và như vậy, cứu 
độ không phải là một loại sản phẩm phụ nào đó của Người. 

Thú thực, tôi thường ít nhớ lâu các bài giảng. Nhưng có một bài giảng 
cuối thập niên 80 tôi vẫn nhớ rất rõ. Đó là bài giảng thứ sáu tuần thánh 
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tại Campo Santo Teutonico ở Rô-ma. Lúc đó hồng i Ratzinger giảng về 
hai chữ „Tôi khát“ của Chúa Giê-su trên thập giá. Qua hai từ này, ngài 
giảng về điểm quyết định của Ki-tô giáo. Thiên Chúa làm người, Thiên 
Chúa nhập thể, điều này có nghĩa là Thiên Chúa đã trở thành người với 
tất cả cảm xúc của con người. Đối với thành phần trí thức ngoại giáo của 
những thế kỉ đầu thì điều đó là một xì-căn-đan. Và rồi, dựa theo các nhà 
hộ giáo thời Giáo hội sơ khai và các giáo phụ, hồng i Ratzinger lí giải 
„Tôi khát“ thành ra sự khao khát giác quan của Chúa được cứu chuộc 
con người… 

Người ta đặt câu hỏi: Thiên Chúa ở đâu nơi trại tập trung người Do-thái 
Auschwitz? Triết gia Robert Spaemann trả lời: Trên thập giá. Chỉ có một 
Thiên Chúa cùng đau với con người và cho con người mới có thể là 
nguồn đỡ nâng họ trong hoàn cảnh ghê rợn và huỷ diệt của trại tập 
trung. Chị Wanda Poltawska người Ba-lan bị đưa vào trại lúc 19 tuổi. 
Chị trải qua 4 năm trong hoả ngục đó. Chị thuộc vào nhóm những tù 
nhân bị các bác sĩ quốc xã bất nhân dùng làm vật thí nghiệm. Họ chích vi 
trùng vào bắp chân chị để xem phản ứng. Nhiều tù nhân chết. Wanda 
Poltawska may mắn sống sót. 

Trong cuốn sách của chị – đã được dịch sang tiếng Đức – Và tôi kinh sợ 
những giấc mơ của tôi, chị mô tả lại một cách rất điềm nhiên những rùng 
rợn xẩy ra hàng ngày trong trại. Nhưng dù phải trải qua bao nhiêu kinh 
hoàng, chị vẫn không bao giờ để mất phẩm giá và cả đức tin của mình. 
Chỉ qua một chi tiết rất nhỏ bên lề cuốn sách mà người ta biết chị là tín 
hữu ki-tô: chị nhắc tới việc lần chuỗi. Sau chiến tranh, chị học i khoa, trở 
thành một bác sĩ và dấn thân kêu gọi các bác sĩ đừng bao giờ để mình rơi 
vào những tội ác như thế nữa. Chị trở thành một phụ tá thân cận của 
tổng giám mục giáo phận Krakau. Sau khi vị này được bầu làm giáo chủ, 
ngài đã mời chị về Rô-ma làm việc cho Viện hàn lâm giáo chủ về sự 
sống. Tôi đã gặp người đàn bà nhỏ con, thẳng thắn và vô cùng đạo hạnh 
này ở Rô-ma. Trong sách, chị kể, mãi tới nay, khi nghe tới tiếng Đức, chị 
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tự nhiên vẫn có cảm giác ớn lạnh xương sống. Nhưng chị đã nói chuyện 
thân mật với tôi – bằng tiếng Đức… 

Triết gia Karl Jaspers coi tội là một thành tố nền tảng (Grundexistential) 
không thể tránh trong cuộc sống con người. Nhưng các nhà nghiên cứu 
não lại muốn coi như nó không có; một số nhà tâm lí chỉ còn biết có 
những thứ mặc cảm tội lỗi mà thôi, và ngay cả một số linh mục cũng 
chẳng muốn nói nhiều về tội trong toà cáo giải. Có lẽ mức độ tội lỗi của 
con người xa lìa Thiên Chúa trong thế kỉ 20 quá lớn và khủng khiếp, 
khiến họ quay ra đơn giản chối bỏ sự hiện hữu của tội. Nhưng tội không 
biến mất do dồn nén, nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng nơi chiều sâu. Có thể 
đây là nguyên do của sự gia tăng quá độ tâm lí sợ hãi nơi con người hiện 
tại. Và quả thế, nếu không có Thiên Chúa, không có tội và cũng không có 
cứu độ, thì thế giới thật đáng sợ. Quý vị cứ hỏi Nietzsche thì biết. Nếu 
Adolf Hitler, Josef Statin và Mao Trạch Đông chỉ là nạn nhân vô tội của 
sự rối loạn chức năng não bộ của họ mà thôi, thì chắc chắn đây đó đã 
tiềm tàng sẵn những cái ác vô tội khủng khiếp khác. Ta không thể ngăn 
cản được tội bằng chút lịch thiệp chính trị, bằng vài cuộc xuống đường 
loe ngoe hay bằng một chiến dịch thư độc giả; các thứ đó cũng không thể 
giúp ta chịu đựng được các tội ác. Nếu tình trạng quả đúng như thế đối 
với con người, thì Mephisto của Goethe có lí: “Nếu những gì xuất hiện đều 
đáng bị tiêu tan; / Thì chúng đừng xuất hiện là tốt hơn…” Như vậy, chẳng có 
gì giúp ta được cả; ta không thể đơn giản trốn chạy thực tại, không thể 
trốn chạy trước thực tại Thiên Chúa và cả thực tại tội lỗi, ta phải đối diện 
với bi kịch tội lỗi của con người. Để đối diện với nó, trước hết phải nhận 
diện nó. 

Có một linh mục xuất thân từ gia đình quý tộc vốn hơi nhút nhát. Ông 
tự coi mình kém năng khiếu và ít nhạy bén chính trị. Đặc biệt là giảng 
dở. Nhưng người ta đã đưa ông ra làm một ứng viên thoả hiệp cho ghế 
giám mục giáo phận Münster. Thời gian đầu, ân huệ sứ vụ chẳng giúp 
thay đổi được gì nơi giám mục Clemens August bá tước đất Galen. Trái 
lại, tính ù lì chậm chạp của ngài đã làm cho giám mục von Preysing của 
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giáo phận Berlin, một người đã nhận ra rất sớm nguy cơ chủ nghĩa quốc 
xã, phải bực mình. Nhưng, khi hay tin người ta giết các bệnh nhân tâm 
thần trong các i viện, và bảo đó là «người không đáng sống», là «an tử » 
(Euthanasie), giám mục Clemens August hoảng hốt. 

Và giờ đây đã xẩy ra chuyện không thể tưởng. Xem như thể chính Chúa 
đã đánh thức ngài dậy. Từ giây phút đó, bản tính ù lì biến mất, và giám 
mục bá tước Clemens August trở thành con «sư tử thành Münster». Ngài 
bước lên bục giảng, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, dội sấm sét lên cái chính 
sách man rợ đó, và chỉ ra đâu là nguồn gốc của tội ác. Cộng đoàn tín hữu 
ngừng thở. Chính quyền sát nhân thoạt tiên cũng ngừng thở. Giám mục 
đất Galen biết rõ những gì có thể xẩy ra cho tính mạng ngài. Dù vậy, 
ngài vẫn kiên cường, và vẫn không thiếu hài hước. Ngày nọ, công an 
mật vụ quốc xã gởi hai nhân viên tới bắt, ngài yêu cầu chờ vài phút để 
choàng thêm áo. Chỉ vài phút sau, ngài xuất hiện với đầy đủ mũ áo gậy 
giám mục: «Thưa các ông, chúng ta có thể đi được rồi…» Hãy tưởng tượng: 
Hai ông công an quốc xã dẫn một giám mục đầy đủ mũ gậy giữa thanh 
thiên bạch nhật qua các con đường như ở thị xã công giáo «Hố Nai». Hai 
chú công an chưa muốn giáo dân kết liễu cuộc đời mình sớm, nên đành 
phải bỏ về một mình. Và cả Hitler lần này cũng hơi ngại tạo ra chuyện 
khó xử, nên đã ra lệnh chấm dứt chiến dịch an tử. Giám mục bá tước đất 
Galen cảm được tiếng Chúa thúc đẩy mình chỉ ra đâu là tội. Và điều này 
đã biến ngài trở thành con sư tử thành Münster. 

Nhưng ngày nay người ta ứng xử với tội ra sao? Thời đại nào dồn nén 
tội, thời đại đó cũng quên mất cách ứng xử của con người trước tội. 
Chẳng có mực thước nào nữa để mà so. Những lỗi lầm nhỏ cũng như các 
tội ác lớn đều được lôi ra như nhau trước công luận để đập cho hả giận 
riêng. Mục đích là nếu không sát phạt được thể xác thì đánh quỵ tinh 
thần con người. 

