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I. ĐỨC GIÊSU CHỊU CÁM DỖ : 4,1-11 
Chúng ta hãy suy nghĩ về một điểm: cuộc đời của Đức GIêsu và của chúng ta có được ý nghĩa 

là nhờ Sách Thánh như thế nào? 
Có thể Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ bằng một cuộc “tĩnh tâm” trong đó Ngài đã chịu cám dỗ (hãy 

đọc thêm Mc 1,12-13). Nhưng thực ra Ngài chịu cám dỗ suốt đời bởi các đối thủ và bởi Phêrô nữa 
(thí dụ Mt 16,23 27,42 Ga 6,15). Các Kitô hữu đã khổ công tìm hiểu xem những cơn cám dỗ ấy có ý 
nghĩa gì. Một truyền thống mà Mt và Lc sử dụng lại, đưa ra lời giải thích sau đây. 

Mời bạn đọc bản văn của Mt. Những chữ sau đây khiến bạn nghĩ gì: “sa mạc”, “40”, “cám dỗ”? 
Hãy để ý xem mỗi cơn cám dỗ được kết cấu ra sao? 

- Quỉ đặt Đức Giêsu vào một trong những tình huống của dân Do thái ngày xưa trong sa mạc 
(c.4: Xh 16,14 c.7: Xh 17,1-7 c.10: Xh 23,20-30 34, 11-14). Nghĩa là Đức Giêsu đi lại lộ trình của 
dân Do thái ngày xưa. Phần họ thì đã không đạt được mục tiêu là Đất hứa vì họ đã không vượt qua 
được những cơn cám dỗ ấy. 

- Mỗi lần trả lời, Đức Giêsu đều trích một câu trong sách Đệ Nhị Luật. Nghĩa là Ngài thấy dân 
Do thái lẽ ra phải làm như Ngài khi những gặp cơn cám dỗ ấy thì mới thành công. Đức Giêsu đã sống 
lại cái lịch sử của dân Ngài và lịch sử ấy thành công, từ nay việc vào Đất hứa là việc có thể được, cho 
nên Đức Giêsu mới tuyên bố “Nước Thiên Chúa đã đến” (4,17). 

Như vậy, những cơn cám dỗ mà Đức Giêsu đã chịu vừa là những cơn cám dỗ của chính Ngài 
mà cũng vừa là của dân Ngài (phần Lc, khi ghi gia phả của Đức Giêsu lên tận ông Ađam, có lẽ ngụ 
ý Đức Giêsu chịu lại những cám dỗ của cả nhân loại). 

Phaolô cũng thuật lại những cám dỗ của dân Do thái (1 Cr 10,1-11) để chứng minh rằng đó 
cũng là những cám dỗ của chúng ta: “Việc đó xảy đến cho họ để làm mô hình cho chúng ta” (c.6,11). 
Mô hình không phải là gương, cũng không phải là mẫu, mà là một phác thảo cho thấy trước điều mà 
người ta sẽ làm sau. Những cám dỗ của dân Do thái cũng là của chúng ta nhưng trong dạng mô hình, 
và Đức Giêsu đã sống thực những cám dỗ ấy. Ngày nay chùng ta không chỉ bắt chước Đức Giêsu để 
làm y như Ngài, mà còn phải sống chính những cám dỗ của chúng ta trong Ngài bởi vì Ngài đã chịu 
và đã chiến thắng chúng rồi. 

II. BÀI GIẢNG TRÊN NÚI : (5-7) 
Bắt đầu, bạn hãy đọc kỹ bản văn và trả lời những câu hỏi sau: 
- Ai giảng? Dĩ nhiên là Đức Giêsu rồi. Nhưng hãy xem Mt trình bày Ngài thế nào? Ngài ở “trên 

núi”, nhưng núi nào? Ngài đang ở vị trí của nhân vật nào trong Cựu ước? 
- Giảng cho ai? Cho quần chúng và các môn đệ. Đây không phải là lời loan báo đầu tiên để mời 

người ta trở lại đạo (kerygma), mà là một loại giáo lý dạy cho những người đã khám phá ra “viên 
ngọc quí” và đã sẵn sàng bán tất cả để mua cho được viên ngọc ấy. Sự có mặt của các môn đệ cho 
thấy điều này có thể thực hiện được bởi vì đã có một số người (tức các môn đệ) đã chọn lựa như thế 
để theo Đức Giêsu. 

Bạn hãy lưu ý những điệp khúc và những kiểu nói lặp đi lặp lại: “Các ngươi đã được dạy 
rằng...”, “Cha các ngươi Đấng nhìn thấu bí mật...”. Hãy gạch dưới chữ “Cha": nó có ở trong Mt 21 



lần, trong Mc chỉ 2 lần, trong Lc chỉ 5 lần và trong Ga chỉ 3 lần. 16 lần của Mt là trong bài giảng này. 
Tìm xem chúng ở phần nào? Khiến cho giáo huấn của bài giảng này có ý nghĩa gì? 

Hãy để ý câu Mt chuyển từ chữ “chúng con"(hoặc “ai") sang chữ “con”. Những câu mang chữ 
“chúng con” là những nguyên tắc chung có giá trị cho mọi người và khắp nơi: còn những câu mang 
chữ “con” là những thí dụ áp dụng giúp mọi người nghĩ ra cách thức riêng của mình để thực hiện 
nguyên tắc chung theo hoàn cảnh (chính Đức Giêsu cũng không giữ đúng y nguyên tắc ở Mt 5,8: bạn 
hãy đọc Ga 13,23). Căn cứ vào cách Mt dùng chữ như trên bạn thử tìm ra đâu là những nguyên tắc 
và đâu là những thí dụ áp dụng, rồi cũng thử nghĩ ra những cách áp dụng cho ngày hôm nay. 

