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Living in Sin

Đôi giòng tiểu sử

John Shelby "Jack" Spong sinh ngày 16 tháng 6 năm 1931. Ông là vị Giám mục người Mỹ
thuộc Giáo hội Anh giáo Êpiscôpan Hoa Kỳ. Từ 1979 đến năm 2000, ông làm Giám mục
Địa phận Newark , thuộc tiểu bang New Jersey . Là thần-học-gia phóng-khoáng, đồng
thời lại là bình-luận-gia và tác-giả viết nhiều sách về Đạo Chúa, ông kêu gọi mọi người
hãy suy-tư trở về lại với niềm tin Kitô-giáo vốn xa rời chủ-thuyết hữu-thần và các tín-điều
rải rác trong truyền-thống Đạo mình (*1).

Cuộc sống và sự-nghiệp ban đầu

John Shelby Spong sinh ra tại làng Charlotte , nằm ở mạn Bắc Carolina; và từ hồi còn trẻ đã
theo học tại Trường Tiểu học Công-lập Charlotte . Lớn lên, ông gia-nhập Đại học miền Bắc
Carolina ở Chapel Hill và không lâu sau đó được bầu vào nhóm danh-dự có tên là Phi Beta
Kappa rồi tốt-nghiệp cử-nhân Văn Khoa năm 1952.

Sau đó, ông đậu Thạc-sĩ Thần-Học tại Học-viện Virginia vào năm 1955. Ông tốt-nghiệp Tiến-sĩ
môn Thần-tính Chúa tại Trường Cao-Đẳng thánh Phaolô ở Virginia với học vị Tiến-sĩ Văn
Chương do Trường Muhlenberg, Pennsylvania cấp.

Năm 2005, ông viết lên lời trần-tình hầu khẳng-định:
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"Tôi đắm mình vào các môn uyên-thâm về Kinh thánh tại các học-viện như: Chủng-viện
Hiệp-nhất ở New York City , Phân-khoa Thần tại Đại học Yale, Trường Thần-học Harvard và
các Đại-học cao-cấp khác như Edinburg , Oxford và Cambridge ." (*2)

Giáo sư John Spong từng phục-vụ Giáo hội qua tư-cách Mục-sư Nhà thờ thánh Giuse ở
Durham, miền Bắc Carolina suốt 2 năm liền từ 1955 đến 1957. Ông còn là Mục-sư trưởng Giáo
xứ Calvary, thủ-phủ Tarboro, miền Bắc Carolina suốt từ năm 1957 đến 1965. Là, Mục-sư Nhà
thờ thánh Gioan ở Lynchburg Virginia từ năm 1965 đến 1969, rồi làm Mục-sư Trưởng Nhà thờ
Saint Paul ở Richmond Virginia từ năm 1969 đến 1976. Sau đó, ông làm Giáo sư thỉnh-giảng
chuyên đứng lớp thần-học tại các cơ-quan, hội-quán thần-học tại các viện Triết/thần nổi tiếng
của Hoa Kỳ, phần lớn thời-gian là Phân Khoa Thần học Trường Harvard đến năm 2000 thì về
hưu. Là Giám mục hồi-hưu, ông còn là thành-viên Hội-đồng Giám-mục thuộc Giáo-hội
Êpiscôpan của Hoa Kỳ (*3).

Gm John Spong mô-tả cuộc sống của chính ông như một hành-trình khởi từ chủ-thuyết
phóng-khoáng và thần-học bảo-thủ vào thời trẻ cho đến tầm nhìn mở rộng của Đạo Chúa.
Trong cuộc phỏng-vấn diễn ra hồi 2013, Gm John Spong được Đức cố Giám mục Anh-giáo là
John Robinson dùng làm cố-vấn của ngài trong hành trình này và đã đọc các bài gây tranh-luận
của tác-giả Robinson hồi thập-niên 1960s khiến ông trở thành người bạn rất thân lại có
tương-quan mật-thiết với ngài trong nhiều năm dài. (*4)

Tác-giả John Spong cũng vinh-danh Gs Robinson như bậc thày từng mở nhiều trang giấy trong
cuốn do ông viết vào năm 2002 có tên là A New Christianity for a New World.

Là người từng nhận nhiều giải-thưởng trong đó có giải Nhà Nhân-bản trong năm (*5), Gm John
Spong là người đóng góp nhiều công-sức cho chương trình DVD Living the Question và từng là
khách diễn-giải trên nhiều bang tần Truyền hình Quốc gia trong đó có chương trình Today
Show, Politically Incorrect hợp-tác với Bill Maher, Dateline, 60 Minutes, và Larry King Live.
Lịch-trình thỉnh-giảng đã khiến ông phải đi khắp nơi trên thế-giới để hướng-dẫn và giảng-dạy.
(*6)

Gm John Spong là họ hàng với cựu Nghị sĩ Đảng Dân chủ ở Virginia là William B. Spong, Jr.
một chính-trị-gia từng đánh bại đương-kim Absalom Willis Robertson, cha đẻ của diễn-giả Tin
Mừng trên truyền-hình Pat Robertson.
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Bằng nỗ-lực riêng-tư của mình, ông liên-đới chặt chẽ với Giáo-hội Hiệp-nhất (*7).

Theo tin từ Giáo-phận Êpiscôpan Newark cho biết, thì Gm John Spong đã bị trụy tim
mạch trước hôm ông tham-gia diễn-thuyết tại Marquette , Michigan vào Thứ Bảy 10/9/2016
(*8).
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