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Khi các thính giả đã nghe bài giảng truyền đạo (kegygma) và đã trở thành môn đệ Đức Giêsu 
Kitô qua đức tin và phép rửa thì còn phải tiếp tục hoàn thiện giáo huấn họ. ”Họ chăm chỉ nghe giảng 
huấn của các Tông đồ” (Cv 2,42) khi học về cách sống Kitô hữu, chúng ta đã khám phá được giáo lý 
ấy qua các thư tông đồ. Còn trong bài này chúng ta sẽ khám phá nó qua các diễn từ của Đức Giêsu 
trong các Tin mừng. 

Đức Giêsu có giảng, điều này đã rõ ràng. Thế nhưng Ngài có giảng những bài diễn từ dài như 
các Tin mừng trình bày không? Có thể, nhưng dù sao các diễn từ dài ấy đa số là công trình làm việc 
của các giáo đoàn. Họ đã gom nhiều lời của Đức Giêsu lại để làm thành một thứ giáo lý. 

Trường hợp rõ ràng nhất là Bài giảng trên núi trong Mt tương ứng với Bài giảng trên cánh đồng 
trong Luca. Chúng ta đã học bản văn của Mt. Bây giờ chúng ta so sánh 2 bản văn của Mt và Lc. 

I. VỊ TRÍ VÀ TẦM QUAN TRỌNG : 
Trong Mt, bài giảng này là một diễn-từ-chương-trình (discours-programe) của Đức Giêsu, diễn 

từ đầu tiên của Ngài gồm 107 câu. Trong Lc nó chỉ có 30 câu. Trong Mc diễn từ chương trình là diễn 
từ Đức Giêsu giảng tại Hội đường Nazareth (Lc 4,16-30). Còn trong Mc thì không có bài giảng này. 

II. HƯỚNG VỀ MỘT VĂN BẢN CÓ TRƯỚC : 
Chúng ta không có tham vọng tìm lại được chính xác những lời của chính Đức Giêsu, nhưng 

cũng thử tìm xem Mt và Lc có dựa theo một bản văn nào đó mà họ đã gặp trong nguồn tài liệu họ sử 
dụng không, nếu có thì họ đã sửa đổi hoặc thêm thắt gì vào bản văn có trước ấy? 

Khi xem những chi tiết quy chiếu (références) in bên cạnh bản văn của Lc, bạn sẽ thấy rằng 
toàn thể diễn từ trong Lc đều có nằm trong diễn từ trong Mt, mặc dù đôi khi không đúng cùng một 
thứ tự, trừ 6,24-26 và 4 câu khác 38a.40.45. 

Trong một bài nghiên cứu tỉ mỉ, J.Dupont đã đi đến giả thuyết sau đây: Mt đã viết lại đúng theo 
nguồn tư liệu của mình nhưng còn cho thêm một số lời giáo huấn. Lc cũng viết theo nguồn tư liệu 
vốn đã được thêm sẵn 4 câu nhưng ông đã bỏ bớt một số chi tiết và chuyển một số câu giáo huấn 
trong đó sang những nơi khác của tác phẩm ông. 

Chính xác thì không biết như thế nào, nhưng dù sao có điều chắc chắn là bài diễn từ này trong 
tình trạng đầu tiên cũng là một công trình cấu tạo của cộng đoàn đã gom lại những lời dạy rải rác của 
Đức Giêsu; một số lời có thể đã là những toát yếu của những bài giảng huấn của Ngài; một số lời 
khác là cô đọng lại một bài giảng huấn dài được Đức Giêsu giảng lúc người ta hỏi hoặc xin ý kiến về 
một vấn đề nào đó, khi tập họp lại như vậy, các môn đệ muốn đưa ra một trình bày tổng quát về Kitô 
giáo (một loại giáo lý) bằng cách so sánh với giáo lý của Do thái giáo được những người pharisiêu 
của Jamnia trình bày. 

III. BÀI GIẢNG TRONG MATTHÊU : 
Mt đã ghi lại giáo lý ấy cách trung thực. Ông nhấn mạnh đến những áp dụng thực hành và sau 

đó đưa ra những thí dụ. 
Theo ánh sáng của bài phía trước, bạn hãy cố tìm những nét mới của giáo lý ấy nói về hạnh 

kiểm của một người môn đệ hoàn hảo. 
IV. DIỄN TỪ TRONG LUCA : 



Diễn từ trong Lc ngắn hơn nhiều và giữ được tính cách “Phúc âm” (công bố Tin mừng) hơn 
(xem phần dưới đây, mục “những lời chúc phúc"). Nghe theo Tin mừng này thì sẽ cảm thấy cần phải 
sống một cách khác: Luca quy chiếu giáo lý của mình vào tình yêu đó. 

