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I. ĐỨC CHÚA ĐANG SỐNG TRONG CỘNG ĐOÀN : 
Với Mc chúng ta khám phá trước tiên là một Đức-Giêsu-người; còn Mt tức khắc đặt chúng ta 

trước một Đức Giêsu là Đức Chúa vinh quang đang được Giáo hội cử hành lễ nghi tôn thờ. Khi gặp 
Đấng Phục sinh, các môn đệ đã “thờ lạy Ngài” (28,17). Nhiều người khác cũng đã làm thế, như các 
đạo sĩ (2,2.11), người cùi, viên sĩ quan, các môn đệ sau cơn bão táp. Ta phải lưu ý rằng người ta chỉ 
được thờ lạy một mình Thiên Chúa mà thôi (4,10). 

Như thế nghĩa là qua sự phục sinh, Đức Giêsu thực sự là Thiên Chúa ở cùng chúng ta 
(Emmanuel). Tên này được loan báo ngay từ lúc được sinh ra (1,23) nhưng chỉ được ban cho Ngài 
thực sự vào ngày phục sinh: “Ta là (kiểu nói mà Cựu ước chỉ gán cho Thiên Chúa) với chúng con” 
(28,20). 

Ngài là Con yêu dấu của Thiên Chúa: Mc ít khi dùng tước hiệu này và còn cho chúng ta thấy 
các môn đệ không nhận ra Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Còn trong Mt, chính Đức Giêsu tự giới 
thiệu mình là Con Thiên Chúa (11,27; 26,63-64). Còn các môn đệ thì rất nhiều lần tuyên xưng Ngài 
như thế (thí dụ 14, 33; 16,16). 

Như thế hình ảnh Đức Giêsu trong Mt thật là trang trọng, thánh thiêng. Mt loại bỏ những chi 
tiết nói về cảm xúc hoặc sự không biết của Đức Giêsu (so sánh Mt 13,58 với Mc 6,5) và nhấn mạnh 
tới quyền năng của Ngài (4,23; 8,24; 15,30...) nhưng có một lần Đức Giêsu tỏ ra rất người, đó là khi 
tìm kiếm chút tình cảm nơi các môn đệ trong cuộc hấp hối. 

Đức Giêsu là Đấng cứu tinh của cộng đoàn. Các phép lạ cho thấy Ngài là Người tôi tớ trong Is 
chịu khổ để “gánh lấy những yếu đuối của chúng ta” (8,17). Bằng cách sắp xếp các phép lạ theo một 
sơ đồ có chủ ý, bằng cách xoá bỏ những nét người phàm của Đức Giêsu và bằng cách trình bày nhạc 
mẫu của Phêrô (8,15) và các môn đệ trong cơn bão (8,25) dưới những nét của các Kitô hữu thời của 
cộng đoàn mình, Mt chứng tỏ rằng Đức Giêsu vẫn tiếp tục hoạt động cứu độ trong hiện tại của cộng 
đoàn. 

Đức Giêsu là chủ của cộng đoàn: Ngày xưa Môisen đã ban luật cho dân Do thái, ngày nay Đức 
Giêsu là Môisen mới, ban luật mới cho dân mới trên núi Sinai mới (núi mà Đức Giêsu công bố các 
mối phúc, núi mà Ngài hẹn gặp các môn đệ sau ngày phục sinh). Luật mới này chủ yếu là “hãy nên 
hoàn thiện như Cha” Đức Giêsu đã đưa Luật cũ trở về tình trạng nguyên thuỷ của nó, vì thế Ngài chờ 
đợi “lòng thương xót chứ không phải các lễ vật” (9,13; 12,7) , Ngài trao lại cho Giáo hội cũng lòng 
thương xót ấy và sự tha thứ, coi như là quy luật của Giáo hội (18,21-35) Ngài muốn các môn đệ phải 
hiểu về đức tin của mình, nhiều lần Ngài đã nhấn mạnh điều đó (thí dụ 13,19.23.51; 15,10). 

Đức Giêsu còn là gương mẫu của cộng đoàn. “Chúng ta phải làm trọn sự công chính” Ngài nói 
với Gioan như thế (3,15), và trong một đoạn văn riêng Mt ghi lại, ông trình bày cuộc sống của Đức 
Giêsu như là con đường duy nhất dẫn tới sự hiểu biết Cha (11,27-30). 

II. ĐẤNG MESSIA CỦA ISRAEL : 
Đối với Mt Đức Giêsu là Đấng Messia mà dân Israel mong đợi và sách thánh đã loan báo. Như 

một rabbi thực thụ, Mt đã trích dẫn Cựu ước rất tài tình để chứng minh rằng Đức Giêsu làm trọn 
những lời Cựu ước ấy. Ông thường xuyên ban cho Đức Giêsu những tước hiệu chính thức như Messia 
(Kitô), con vua Đavít, vua của Israel. Tuỳ thái độ chấp nhận hoặc từ chối của Ngài mà ta sẽ được 
quyết định cho gia nhập vào dân Israel đích thực hay không: các đạo sĩ tuy là người lương nhưng đã 



tôn thờ Ngài trong khi Giêrusalem lại từ chối Ngài; các tư tế và ký lục kết án Ngài trong khi viên sĩ 
quan Rôma và binh lính của ông lại tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa. Vì thế nước Thiên Chúa sẽ 
bị cất khỏi những người trước để ban cho những người sau (dụ ngôn những người thợ làm vườn nho 
21,41), Đấng Messia của Israel trở thành Đấng Messia của hết mọi người. 

III. CON NGƯỜI : 
Trong đường hướng của các sách Khải huyền (xem Đn 7) người ta chờ mong Con Người đến 

vào lúc tận thế để phán xét. Đối với Mt Đức Giêsu chính là Con Người ấy; Ngài đã long trọng tuyên 
bố như thế trước Đại công nghị và còn loan báo rằng “từ nay người ta sẽ thấy Ngài” (26,64) Phục 
sinh quả là ngày quang lâm của Con Người “đến” trên mây trời (26,64) đến với các môn đệ đang thờ 
lạy Ngài (28,18) sau khi Ngài “đã nhận mọi quyền năng” (28,18; Đn 7,14). Một mình Mt nói tới cuộc 
Quang lâm này đánh dấu lúc triều đại Thiên Chúa được thành lập trong lịch sử chúng ta. Điều này 
được thực hiện trong biến cố Phục sinh; cuộc quang lâm cũng được thực hiện mỗi khi chúng ta gặp 
thấy Con Người hiện thân cách mầu nhiệm trong những kẻ bé mọn mà Đức Giêsu tự đồng hoá với 
họ (25,31-36). 

IV. ĐỨC GIÊSU SAI PHÁI CỘNG ĐOÀN : 
Được tấn phong làm Con Người, làm thẩm phán tối cao và làm Đức Chúa của cả thế giới, Đức 

Giêsu thực sự đoạt được chiến thắng cuối cùng . Bây giờ chỉ còn có việc “chiếm lĩnh lãnh thổ” nữa 
thôi: do đó Ngài sai các môn đệ đi thiết lập chiến thắng của Ngài trên toàn thế giới. Trước đây Ngài 
đã chuẩn bị cho họ sứ mạng này (10) nhưng khi đó chính là Ngài ra đi rao giảng, còn bây giờ Ngài 
sai họ đi thực sự (28,18-20). 

 
 