Nếu Thiên Chúa cũng ứng xử cách đó, thì chẳng ai trong chúng ta còn cơ 
may sống sót. Nhưng đức Giê-su đã chỉ ra cho ta một Thiên Chúa khác. 



	 426	

Khi cho con gái của Gia-rô sống lại, Người nói: Talita kum. Này con bé dễ 
thương, hãy đứng dậy! Qua môn thần học, ta biết Talita là một trong 
những từ dịu dàng nhất của ngôn ngữ A-ra-mê. Và đức Giê-su cũng áp 
dụng cung cách đầy yêu thương đó cho việc ứng xử với tội. Bởi vì tội 
thực sự là cái gì kinh khiếp, là cái gì không thể làm lành lại được. Khi tôi 
nhục mạ một người nào, lúc đó có lẽ tôi đã làm cho người đó mất béng 
đi một ngày trong đời. Người này sẽ không bao giờ có lại được ngày đã 
mất đó. Như vậy, nếu tôi không thể làm lành lại được những gì đã gây 
ra, thì tôi phải ứng xử ra sao với tội cho thích hợp? Làm sao tôi có thể 
xoá tội mình? Một đôi nhà tâm lí trị liệu bảo con bệnh viết tội của mình 
ra trên một miếng giấy, rồi đem đốt đi với một chút nghi thức. Hành 
động đầu hàng đối với tội như trên đôi khi có chút tác dụng tốt về tâm lí. 
Nhưng ai suy nghĩ xa hơn, đều hiểu rằng, tội không thể cháy ra tro 
được. Vậy chỉ có Thiên Chúa toàn năng mới có thể tha thứ tội một cách 
hữu hiệu. 

Xem đó thì rõ, đâu là í nghĩa việc Chúa Giê-su trao quyền tha tội lại cho 
Giáo hội. Dĩ nhiên có những linh mục giải tội tồi, nhưng cái cảm nhận 
lớn lao được trở nên nhẹ nhỏm, được giải phóng mọi gánh nặng qua bí 
tích giải tội của biết bao người qua bao nhiêu thế kỉ, hẳn mang tác động 
tâm lí vô cùng lớn. Trong bí tích giải tội, Thiên Chúa Tình Yêu đầy lòng 
tha thứ nói trực tiếp với từng hối nhân một. Nhưng không phải không có 
điều kiện. Chỉ những ai hối lỗi mình thực sự và thành tâm từ rày về sau 
cố gắng tránh tội đó, thì bí tích mới thành sự. 

Không một hoạ sĩ nào diễn tả cách ứng xử với tội của đức Giê-su hay 
hơn Jacopo Tintoretto qua tác phẩm tuyệt vời của ông, Giê-su và người 
đàn bà ngoại tình . Tranh có thể xem trong Palazzo Barberini ở Rô-
ma. Kinh Thánh kể: Các nhà thông luật kéo một cô gái ngoại tình tới 
trước mặt đức Giê-su, và hỏi Người, phải làm gì bây giờ. Đức Giê-su và 
ai cũng đều hiểu rằng, trường hợp này theo luật phải bị ném đá. Tình 
hình căng thẳng cực độ. Đức Giê-su ngước mắt nhìn đám thông luật 
đang hùng hổ trước Người, và im lặng. Người cúi xuống lấy ngón tay 
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viết vào đất cát. Các nhà thông luật ngạc nhiên, bực bội. Họ yêu cầu 
Người trả lời. Nhưng Người tiếp tục viết trên đất. Và rồi các nhà thông 
luật hết kiên nhẫn, họ ép Người trả lời. Và đức Giê-su ngửng thẳng 
người lên, nói một câu để đời: “Ai trong các ông không có tội, thì lấy đá ném 
cô này trước đi”, rồi lại cúi xuống viết tiếp lên cát. Và Kinh Thánh tiếp: các 
thầy thông luật kẻ trước người sau lặng lẽ rút đi. Một lúc sau, đức Giê-su 
nhìn lên, chỉ thấy còn mỗi người đàn bà trước mặt mình, các nhà luật thì 
đã bỏ đi hết. 

Và câu chuyện tiếp tục đã được cây cọ của Tintoretto diễn tả một cách 
thần tình. Đức Giê-su ngồi trên một hòn đá, người hơi chúi về phía 
trước, đưa mắt dịu dàng nhưng nghiêm nghị nhìn cô gái với xiêm i bảnh 
bao và đôi mắt như dán vào kẻ đối diện. Người chẳng để í gì cả tới đám 
người đã rời xa nhưng chưa khuất hẳn. Người nhìn cô gái như thôi miên 
cùng với một cử chỉ mời gọi của cánh tay. Giây phút này như chỉ còn lại 
hai người mà thôi. Và Kinh Thánh kể tiếp: Người nói với cô gái: “Không ai 
kết án chị à?”.Cô thưa: “Dạ không ai, thưa Ngài.” Và đức Giê-su tiếp: “Vậy 
tôi cũng không kết án chị. Hãy về đi và đừng phạm tội nữa.” 

Đó là Thiên Chúa của tình yêu, chứ không phải là Thiên Chúa của thứ 
Ki-tô giáo đại hạ giá. Người tha tội, nhưng đồng thời cũng nghiêm khắc 
đòi hỏi: về và đừng phạm tội nữa. Nhưng không chỉ đòi buộc, mà đó còn 
là một ơn gọi. Sự kiện đức Giê-su gọi những người yếu đuối và tội lỗi 
đặc biệt cho thấy Người loan truyền ơn cứu độ cho hết thảy mọi người. 

Ngay trong mười hai tông đồ, nhóm ưu tuyển từ đoàn người cộng tác 
thân cận của Người, cũng có những khuôn mặt không mấy sáng sủa đã 
được gọi, chẳng hạn như anh thâu thuế tai tiếng đầy mình. Nhưng tất cả 
những ơn gọi bởi đức Giê-su đó không bình thường như người ta nghĩ. 
Chúng lôi con người ra khỏi cuộc sống thường nhật. Ở Rô-ma, ta cũng có 
thể thấy được một ơn gọi đi vào lịch sử nghệ thuật thế giới. Hồng i del 
Monte nhờ cậu hoạ sĩ Michelangelo Merisi, cũng có tên là Caravaggio, vẽ 
bức phông cho bàn thờ cuối bên cánh trái nguyện đường quốc gia Pháp. 
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Đó là nơi chôn cất Matteo Contarelli. Del Monte muốn có một bức tranh 
vinh danh thánh bổn mạng Mát-thêu của người quá cố. Nhưng tác phẩm 
của cậu hoạ sĩ sôi nổi mà ngang bướng đã làm Hồng i thất vọng. Thiên 
thần đang đọc cho một anh nông dân ngớ ngẩn viết Tin mừng Mat-thêu. 
Anh nông dân xem ra cầm bút chưa vững, vậy mà lại là tông đồ và 
thánh sử Mát-thêu, quan thầy của vị trí thức đang nằm dưới mộ! Hồng i 
giận dữ và đòi một bức hoạ khác. Caravaggio phóng cọ một mẫu thứ 
hai, hơi khác trước một chút, nhưng vẫn không thể nào nâng cao trị số trí 
tuệ của Mat-thêu lên được. Trong thâm tâm, Caravaggio muốn vẽ một 
con người thật tầm thường, sát gần thực tế, để qua đó nói lên Kinh 
Thánh là do chính Thiên Chúa linh ứng. Tin Mừng Mát-thêu không do 
một ông trí thức làm nên, nhưng là Lời Thiên Chúa, từ miệng một thiên 
thần tuyệt đẹp đang chuyển giao cho một con người xem ra tầm thường. 
Cậu hoạ sĩ không có í chống lại vị Thánh sử. Điều này được minh chứng 
qua bức phông cánh trái nổi tiếng, trong đó Caravaggio vẽ cảnh Chúa 
gọi Mat-thêu. Ở đây, Mát-thêu không còn là anh nông dân, mà là người 
thu thuế ăn mặc bảnh bao, được vây quanh bởi các nhân viên và khách 
hàng đang đếm tiền trên bàn. Thoạt nhìn, del Monte hài lòng bức này 
hơn. Bởi Caravaggio đã lột lên được nét thần tình chính lúc Mát-thêu 
đang giã từ thế giới giàu có của mình. Trong khi tay phải Mát-thêu đang 
đếm tiền trên bàn, thì một cái gì không thể tưởng đã xẩy ra. Ông thu 
thuế, vô đỗi ngạc nhiên, nhìn vào một góc tối của căn phòng, ở đó có 
dáng một người đang đứng, nửa thân hình chìm khuất trong bóng tối. 
Ta chỉ thấy cánh tay phải của người đó đang chỉ ngón trỏ – dĩ nhiên vào 
Mát-thêu. Và Mát-thêu dùng cánh tay trái mình ra hiệu, vừa như hỏi có 
phải người kia gọi mình không, vừa cho thấy là ông đã nhận ra tiếng gọi 
đó. Không ai trong hình để í tới biến cố này, ngoài Mat-thêu và người 
trong bóng tối. Và người xem bức hoạ cũng có thể tự hỏi có phải người 
trong tranh đang muốn gọi mình phải không. 

