
Lôøi Keát 207

Lời kết
Ngày nay, những thư thánh Phaolô có vai trò rất quan 

trọng trong nền thần học, và phụng vụ Kitô giáo. Thế nhưng, thời 
thánh nhân còn sống ngài cũng gặp phải những chống đối khi rao 
giảng cho người Do Thái và dân ngoại. Nhìn đọc lại các văn bản 
Tân ước cũng không thấy trong đó mang nét ảnh hưởng đến từ 
tư tưởng Phaolô. Thế nhưng Phaolô ghi đậm nét tư tưởng riêng 
mình trong các thư, và khi ngài qua đời cũng có một số thư đến từ 
ảnh hưởng tư tưởng Phaolô. Điều nói lên Phaolô cũng được một 
số người tôn kính, và họ không ngần ngại lấy danh thánh nhân và 
viết lại những thư mang đậm nét thần học và mục vụ theo Phaolô. 
Những thư được xếp vào trường phái Phaolô.

Trào lưu trên cũng bị quên lãng đi vào thời các văn bản của 
các giáo phụ đầu tiên ra đời, và vì thế thấy rất ít các giáo phụ qui 
chiếu về thánh Phaolô cũng như những thư của ngài. Thật ra, các 
giáo phụ tiên khởi có nói tới thánh Phaolô và cho thấy họ có biết về 
thánh nhân. Thế hệ giáo phụ kế tiếp được gọi những nhà biện giáo 
như ông Justin (khoảng năm 165) có biết các thư thánh Phaolô 
nhưng không bao giờ nói tới hay khai thác những chủ đề đến từ 
trong đó. Các giáo phụ kế tiếp cũng như những tác giả Kitô giáo đã 
qui chiếu về các thư thánh Phaolô như những văn bản khác trong 
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Tân ước. Cuối cùng những thư Phaolô được chấp nhận vào Kinh 
bộ vào khoảng năm 180, và từ đó tư tưởng thánh Phaolô được biết 
đến rộng rãi trong Kitô giáo.

Đến thế kỷ thứ V, giáo phụ La tinh thánh Augustin thành 
Hippone trong các văn bản thấy ảnh hưởng khá nhiều đến từ tư 
tưởng thánh Phaolô. Đến thời kỳ Cải cách Tin Lành ở thế kỷ thứ 
XVI, tư tưởng thánh nhân nuôi dưỡng nền thần học các nhà Cải 
cách một cách sâu rộng. Ngày nay, những nghiên cứu về thánh 
Phaolô trên bình diện lịch sử cũng tiến rất xa, và các tác giả Kitô 
giáo cũng như Do Thái khám phá thêm con người thánh nhân cũng 
như nền thần học Phaolô sâu xa hơn nữa. 

Ngày nay, khi khách hành hương đi lại theo dấu chân thánh 
Phaolô cũng là dịp tái khám phá ra con người thánh nhân và tư 
tưởng triệt để của một người ngoại lệ.
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