Tìm xem Đức Giêsu hoàn thiện Luật Môisen như thế nào: Ngài không huỷ bỏ nó, mà đưa nó 
tới chỗ tuyệt đối. Ngài nội tâm hoá nó: không cần hình thức bề ngoài mà cần tình yêu. Ngài bản vị 
hoá nó: phải sống dưới cái nhìn của Cha và từ nay sống như vậy là có thể được bởi vì Đức Giêsu là 
Con và Ngài cũng mời chúng ta đi vào tình hiếu tử ấy như Ngài. 

III. NHẬN BIẾT VÀ ĐI THEO ĐỨC GIÊSU : 16,13-28 
Đây là 3 câu chuyện tạo thành một khúc quanh trong Tin mừng Mt (xem lại bố cục Tin mừng 

Mt ở phần trước và những chú thích của TOB và BJ). 
So sánh câu trả lời của Phêrô trong Mt 16,16 với Mc 8,29, Lc 9,20 và Ga 6,69. Câu trả lời thực 

sự của Phêrô có lẽ là gì? Mt đã tô điểm cho nó ra sao khi đặt thêm lên đó “tờ giấy đồ” về niềm tin 
Kitô hữu? Vai trò quan trọng của Phêrô trong cộng đoàn đầu tiên đều được mọi Kitô hữu công nhận. 
Vai trò này có được chuyển lại cho những kẻ kế vị Phêrô không? Về điểm này lập trường của các 
giáo phái Kitô không như nhau (xem TOB chú thích Mt 16,18 chữ f). 

IV. QUY LUẬT VỀ NẾP SỐNG CỘNG ĐOÀN : chương 18 
Đức Giêsu đưa ra 2 nhóm quy luật và minh hoạ chúng bằng 2 dụ ngôn (18,10-14.23.35). Vậy 

Đức Giêsu muốn Giáo hội Ngài phải sống theo những quy luật nào? 
Câu 18,20 rất mạnh, một vị rabbi (chết năm 135) đã tuyên bố: “Khi có 2 người ngồi lại nói với 

nhau về Luật, thì Shekinah (sự hiện diện thánh thiện của Thiên Chúa) ngự giữa họ”. Nghĩa là ở đây 
Mt đặt Đức Giêsu thay chỗ cho Luật và cả Thiên Chúa! 

V. NHỮNG TƯỜNG THUẬT VỀ THỜI THƠ ẤU : chương 1-2 
Cũng như trong Lc, những tường thuật này không phải là truyền thuyết dân gian mà chính là 

Thần học như Mc 1,1 và Ga 1,1-18. Cũng như khi dàn dựng cuốn phim, đôi khi đạo diễn dựa lên 
ngay đầu phim những hình ảnh sau cùng của chuyện phim, đó là những hình ảnh chủ yếu, rất quan 
trọng. Mt cũng làm thế trong 2 chương đầu ông giới thiệu những nhân vật chính và cho biết Đức 
Giêsu là ai (Môisen mới) và sứ mạng của Ngài là gì. 

Mời bạn đọc kỹ 2 chương này dưới ánh sáng của những gì bạn đã biết trong bài “đọc trọn tác 
phẩm” trang 195 (sách gốc) để biết ở đây Mt trình bày trước về cuộc đời Đức Giêsu như thế nào. 

Sau bài gia phả, có 2 tập họp xếp xen kẽ nhau thành một chuỗi liên tục gồm 5 chuyện, mỗi 
chuyện chứa một câu trích dẫn Cựu ước: 

1) Báo tin cho Giuse (1,18-25) trích dẫn Is 7,14. 
a) Các đạo sĩ (2,1-12) trích dẫn Mk 5,1 và 2 Sm 5,2. 
2) Trốn sang Ai cập (2,13-25) trích Hs 11,1-15. 
b) Tàn sát các hài nhi (2,16-18) trích Gr 3,15. 
3) Trở về Nazareth (2,19-23) trích Is 42,6; 49,6 (?) 
Tập họp thứ nhất quy về Thiên sứ của Thiên Chúa và Giuse, và sử dụng một sơ đồ giống nhau: 

hoàn cảnh - sứ điệp của Thiên sứ và giao sứ mạng - trích sách thánh - thực hiện sứ mạng. Tập họp 
thứ 2 đối chọi nhau 2 vị vua là Hêrôđê và Đức Giêsu. 



- Bản gia phả cho biết Đức Giêsu là ai: là Kitô, con vua Đavít là khởi sự của cuộc tạo dựng mới 
(so sánh 1,1 với St 5,1). 

- Chuyện báo tin cho Giuse cho biết làm thế nào mà Đức Giêsu là con của Đavít mặc dù Ngài 
được đầu thai đồng trinh. Vì là người công chính nên Giuse không muốn nhận đứa trẻ để làm cho nó 
gia nhập dòng dõi ông theo pháp luật. 

- Chuyện các đạo sĩ là cách tìm một ý nghĩa trong sách thánh (văn thể Midrash Pesher trang 
47). Từ những ký ức về bạo vương Hêrôđê, Mt xây dựng một câu chuyện dựa theo Is 60 và 62 nói về 
một ngôi sao trong Ds 24,17 để cho thấy được rằng Đức Giêsu sẽ bị các vị chức trách Do thái và 
chính quyền từ chối nhưng lại được lương dân công nhận. 

- Chuyện trốn sang Ai cập là một cách biểu tượng cho thấy Đức Giêsu thực hiện thành công 
cuộc Xuất hành mới. Lối vào Nước Thiên Chúa được khai mở. 
 