Bức tranh đã diễn tả í nghĩa ơn gọi một cách thật ấn tượng: đùng một cái 
được Chúa gọi ra khỏi cuộc sống ồn ào hàng ngày, bỏ lại mọi sự và bước 
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vào một con đường mới. Và có lẽ đôi khi nghệ thuật là một phương tiện 
tốt nhắc nhở và đưa ta về những gì là quan trọng và thiết yếu của cuộc 
sống, hơn là mọi thứ ngôn ngữ khô khan. 

Ngay đầu cuốn sách, chúng ta đã mô tả âm nhạc và nghệ thuật là những 
lãnh vực nâng ta ra khỏi cái vật chất thuần tuý. Liệu hai thứ đó có đưa ta 
gặp đuợc Thiên Chúa hay không, cái đó còn tuỳ. Giờ đây, sau khi đã 
kinh qua những lâu đài tinh thần của lịch sử nhân loại, ta sẽ đào sâu câu 
hỏi trên. Đó là câu hỏi: Giác quan có thể giúp ta kinh nghiệm về Thiên 
Chúa được không? Hay Thiên Chúa có thể mạc khải cho con người qua 
nghệ thuật và âm nhạc được không. 

 

 

14 CẢM NHẬN CHÂN LÝ QUA NGHỆ THUẬT VÀ ÂM NHẠC 

 

1. CÁI ĐẸP SẼ CỨU THẾ GIỚI 

 

Tôi cùng người bạn thân theo đạo Tin lành trở lại Venezia. Lần này tôi 
muốn giới thiệu với bạn bức tranh nghệ thuật mà tôi coi là độc đáo nhất 
của thành phố: bức Assunta (Về trời) của Tizian. Tôi hơi đóng kịch một 
tí. Thoạt tiên, chúng tôi bước vào Scuola di San Rocco bằng cửa bên, 
quan sát chuỗi tranh nổi tiếng về cuộc đời Chúa Giê-su do Jacopo 
Tintoretto vẽ. Đặc biệt nhất là bức hình chịu nạn đồ sộ, kẻ bị đóng đinh 
như muốn đổ nhào xuống người xem, để ôm họ vào đôi tay cứu chuộc 
của Người. Thật tuyệt. Jacopo Tintoretto vẽ bức này sau công đồng 
Trento, là khi đức tin sâu xa đã trở lại với con người. Lòng đạo của tín 
hữu Venezia đã là một nguyên nhân tạo sức bật cho sự vùng dậy của 
đức tin thời hậu Công đồng. Bức Scuola di San Rocco mang dấu ấn lòng 
đạo thời đó. Rồi chúng tôi từ bên hông bước tới bàn thờ chính I Fratri 
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của các tu sĩ dòng Phan-sinh. Tôi không dẫn bạn tới ngay bàn thờ chính, 
nhưng cùng đi xuống phía cánh cửa chính đóng kín của thánh đường. 
Tôi yêu cầu bạn xoay người lại. Và từ điểm đó chúng tôi quan sát 
cảnh Về Trời của Tizian hiện ra lơ lửng trên bàn thờ. Bạn tôi ngỡ ngàng 
và bồi hồi tiến dần lên phía trước.Ở phía dưới là các tông đồ,mỗi người 
mỗi cá tính, người thì chỉ tay, kẻ ngạc nhiên, người đang trở về với nội 
tâm trong cảnh màu sắc tuyệt vời. 

 

Màu đỏ rực rỡ đầy ấn tượng của tông đồ Gio-an nói lên tình yêu Thiên 
Chúa. Bên trên là vùng các thiên thần, lơ lửng giữa trời với đất, tất cả 
đang chờ đợi Thiên Chúa Cha tới.Bạn tôi bỗng giật mình. Cho tới lúc đó, 
anh cứ nghĩ bức tranh vẽ cảnh về trời của Chúa Giê-su Ki-tô. Nhưng 
không phải, mẹ Ma-ri-a về trời! Tình cảm xa lạ với đức Mẹ của Tin lành 
dấy lên trong anh.Dù vậy, bức tranh vẫn làm anh say mê. Jakob 
Burckhardt, sử gia nghệ thuật lớn nhất thế kỉ 19,cũng người Tin lành và 
rất thực tế, đã viết về Assunta:“Thật nhất là niềm sung sướng vỡ bờ của 
nhóm người dưới cùng;họ muốn nhào lên bay theo Trinh nữ! Cá tánh của 
Tizian đã biến thành nét đẹp thiên quốc nơi một số người.Phía trên, nơi đám ca 
mừng, giữa những thiên thần người lớn xuất hiện một vị tuyệt đẹp đầy đủ thân 
hình tay cầm vương miện; còn các thiên thần khác chỉ thấy những cái đầu tuyệt 
mĩ mà thôi, trong khi các thiên thần trẻ em được vẽ đầy đủ với nét diệu kì.Nếu 
quả có tác động của Corregio, thì ở đây, tác động của ông đã trở thành siêu việt 
qua các hình vẽ. Nét vẽ Thiên Chúa Cha không được lí tưởng bằng khuôn mặt 
Chúa Ki-tô của Tizian; bán thân Người từ lưng quần biến mất trong vinh 
quang đang phủ trùm Trinh nữ.Trinh nữ đứng trên những cụm mây siêu thực, 
hai chân người rõ nét.Áo đỏ của người nổi bật trên nền chiếc áo choàng màu 
xanh đậm đang mạnh bay theo gió.Mặt người toả nét thần linh cao cả, một nét 
vẽ hiếm có nơi nền nghệ thuật; những xiềng xích trần thế cuối cùng vỡ 
tung;người tràn đầy hạnh phúc.” 
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Anh bạn tin lành của tôi không thể hiểu được việc thần thánh hoá Đức 
Mẹ như trong bức tranh. Nhưng theo tín hữu công giáo và chính thống, 
việc sùng kính đức Mẹ không có nghĩa là người được đưa vào hàng 
Thiên Chúa ba ngôi, như C.G. Jung đã có lần ngây thơ đề nghị. Mà trái 
lại, Ma-ri-a được đặc biệt tôn kính, là vì Mẹ luôn vẫn là con người. Thiên 
Chúa đã đưa Mẹ ra khỏi vòng vây tội lỗi của kiếp người và vì thế đã 
giúp Mẹ có được một khả năng vô cùng cao cả, đó là trở thành “Mẹ 
Thiên Chúa”. Vai trò Mẹ cần thiết, là vì nếu như Thiên Chúa muốn làm 
người thật sự, chứ không phải chỉ là một Thiên Chúa lí thuyết hay một 
biểu tượng mà thôi, thì Người phải được sinh ra, như mọi người. Tuy 
vậy, Ma-ri-a vẫn là một con người tự do như chúng ta. Mẹ đã có thể từ 
chối dự án lạ lùng đó, nhưng người đã không chối từ. Và như vậy, lịch 
sử cứu rỗi của Thiên Chúa đã bắt đầu với hai tiếng “xin vâng” của Mẹ. 
Qua việc nhập thể của Thiên Chúa, loài người một cách nào đó được 
nâng lên đồng hàng với Thiên Chúa. Tất cả chúng ta không những là con 
cái Thiên Chúa, mà đúng là anh chị em của Thiên Chúa, cụ thể hơn, là 
anh chị em của Thiên Chúa Con. Dĩ nhiên, chúng ta không phải là Thiên 
Chúa, cũng như Ma-ri-a không phải là Thiên Chúa. Nhưng nhờ biến cố 
làm người của Thiên Chúa, tất cả chúng ta được đưa tới gần Thiên Chúa 
một cách không thể tưởng được. Và người đầu tiên cảm nhận được sự 
gần gũi đó bằng thân xác chính là Mẹ Ma-ri-a. 

Vì thế rất nhiều người công giáo, chính thống và hiện nay cả nhiều 
người tin lành đã chạy đến cùng Mẹ, là kẻ đời đời được gần bên Chúa, 
như chính chúng ta, dù nhiều đau khổ trần gian vẫn luôn mong ước 
được gần bên Chúa. Tín hữu ki-tô giáo không được phép tôn thờ Ma-ri-
a. Mà chỉ xin người cầu bầu với Chúa cho chúng ta, cũng như chúng ta 
xin các thánh nam nữ hoặc những người thân yêu đã khuất cầu bầu với 
Chúa cho chúng ta. Vì thế, trên nhiều ảnh tượng, mẹ Ma-ri-a thường 
được vẽ hay tạc chung với Chúa Giê-su, để nhắc kẻ cầu nguyện luôn nhớ 
tới Thiên Chúa nhập thể Mẹ bồng trên tay. 
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Như vậy, bức Assunta của Tizian trong nhà nguyện I Frari ở Venezia là 
một lời ca khen Thiên Chúa, đấng đã cứu thoát con người; Người đã lôi 
con người ra khỏi mọi thứ thường ngày, đưa họ về trời và đã đón nhận 
họ ở đó trong yêu thương. Và bức danh họa dấy lên nơi ta niềm hi vọng: 
Mẹ Ma-ri-a là một người trong chúng ta. Trong khi Luther ngồi ở 
Wittenberg viết những luận điểm chống lại các trói buộc thái quá trong 
Giáo hội, thì ở Venezia trong nguyện đường Santa Maria Gloriosa dei 
Frari, Tizian đang cưu mang về sự giải thoát con người một cách lạ lùng 
nhờ bởi hồng ân Thiên Chúa. Năm 1519, chỉ hai năm sau khi các luận 
điểm của Luther được phổ biến, Assunta được trình làng với sự tham dự 
của đông đảo tín hữu. Đức tin và nỗi ước mong của các tông đồ, niềm 
vui của mẹ Ma-ri-a, ân sủng của Thiên Chúa từ ái, tất thảy những thứ đó 
đều là những gì rất gần gũi với Luther, là người đã viết ra những lời 
kinh về đức Mẹ thật cảm động. Nhiều chục năm sau cuộc tham 
quan Assunta, người bạn tin lành đã tặng tôi một cuốn sách về đức Mẹ 
thật tuyệt. Anh ta vẫn tiếp tục theo Tin lành. 

 

Kinh Thánh viết rất ít về đức Mẹ, nhưng lại rất nhiều về các luật sĩ. Nếu 
cứ nhìn lượng mà đoán phẩm thì ta sẽ hiểu sai về Kinh Thánh hay về bất 
cứ một sách nào khác. Ma-ri-a xuất hiện rất ngắn gọn trong Kinh Thánh. 
Mẹ thưa “Vâng” trước lời truyền tin của thiên thần. Và Mẹ đã chứng 
kiến nhiều biến cố của Chúa Giê-su con Mẹ, và đã “cất giữ mọi chuyện 
đó trong lòng”, như Kinh Thánh viết. Và rồi trong giờ phút quyết định 
dưới chân thánh giá, Mẹ lại có mặt ở đó. Mẹ chẳng có một bài diễn văn 
nào, chẳng xuất hiện rầm rộ nơi đâu cả, Mẹ chỉ đơn giản có mặt, thế thôi. 

Đặc biệt lòng đạo của người Đức vào cuối thời Trung cổ đã diễn tả sự 
kiên trung theo Chúa trong tận cùng khổ đau của Mẹ một cách thật cảm 
xúc. Quả thật chẳng có cảnh nào man rợ hơn cảnh nhìn con mình bị nhục 
hình cho đến chết. Bảy nỗi khổ đau của Mẹ được diễn tả qua bảy lưỡi 
gươm xuyên thấu trái tim; nỗi niềm Mẹ khi ôm xác con trong lòng được 



	 433	

diễn tả qua cảnh sầu bi Pietà. Ai ngày nay cho rằng có sự cường điệu 
trong những hình ảnh kia, kẻ đó chẳng cảm được nỗi đau không tên của 
những con người thời đó, và chính họ cũng chẳng biết một tí gì về sự 
khổ đau có thể tới với họ bất cứ lúc nào. Từ nhiều trăm năm nay, hàng 
ngàn bà mẹ đã quỳ gối trước những bức ảnh tượng Mẹ đau khổ đó, khi 
họ vừa mất đứa con nhỏ, khi vừa hay tin chồng chết nơi trận tuyến, khi 
dịch hạch, đói rét hay bất cứ một can qua nào đó đã lấy mất mọi hi vọng 
trần thế của họ. Và trong nước mắt chan hoà, họ biết rằng, Mẹ đau khổ 
đã cảm thông với nỗi đau của họ, và họ xin Mẹ cầu bầu với Chúa Con 
cho họ. Cả trong cuốn phim tuyệt vời “Cuộc khổ nạn của Chúa Ki-tô” của 
Mel Gibson, nỗi đau đớn tận cùng của Chúa cũng đã toát lên nơi nét mặt 
người nữ diễn viên đóng vai Ma-ri-a. Như vậy, Mẹ luôn là một người 
trong chúng ta. Và cũng vì thế mà Michelangelo ở Caravaggio đã chọn 
những thanh nữ trong hàng dân dã để làm người mẫu Ma-ri-a cho các 
tác phẩm mình, chứ đã không chọn những bà trong hàng mệnh phụ phu 
nhân. Quả thật, Giáo hội chưa bao giờ bắt buộc các tín hữu kêu cầu qua 
Mẹ. Mà chính các tín hữu đã tự đến với Mẹ. Và các tuyên úy đã không 
ngừng nhắc nhở, để việc tôn sùng Mẹ không biến ra tôn thờ. 

 

Dân Í, nơi quanh năm đầy ánh mặt trời, ít cảm được các tác phẩm nghệ 
thuật dùng giác năng để dẫn vào chiêm niệm nội tâm. Nghệ thuật Í 
trong thế kỉ 15 vì thế đã không biết đến những lối diễn tả của Pietà. Năm 
1498, hồng i người Pháp Jean de Villiers de la Grollaye uỷ cho anh nghệ 
sĩ miền Firenze, Michelangelo Buonarroti, tạc cho nhà nguyện của các 
vua Pháp gần đại thánh đường thánh Phê-rô một bức tượng, và hồng i 
đã yêu cầu nhà điêu khắc 23 tuổi tạc một bức Pietà, nét nghệ thuật mà có 
lẽ Hồng i đã thấy được nơi các giáo hội phía bắc dãy núi Alpen. Và 
Michaelangelo đã sáng tạo nên một tác phẩm để đời. Đó là tác phẩm duy 
nhất mà anh đã gia công từ đầu cho đến cuối. Bức Pietà, hiện được trưng 
nơi nhà nguyện cánh phải trong nhà thờ chính toà thánh Phê-rô, là nét 
diễn tả giác quan mê hoặc và rúng động của đức tin ki-tô giáo vào một 
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Thiên Chúa nhập thể cứu chuộc và đầy lòng trắc ẩn. Nhìn vào các nếp 
nhăn xôn xao của tấm áo, ta nghe như đang hằn lên nỗi xót xa của Mẹ. 
Nhưng càng nhìn lên phía khuôn mặt, các đường nét trở nên càng yên 
dịu hơn, và tất cả mọi khó nhọc đớn đau đều biến mất nơi khuôn mặt trẻ 
trung tuyệt vời của Mẹ. Khuôn mặt này không mang vẻ khó hiểu như 
khuôn mặt Mona Lisa của Leonardo, song đong đầy sự hiểu biết bí ẩn. 
Mẹ nhìn thân xác con nằm trên người mình với đôi mắt bình thản, miệng 
gần như đang nở nụ cười. 

Qua việc tạc thân hình Chúa Ki-tô, Michelangelo đã kết hợp được mọi 
nghệ thuật thời đó và đã chứng tỏ được tài năng siêu quần của anh, để 
diễn tả nên một con người như mọi người – một tạo vật lạ lùng của 
Thiên Chúa, được sinh ra từ một người mẹ, đã đau khổ và đã chết – 
nhưng sự phục sinh của con người đó đâu đó đã hiện lên nơi nụ cười 
của Mẹ. Pietà bao trùm toàn bộ Ki-tô giáo. Nhưng Pietà không phải là 
cuộc đối thoại lặng lẽ giữa hai mẹ con. Đó là một bức tranh để suy gẫm 
cầu nguyện, bởi vì qua cử chỉ của cánh tay trái, Mẹ đang mời gọi ta cùng 
với Mẹ thờ lạy đức Ki-tô con Thiên Chúa. Ai hưởng ứng lời mời này, kẻ 
đó là ki-tô hữu. Pietà của nghệ nhân đạo đức Micheangelo là một trong 
những tác phẩm nghệ thuật có khả năng giúp ta trở thành ki-tô hữu, khi 
đứng trước nó. 

 

Nhà văn Dostojewski nói, cái đẹp sẽ cứu thế giới; và nhà vật lí Albert 
Einstein thêm: “Cái đẹp nhất mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng, là cái đầy bí 
ẩn. Đó là cảm giác nền tảng từ trong nôi của nền khoa học và nghệ thuật đích 
thực.” Pietà xuất phát từ truyền thống đạo đức sâu xa của dân Đức, và 
Michelangelo đã trao tặng nó cho ta qua nét đẹp nghệ thuật rô-ma. Đêm 
hôm trước cuộc Cải cách nổ ra, chân lí tinh thần và nét đẹp giác quan 
một lần nữa lại tìm về với nhau bằng cách đó. Khi Martin Luther mười 
năm sau đó tới Rô-ma, hẳn ông đã nhìn thấy Pietà. Nhưng ông đã không 
ghi lại gì về chuyện đó; hình như ông đã không cảm được chân lí nằm 
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trong vẻ đẹp của nó. Có lẽ lịch sử Giáo hội và lịch sử Âu châu đã đi theo 
một hướng khác, nếu vị tu sĩ người Đức này đã hiểu nhà nghệ sĩ người Í 
kia rõ hơn – và nếu như các đấng bậc trong giáo triều Rô-ma đã cầu 
nguyện sốt sắng hơn trước bức tượng kết hợp hai văn hoá đức và í này. 

1. KHUÔN MẶT BÍ ẨN 

Hàng tỉ tín hữu ki-tô trên thế giới đã cầu nguyện trước vô số ảnh tượng 
mẹ Ma-ri-a. Nhiều khi í nghĩa tôn giáo của các ảnh tượng đó đã vượt 
trên cả giá trị nghệ thuật của chúng. Đức Mẹ ở Tschenstochau (đọc Xen-
tô-khau) đã giữ cho dân Ba-lan khỏi rơi vào thất vọng trong những cơn 
quẫn bách của lịch sử. Không có đức Mẹ Guadeloupe (Gua-đơ-lúp) với 
khuôn mặt thổ dân đơn sơ thì có lẽ đã không có được cuộc ki-tô giáo hoá 
dân Mĩ châu. Ngay cả những tượng ảnh đức Mẹ loè loẹt rẻ tiền, mà 
nhiều người cầu nguyện và đã được Mẹ cầu bầu, cũng có giá trị nhân 
bản hơn là các tác phẩm đức Mẹ tuyệt đẹp trong kho tàng điện Louvre. 

Lời kinh “Ave Maria”, mà con người không biết đã bao lần dâng lên Mẹ, 
cũng ngắn như những câu viết về Mẹ trong Kinh Thánh. Lời đó có nội 
dung như sau: “Kính mừng Ma-ri-a, đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà, bà 
có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-su con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Ma-
ri-a, đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm 
tử. Amen.” Kinh kết thúc với lời cầu xin đức Mẹ phù hộ cho ta trong hai 
thời điểm cấp bách nhất của cuộc sống hiện tại và giờ lâm tử. Chẳng 
phải ngẫu nhiên mà lời kinh được Schubert hoặc Bach/Gounod phổ nhạc 
đó đã được quần chúng yêu thích. Mà vì lời kinh đã đi vào lòng người, 
như người ta vẫn nói thế. 

 

Ki-tô giáo là đạo cảm xúc nhất, bởi vì đạo này tin vào việc nhập thể của 
Thiên Chúa. Như thế, Thiên Chúa chẳng phải là một đại lượng trừu 
tượng, một í tưởng hay một định đề triết học. Mà Người mang một bộ 
mặt người. Bộ mặt đức Giê-su Ki-tô. Với chúng ta ngày nay, sau 2000 



	 436	

năm Ki-tô giáo, ta xem đây là chuyện thường tình, nhưng thật ra đó là 
một cái gì vô cùng lạ lùng. Và điểm này đã là vấn đề khó nuốt cho các tín 
hữu trước đây. Giới răn thứ hai trong thập điều Cựu Ước viết: Ngươi 
không được tạo hình tượng về Thiên Chúa. Nhưng dưới ánh sáng nhập 
thể của Thiên Chúa ta phải đọc giới răn này một cách khác. Dĩ nhiên 
trước sau ta vẫn không được coi ảnh tượng là Thiên Chúa, song vẫn 
được phép xem các ảnh tượng như là biểu hiện của sự thánh. Một lúc 
nào đó trong thế kỉ thứ 8 đã nổi lên phong trào chống đối nơi Ki-tô giáo 
phương đông. Những nhóm quá khích đã triệt phá đi mọi ảnh tượng. 
Một số ảnh tượng tôn quý đã được chuyển qua Í-đại-lợi. Nhưng phong 
trào chống tượng đã thất bại, và từ đó ảnh tượng lại được chính Giáo hội 
phương đông đặc biệt tôn quý. Ảnh tượng đã được các hoạ sĩ đạo đức 
“viết” ra trong tâm tình cầu nguyện. Và như thế, đã có bàn tay Thiên 
Chúa tác động trong tiến trình vẽ. Những bức ảnh huyền nhiệm này mở 
ra cho con người thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Chính tôi đã hơn 
một lần cảm nghiệm được điều đó: Tôi nhìn vào đôi mắt một ảnh tượng. 
Tôi thấy tôi trong đó. Và tôi thấy Chúa. 

 

Mới đây có chuyện lạ. Câu chuyện giống như một màn trinh thám. Gần 
400 năm nay, dân làng Manoppello vùng Abruzzen miền trung nước Í 
tôn thờ một bức họa bằng vải tơ sò, trên đó có in hình Chúa Ki-tô. Nhà 
báo Paul Badde khám phá ra rằng, đây có thể là “tấm khăn Veronika” cổ 
xưa, vô cùng được tôn quý ở Rô-ma và đã biến mất từ 400 năm nay. 
Truyền tụng đó là tấm khăn bà Veronika đưa cho Chúa lau mặt trên 
đường lên núi Sọ, và người ta đã thấy nó nằm bên mộ trống sau khi 
Chúa sống lại. Nhìn khuôn mặt trên khăn, không ai nén được xúc động. 
Không thể là một tác phẩm hội hoạ, vì vải tơ sò không ăn màu. Và lúc 
này đang nổ ra tranh cãi về chuyện thật hư của bức hình. Tuy nhiên, 
chuyện thật hư của tấm khăn không quan trọng lắm. Vấn đề là ki-tô hữu 
tin vào một Thiên Chúa, và Thiên Chúa đó có thể mang một khuôn mặt, 
và khuôn mặt đó người ta đã cảm được ở Manoppello. Chính giáo chủ 
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Biển-đức cũng đã đến chiêm ngưỡng khuôn mặt trong tranh. Ngài chẳng 
đề cập gì tới chuyện thật hư của tấm khăn. Nhưng chính ngài cũng như 
mọi ki-tô hữu tới đây để nhắc nhở rằng, Thiên Chúa mang khuôn mặt 
con người qua đức Giê-su Ki-tô. Và ta được phép nhìn vào khuôn mặt 
đó mà không phải che mặt trước ánh rạng ngời bất tận của Thiên Chúa, 
như các thiên thần nơi tiên tri I-sai-a trước đây. 

 

Quan trọng của các vật thánh không phải là chúng thật hay giả. Con 
người thời Trung cổ không quan tâm lắm về chuyện thật giả này. Vấn đề 
quan trọng ở đây là họ đã cảm nghiệm được Thiên Chúa làm người qua 
giác quan, bằng thân xác. Như thế, vật thánh giúp kẻ cầu nguyện một 
đàng chìm sâu vào thế giới tâm linh, trong lúc vẫn í thức được thế giới 
thực tại, mà vật thánh rõ ràng là một thành phần trong đó. 

 

Ngày 12 tháng 8 năm 1239 xẩy ra một cảnh tượng khó tin ở Paris. Vua 
Pháp đi chân đất, mình bận độc một tấm áo với một chiếc bình quý trên 
đôi tay xuyên khắp các đường hẻm Paris. Dân chúng kính cẩn đứng dọc 
theo hai bên những đoạn đường vua ngang qua. Nhà vua chẳng đoái 
hoài tới ai cả, chỉ biết có vật quý trong bình mà thôi. Ông đang rước vật 
đó vào thủ đô. Đó là vua Louis IX, về sau được gọi là “thánh Louis”. Và 
vật quý trong bình là chiếc mão gai của Chúa đội xưa, mà Vua đã mua 
được từ bên đông phương và nay đang đưa về cất giữ nơi “trưởng nữ 
của Giáo hội”. Chiếc mão gai có thể thấy và sờ được này đã đụng chạm 
tới Con Thiên Chúa, đã gây thương tích cho Ngài, đã xâu xé Ngài; nó 
như vậy trở thành một phần sự đau khổ của Chúa Ki-tô; và đau khổ này 
đã mở ra cho con người con đường sự sống đời đời bên Thiên Chúa. Con 
người thời Trung cổ sống mãnh liệt hơn chúng ta ngày nay, đặc biệt họ 
sống cảm xúc nhiều hơn, như Johan Huizinga đã kể lại một cách tài tình 
trong cuốn “Herbst des Mittelalters” (Mùa thu trung cổ) của ông. Và 
người dân Paris đã kính cẩn nín thở theo dõi cuộc rước thánh: Vị vua 
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quyền thế nhất Âu châu thời đó của họ đã cởi bỏ hết mọi biểu tượng 
quyền hành của ông để khiêm nhượng mang mão gai Chúa rảo bước 
khắp Paris. 

 

Vua sẽ đặt vật thánh ở đâu? Đâu là chỗ xứng đáng? Chỉ có trời mới là 
chốn xứng đáng, hẳn ông đã nghĩ như thế. Nhưng ông đâu sai khiến 
được trời, mà chỉ ra lệnh được thần dân của ông mà thôi. Và vì vậy, ông 
đã cho lệnh xây một nguyện đường đẹp nhất thế giới thời đó, để làm nơi 
cất giữ cái vương miện linh thánh nhất của mọi vương miện. Đó là 
nguyện đường Sainte Chapelle trên hòn đảo giữa lòng Paris. Ngày 
khánh thành nguyện đường, nhà vua và toàn triều đình có mặt. Dân 
chúng đứng từ xa dán mắt nhìn vua thánh Louis của họ trịnh trọng lần 
đầu tiên tiến lên chỗ hòm kính vật thánh. Khi nhà vua bước vào gian 
cung thánh nhiệm mầu với ngàn vạn tia sáng muôn màu từ các cửa sổ 
kính trên cao rọi xuống, thì ông là thành phần của một thế giới không 
thuộc về đời này nữa. 

Sainte Chapelle là kết quả của đỉnh cao kĩ thuật và nghệ thuật thời đó 
cộng với một đức tin lạ lùng. Đặc biệt các cửa sổ bằng kính được sáng 
tạo tuyệt vời. Các câu chuyện thánh với đầy mọi chi tiết nơi cửa sổ kính 
màu vươn mãi lên đầy trần nguyện đường lơ lửng bất tận. 

Nhưng không ai, tuyệt đối không ai thời đó có thể nhìn đọc được những 
câu chuyện trình bày trên đó bằng mắt thường. Tại sao người ta lại tác 
tạo nên nghệ thuật siêu đẳng mà không ai chiêm ngưỡng được? Dĩ nhiên 
nghệ thuật này đã không được hình thành để nhắm tới các đám du 
khách rầm rộ thời nay. Các cửa sổ kính màu được thực hiện để tôn vinh 
Thiên Chúa và chúng là thành phần của một í tưởng đầy mê hoặc. Con 
người thời Trung cổ sống đời này mãnh liệt hơn chúng ta thế nào, thì họ 
cũng cảm nhận sự hiện hữu của thực tế đời sau rõ ràng như vậy. Và khi 
họ ngước nhìn lên các gian cung thánh của nhà thờ chính toà gô-tích 
Sainte Chapelle, chính mắt họ sẽ thấy những không gian có thật, nhưng 
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cả đời họ sẽ không bao giờ bước tới được không gian với những cửa sổ 
kính màu tuyệt trần đó. Đó là hình ảnh của thiên đàng mà con người tại 
thế có thể tưởng tượng ra. Nhưng thiên đàng là nơi được ngắm nhìn 
dung nhan Chúa trong hạnh phúc. 

Mà làm sao để gia tăng cảm nhận thiên đàng đó? Thưa dĩ nhiên bằng 
nghệ thuật, thứ nghệ thuật nhạo báng vật chất trần thế và còn vượt trên 
cả những tác phẩm kính màu trong suốt: đó là âm nhạc. 

 

CẢM NHẬN CHÂN LÝ QUA NGHỆ THUẬT VÀ ÂM NHẠC 

1. THIÊN THẦN LÀM GÌ TRONG GIỜ RẢNH 

Trong gian cung thánh nguyện đường mênh mông của tu viện Cluny, 
nơi ngày này qua ngày khác không biết bao nhiêu tu sĩ vẫn ca ngợi Chúa 
bằng những khúc nhạc bình ca, có tám bức tượng tượng trưng cho tám 
nốt nhạc căn bản, được tạc vào năm 1120. Mỗi bức tuyệt trần nói lên một 
đặc tính âm nhạc riêng. 360 năm sau nhân loại lại được Melozzo di Forli 
trao tặng một số thiên thần đang tấu nhạc tuyệt vời. Những bức tượng 
sống động này được dựng trên các bệ tường trong nguyện đường Santi 
Apostoli, nay trở thành gia sản nổi tiếng thế giới của viện bảo tàng nghệ 
thuật Vatican (Pinakothek). Theo niềm tin từ xa xưa, thiên thần là những 
thực thể thuần tuý tinh thần, các ngài là sự nối kết giữa tinh thần và giác 
quan, giữa đời này và đời sau, giữa Thiên Chúa và con người. Các ngài 
mang thông điệp của Chúa cho Áp-ra-ham, cho tiên tri Ê-li-a, cho Ma-ri-
a. Con người thời nay với nỗi khao khát tôn giáo lờ mờ đã tái khám phá 
ra thiên thần, họ muốn nhờ các ngài giúp họ bước tới Thiên Chúa. Ai 
cũng nghĩ là các thiên thần chỉ biết có đàn hát bên cạnh Thiên Chúa. 
Niềm hứng khởi của các ngài đã biến thành âm nhạc, và âm nhạc trái lại 
cũng có thể đưa đến sự hứng khởi về Thiên Chúa. 
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Như vậy, cuốn sách về Thiên Chúa này tất phải chấm dứt với âm nhạc. 
Cuốn phim Das Leben der Anderen (Cuộc sống của những kẻ khác) đã 
được bình chọn là Phim của năm 2006 tại Đức. Đó là câu chuyện cảm 
động kể việc một anh công an chìm trở thành người lương thiện. Anh 
công an có nhiệm vụ theo dõi một nhà đạo diễn. Và giây phút quyết 
định trong tiến trình chuyển hoá cuộc đời của anh là lúc anh nghe lén 
nạn nhân đang chơi nhạc trên đàn dương cầm. Và những giọt nước mắt 
tràn lên trong đôi mắt anh. Từ đó anh mất việc. Anh trở thành một thứ 
thiên thần hộ mệnh cho nhà đạo diễn. Đạo diễn Florian Henckel von 
Donnersmarck cho hay, í tưởng tạo ra cuốn phim này là nhờ ông đọc 
được một câu của Lê-nin, ông này đã phát biểu về bản Appassionata của 
Beethoven như sau: “Tôi không thể nghe tiếp nó nữa, nếu không thì tôi không 
thể hoàn thành được cuộc cách mạng.” Đó là sợi chỉ đỏ chạy suốt cuốn phim 
sâu sắc. Ở đây, âm nhạc không đưa người ta vào nơi vô định, mà dẫn họ 
vào con đường thành người – con đường này, như Kant cũng đã biết, 
không nhất thiết đưa con người trong thế giới này tới thành công. Dưới 
thời cộng sản, anh công an quy thiện sau đó đã phải làm những công 
việc ngớ ngẩn nhất. Sang phía tự do, anh phải đi bán báo để sống. Có thể 
nói, đó là một cuộc đời thất bại. Nhưng sau khi xem phim, người xem ai 
cũng muốn đi theo con đường đó, con đường mà âm nhạc đã mở ra. 

 

Nhiều năm trước, tôi đi nghe bản hoà tấu Requiem (Cầu hồn) của nhạc sĩ 
người Í Verdi (1813-1901), đó là lần nghe đầu tiên trong đời, vào một 
ngày thứ sáu tuần thánh, tại nhà hát thành phố Rô-ma, do nhạc trưởng 
nổi tiếng người Pháp Georges Prêtre điều khiển. Thị dân Rô-ma chen 
đầy thính phòng. Chuyện lạ xẩy ra lúc ánh sáng thính phòng tối dần lại. 
Tôi nghe từ loa phóng thanh: “Hôm nay là thứ sáu tuần thánh, ngày Chúa 
Giê-su Ki-tô của chúng ta chịu nạn. Nhạc trưởng, toàn ban nhạc và ca đoàn yêu 
cầu mọi người đừng vỗ tay.” Với giọng từ tốn, câu này được lặp lại với 
mười thứ tiếng. Rồi tấu khúc bắt đầu. Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi 
bản nhạc. 
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Và rồi kết thúc. Hoàn toàn im lặng. Cả thính phòng như ngừng thở. 
Không ai động đậy. Người ta chỉ có một nhu cầu: vỗ tay để phá đi cái 
không khí căng thẳng, nhưng không được làm. Mọi người ngồi như hoá 
tượng. Không ai đứng lên. Nhạc trưởng âm thầm rời chỗ. Toàn ban nhạc 
và ca đoàn cũng từ từ rời chỗ trong im lặng. Cử toạ vẫn ngồi yên. Bỗng 
một người từ từ đứng lên, rồi tiếp theo những người khác. Thính giả 
như đang trong cơn mê theo nhau đi về chỗ gởi áo choàng. Tôi cũng 
đứng dậy, ngây ngất. Chẳng bao giờ tôi có lại được cái cảm giác đó. Suốt 
nhiều tuần âm thanh Requiem cứ vẫn âm vang trong tai tôi. Nhiều thính 
giả khác cũng có cảm giác như vậy. Tôi tin rằng, sỡ dĩ mang tâm trạng và 
cảm giác đó, là vì tôi và có lẽ chúng tôi cảm nhận rằng, âm thanh tuyệt 
vời hôm đó đã bay bổng thẳng lên tới Thiên Chúa. Và chúng tôi đã được 
mục kích cảnh đó. 

Một số người phàn nàn về chuyện nhiều nhà thờ ngày nay chỉ còn được 
dùng cho những buổi hoà nhạc mà thôi. Nhưng nếu tổ chức đàng hoàng, 
như kinh nghiệm đã thấy, thì những buổi đó đâu có xa cách gì với 
những buổi phụng vụ mà thiên thần vẫn cử hành đời này qua đời khác. 

 

Johan Sebastian Bach (1685-1750) đã để lại một tác phẩm diễn tả được 
niềm tin sâu xa ki-tô giáo ra thành âm nhạc, hay hơn hầu hết mọi tác 
phẩm khác. Ai không hiểu được gì về Thiên Chúa của những người vô 
thần, ai đã bỏ rơi Thiên Chúa của các thầy cô giáo và các nhà khoa học, 
và ai chẳng còn nhận được câu trả lời sống động của Thiên Chúa của các 
triết gia, người đó có thể cảm nhận được Thiên Chúa của đức Giê-su Ki-
tô qua trường khúc Matthäuspassion (Cuộc thương khó theo Tin Mừng 
Mat-thêu) dữ dội hay trường khúc đau khổ Johannespassion (Cuộc 
Thương khó theo TM Gio-an) của vị ca trưởng nhà thờ thánh Tô-ma ở 
Leipzig. Ai đã kinh qua khổ đau, ai đã có kinh nghiệm về cái phi lí cuộc 
đời, người đó có thể gặp được một Thiên Chúa đã và đang chia sẻ với họ 
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những điều đó, và vẫn tiếp tục dẫn dắt họ băng qua bóng đêm để tiến về 
ánh sáng cứu độ qua trường khúc Matthäuspassion với tất cả cảm xúc và 
sự quyết liệt của nó. “Ôi cái đầu đầy máu và vết thương, đầy đau đớn và nhạo 
báng, ôi cái đầu với mũ gai cho người ta báng bổ, ôi cái đầu lẽ ra phải được đội 
triều thiên với vinh dự tối cao và tuyệt mĩ, giờ đây lại bị cười nhạo một cách 
hỗn xược: Ta chào mi.” Và bài hát đã trở thành lời kinh cầu hiện sinh: “Nếu 
có lần nào con xa cách, thì xin Ngài đừng bỏ con. Nếu sự chết làm con đau đớn, 
xin Ngài hãy giúp con. Nếu con rơi vào âu lo tột cùng, xin Ngài hãy dùng cơn 
sợ hãi và khổ đau của Ngài kéo lôi con ra khỏi nỗi âu lo.” 

Nhà thần học tin lành lớn Karl Barth (1886-1968) một lần có nói, ông tin 
chắc rằng, các thiên thần đã tấu nhạc của Bach trong các buổi chầu. Còn 
trong các giờ rảnh, các ngài chơi nhạc Mozart. Thiên tài Mozart (1756-
1791) đã thành công nối kết được nỗi ham sống cuồn cuộn đời này với hi 
vọng không lay chuyển vào cuộc sống đời đời bên Chúa trong nhạc ông. 
Người sáng tác vở nhạc kịch yêu đời Papageno (Tiếng sáo thần) này 
cũng đã viết Laudate Dominum trong Vesperae solemnes de confessore của 
ông, một bản nhạc dấy động tâm can mọi người và đưa hồn họ lên với 
Chúa. Cũng chính Mozart vào cuối đời đã viết một bản Requiem (Cầu 
hồn) thật rúng động, bản nhạc dở dang cũng chính là lời cầu hồn cho 
cuộc đời dang dở của ông. Nhưng trong mỗi nốt nhạc này đều toát lên 
nỗi chắc chắn về cuộc viên mãn đời đời. Ai dám bảo, khúc nhạc này lầm 
lẫn? 

Triết gia Robert Spaemann mới đây vừa đưa ra một minh chứng văn 
phạm về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Theo ông, nếu không có Thiên 
Chúa, thì ta không thể nào thật sự nói được rằng: Hẳn phải có một cái gì 
đó đã xẩy ra. Là vì tới một lúc nào đó sẽ chẳng còn một ai có thể nhớ gì 
nữa, và rồi mọi quá khứ có lẽ cũng sẽ biến mất. Và rồi quý vị đang đọc 
sách này và tác giả là tôi cũng đã không có. Và nếu không còn một ai cả, 
thì cái này cái nọ hiện hữu là để cho ai? Một tư tưởng không dễ hiểu. Mà 
có thể Bach cũng đã chẳng có, Mozart cũng không và tất cả mọi kẻ mơ 
tưởng nào khác cũng không. Quý vị độc giả cứ thử tưởng tượng, một lúc 
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nào đó âm nhạc này chẳng còn nữa, và những gì nó tạo ra cũng chỉ là 
một lầm lỗi do chất kích tố con người tạo ra, và sự lầm lẫn này sẽ đời đời 
qua đi? Chỉ khi có Thiên Chúa, thì “không một lời nào mà không được một 
lần nói ra, không nỗi đau nào mà không đau, không niềm vui nào mà không 
được cảm nhận.” Robert Spaemann gọi minh chứng Thiên Chúa này là cái 
đề kháng lại Nietzsche, và chính Nietzsche cũng đã nói: “Tôi sợ rằng, 
chúng ta không dứt bỏ được Thiên Chúa, bởi vì chúng ta còn tin vào văn 
phạm.” 

 

Âm nhạc không có cơ cấu vật chất, nó không phải những miếng giấy nốt 
nhạc, trừ trường hợp người ta lẫn lộn tấm thực đơn với các món ăn được 
dọn trên dĩa. Âm nhạc là minh chứng quyết định cho thấy có sự hiện 
diện của một cái gì đó không phải là vật chất và cái đó tốt và cái đó có 
thể tồn tại lâu dài. Ta thường gán sự tồn tại vĩnh viễn cho nhiều thứ 
trong cõi đời này, mà thật ra chúng có lâu bền như thế đâu. Các bản tin 
truyền hình mỗi ngày chẳng hạn, đối với chúng ta, chúng sẽ chẳng còn 
nữa một khi chúng ta lìa đời. Mà quả thật, ta không đụng chạm được sự 
đời đời trong các bản tin. Ta chỉ chạm được nó qua tình yêu đối với tha 
nhân mà ta đã trải nghiệm thật sự, ta cũng chỉ chạm được nó qua cái 
vượt trên mọi thứ đó là âm nhạc. Và sự đời đời này mới bền lâu. 

 

Cuối cùng, ai chẳng còn tin vào các lí luận biện minh, và ai vào phút cuối 
cuộc đời bất an nghe được một đoạn nhạc xúc cảm, như đoạn thứ hai 
của tấu khúc Pastorale của Beethoven (1770-1827) diễn tả sự bình yên trở 
lại sau cơn giông bão, người đó có thể rồi sẽ tự hỏi, trước khi thở hơi 
cuối cùng mình có muốn kêu cầu Chúa không, một Thiên Chúa đã phải 
kiên nhẫn đợi chờ họ quá lâu. 

Cuốn sách bắt đầu với lời than khóc – ngoại giáo – cho bà Diana. Vài 
ngày sau khi Diana ra đi, vị thiên thần của người nghèo là mẹ Tê-rê-xa ở 
Kalkutta cũng mất. Truyền hình đã cho thế giới thấy một buổi lễ tiễn 
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đưa hoàn toàn khác. Ta thấy hầu như các chị thuộc dòng của Mẹ chỉ biết 
lo cho khách dự lễ. Các chị xem ra chẳng thương khóc tiếc nuối Mẹ, 
nhưng tất cả tin chắc, là Mẹ đã trở về bên Chúa, và mọi người có thể xin 
Mẹ phù trợ – và quả thật từ đó rất nhiều người đã nhận được ơn phù trợ 
của Mẹ. 

 

Đỉnh cao buổi lễ tất nhiên là thánh lễ. Trong mọi thánh lễ, linh mục chủ 
tế mời gọi tất cả thiên thần và các thánh cùng tập trung chung quanh bàn 
thờ, trong thời khắc đó thánh lễ thiên đình đời đời và lễ hội trần thế kết 
hợp vào nhau. Và một thánh lễ trọng thường có ca và nhạc. Một thánh lễ 
như thế diễn ra trong một thánh đường gô-tích cổ kính thì quả là một 
cảnh tượng toàn hảo. Bởi vì những gì người ta nghe thì đồng thời cũng 
được nhìn thấy: một hình ảnh của thiên đình. Nhưng cao điểm đức tin 
ki-tô giáo không phải là cái cảm xúc thẩm mĩ trong một thánh lễ nơi 
nguyện đường Sainte Chapelle. Mẹ Tê-rê-xa một lần đã nói: “Tôi không 
biết rõ thiên đàng như thế nào, nhưng tôi biết, khi ta chết, và thời điểm phán xét 
của Chúa đến, Người sẽ không hỏi ta: Con đã làm được bao nhiêu việc tốt trong 
đời? Mà Người sẽ hỏi: Khi con làm điều gì, con đã làm nó với bao nhiêu tình 
yêu?” Và một lần khác Mẹ nói: “Điều cần thiết là tìm Chúa. Và không thể 
gặp được Người trong ồn ào và vọng động. Thiên Chúa là người bạn của thinh 
lặng. Hãy xem thiên nhiên cây cối, hoa, cỏ tăng trưởng trong thinh lặng. Hãy 
xem tinh tú, mặt trăng, mặt trời âm thầm quay theo quỹ đạo của chúng. Chúng 
ta cần yên tĩnh, để có thể chạm được tới tinh thần...” 

 

LỜI CUỐI 

 

Cuốn sách này rất chủ quan, bởi vì đề tài “Thiên Chúa” là một thách đố 
cho riêng từng người một. Nếu nhiều người cùng viết về một loài chim 
ưng, thì kết luận của họ sẽ rất giống nhau. Nhưng cũng chính những 
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người đó viết về Thiên Chúa, mỗi người trong họ có thể sẽ viết một cuốn 
sách khác nhau. Vì thế, hẳn sẽ có độc giả cho rằng sách thiếu một số 
điểm này, độc giả khác lại thấy một số điểm kia quá nhấn mạnh. 

 

Có người không những quan tâm tới nội dung, mà cả phần hình thức. 
Người Đức có thói quen nói hay viết một cách nghiêm túc về những gì 
nghiêm túc. Nếu không, đó chỉ là chuyện hài hước hay tệ lắm là tầm 
phào. Người Anh thì trái lại, họ có thể viết chuyện trịnh trọng với giọng 
hài hước. Với cuốn sách này, tôi thú thực vì ở vùng Rheinland do người 
Anh chiếm đóng một thời gian nên đã có hơi lây nhiễm thói ăng-lô xắc-
xông. Tôi thường mau cảm thấy mệt khi phải nói về chuyện nghiêm túc, 
nên thỉnh thoảng cứ thích chêm vào những chuyện đùa giỡn, để giúp 
mình – và cả quý vị thính giả của tôi – khỏi rơi vào buồn ngủ. Thoạt tiên 
tôi nghĩ không thể đùa giỡn được khi viết về Thiên Chúa. Nhưng rồi lại 
chẳng làm sao tránh được nết xấu đó. Nếu ai cảm thấy điều này quá lạ 
lẫm đối với họ, thì xin quý vị đó coi như không có cuốn sách này. 

 

Trong đoàn rước lễ hội hoá trang ở Köln có một pho tượng mang tên “de 
Trööt”. Rồi một anh xuất hiện trên xe với một kèn đồng vĩ đại. Anh ta 
cho khán giả biết, anh ta sẽ thổi kèn này, anh giải thích sẽ phải thổi như 
thế nào và tại sao nó lại không kêu. Sau 20 phút anh bỏ khán đài, không 
thổi được tiếng nào. Cuốn sách này thiếu mất “chiều kích lớn” đó, tôi cố 
í không viết gì về cách thức làm sao để có thể trình bày được vấn đề cho 
“con người ngày nay”… 

 

Cuối cùng, xin hiểu cho rằng, từ “Giáo hội” tôi dùng trong sách này là 
Giáo hội công giáo, Giáo hội mà tôi theo và tôi biết rõ nhất. Nhiều bạn bè 
tin lành của tôi dĩ nhiên cũng có chung một quan điểm về nhiều điều tôi 
viết ở đây. Tôi phải xin lỗi các “nhà thần học”. Lắm khi họ bị phê bình 
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đại trà. Sở dĩ dám làm thế, là vì tôi cũng là một nhà thần học. Cũng 
giống như trước đây trong cuốn Lebenslust (Ham sống) tôi đem các ông 
bà bác sĩ ra mổ, là vì chính tôi cũng là một bác sĩ trưởng. Nếu hài hước 
có khả năng bắt chính mình phải đặt lại vấn đề, thì nó là điều tốt cho các 
ông bà thần học và i sĩ. Bởi vì các i sĩ, một khi coi chẩn đoán của mình là 
không sai lầm, thì đó quả là một nguy hiểm cho con bệnh. Và các nhà 
thần học, một khi tự coi mình là “Uỷ viên bí mật của Chúa”, như hồng i 
trưởng Bộ hiệp nhất Ki-tô giáo Walter Kaspar có lần mô tả, và làm như 
thể họ là người đã biết Chúa tận mắt, thì họ may lắm chỉ có khả năng tạo 
ra những giáo phái và chẳng giúp được gì cho ai cả. 

 

Thần học ngày nay đã trở thành một môn học khó khăn. Công chúng chỉ 
hâm mộ những gương mặt nổi, luôn thích gây ra những “vụ tai tiếng” 
và không ngừng dạy dỗ Giáo hội. Còn hàng trăm nhà thần học giỏi 
giang, vẫn âm thầm moi tim óc hoàn thành những công tác quan trọng, 
hầu dùng lí trí rọi sáng đức tin cho con người ngày nay và để trao đi tiếp 
kho tàng đức tin quý hoá đó, thì chẳng được ai để í. Cho tới gần đây họ 
đã tạo nên được những khoa thần học thích ứng, mà cuốn sách này hình 
thành một phần cũng nhờ chúng, dù rằng đã không có cơ hội để đi sâu 
vào những kiến thức đó. Tôi cám ơn và kính trọng những nhà thần học 
này và cả nhiều nhà giáo dạy giáo lí, họ là những người đứng ở “trận 
tiền” để ứng dụng tất cả những thứ đó, chứ không đành ngậm miệng 
như mấy tay thập thò ở quán rượu. 

 

Và tôi cũng muốn nói đôi điều về Vetula, bà mẹ già nhỏ bé của thánh Tô-
ma ở Aquino. Tôi dùng í niệm lịch sử này với tất cả lòng thành kính và 
mến yêu, chứ không có tính cách phân biệt phái tính gì cả. 

Mặt khác, hẳn có người trách tôi quá tỏ ra kính trọng đối với những 
người vô thần. Nhưng tôi có nhiều người bạn vô thần tốt, họ có những 



	 447	

suy tư sâu sắc về cuộc sống và họ sống thật vị tha, khiến tôi không thể 
nói về Vô thần một cách thuần lí thuyết được. 

Tôi muốn cám ơn những người đã đọc lại bản thảo và đã giúp cuốn sách 
có thêm được một số hoàn chỉnh. Đặc biệt đó là giáo sư lịch sử khoa học 
Ernst-Peter Fischer, các triết gia giáo sư Robert Spaemann và Jörg Splett, 
các giáo sư thần học Wilhelm Breuning, Wendelin Knoch, Hans 
Waldenfels, Bertram Stubenrauch và Michel Schulz cùng nhiều vị khác 
nữa. Tất cả các vị này hi vọng đã giúp tẩy đi hết những lỗi lầm trong 
sách, dù với lời văn đôi khi giễu cợt. Tôi đã cố gắng không dùng một 
thuật ngữ thần học nào khi viết. Điều này khiến cho chính các nhà thần 
học đôi khi khó chịu. Người đỡ đầu luận văn của tôi là giáo sư Wilhelm 
Breuning đã phải thốt lên: “Nhiều chỗ tôi đã phải nuốt, nhưng may là chúng 
trôi tuột cả...” Tôi cám ơn Giáo sư về điểm này. 

Cuối cùng, tôi cũng hơi lo ngại rằng, những thiếu sót của cuốn sách có 
thể khiến cho một số người đọc quyết định bỏ cuộc trong việc tìm kiếm 
Thiên Chúa. Với những vị này, một lần nữa tôi muốn khẳng định rằng, 
cuốn sách chỉ là một nỗ lực chủ quan. Còn có nhiều cuốn sách khác và 
hay hơn về đề tài này… 

 

– HẾT – 
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