So sánh Lc 6,36 với Mt 5,48 có gì khác nhau? điều đó mang lại ý nghĩa gì cho cách sống Kitô 
hữu. 

So sánh Lc 6,33-35 với Mt 5,47: có gì khác nhau? Chỉ có Lc và 1 P dùng chữ “làm điều lành” 
hoặc “hạnh kiểm tốt” ( 1 P 2,14.15.20; 3,6.17; 4,19). Vậy Lc dạy ta một quan niệm gì về cách sống 
Kitô ? 

So sánh điệp khúc Lc 6,32.33.34 với Mt 5,46 có gì khác nhau? chữ được dịch là “ơn” và “nghĩa” 
(dễ khiến hiểu sai là một sự thưởng công, trả ơn, trả lương) đúng ra là “ơn sủng” (grâce). Đáp ứng 
với tình yêu của ta, điều mà ta nhận được không phải là một phần thưởng mà là ân sủng. 

Dưới ánh sáng của những nhận xét trên bạn hãy đọc lại diễn từ này. Hãy cố tìm những nét lớn 
của giáo lý về hạnh kiểm của người tự biết đã được Thiên Chúa yêu thương. 

V. NHỮNG LỜI CHÚC PHÚC : 
Bài giảng trên núi trong Mt và Bài giảng trên cánh đồng của Lc mở đầu bằng những lời chúc 

phúc. Nghĩa là sứ điệp của Đức Giêsu chủ yếu là loan báo hạnh phúc. Nhưng loan báo cho ai, và như 
thế nào? 

Phải đau đớn nhận rằng các lời chúc phúc ấy đã bị hiểu sai và bị lợi dụng làm một thứ thuốc 
phiện nhằm ru ngủ nỗi khổ đau và sự nổi loạn của những người nghèo. Người ta muốn hiểu chúng 
như sau: “Hỡi những người nghèo, các người hạnh phúc lắm vì các người được Thiên Chúa yêu 
thương... vậy cứ tiếp tục nghèo đi! hãy chấp nhận thân phận của các người, rồi một nào đó ở trên trời 
các người sẽ được hạnh phúc”. Nhưng thực ra Đức Giêsu nói ngược hẳn lại: “Hỡi những người nghèo, 
chúng con hạnh phúc, vì từ nay chúng con không còn nghèo nữa, vì triều đại của Thiên Chúa đã đến”. 

Trước tiên bạn hãy so sánh những lời chúc phúc này: những lời nào có chung trong Mt và Lc? 
chúng nhằm nói với ai (họ-các con)? 

Trong Lc đó là một thứ nghèo gì? trong Mt hãy phân biệt 2 loại chúc phúc: 8 lời đầu trong Mt 
(cùng cú pháp, cùng cách diễn tả, “nước Thiên Chúa” ở đầu và ở cuối), còn lời thứ 9 thì khác (đổi cú 
pháp, đổi đối tượng). 

VI. NHỮNG LỜI CHÚC PHÚC CÓ TRƯỚC MATTHÊU VÀ LUCA : 
Có lẽ Đức Giêsu đã nói lên những lời chúc phúc vào nhiều lúc khác nhau. Cộng đoàn đã gom 

chúng thành một tập đầu tiên mà J.Dupont đã nói. Vậy ý nghĩa của những lời chúc ấy vào giai đoạn 
đầu tiên là gì? 

Muốn khám phá điều này, ta phải đặt chúng lại vào vị trí bài giảng của Đức Giêsu về triều đại 
Thiên Chúa. Hãy đọc lại những điểm đã viết ở bài “Đức Giêsu của Marcô” và so sánh những mối 
phúc chung trong Mt và Lc với câu Đức Giêsu trả lời các sứ giả của Gioan Tẩy giả. Trong câu trả lời 
này Đức Giêsu đã trích dẫn các ngôn sứ: tức là Ngài ý thức rằng, bằng những hành động của mình 
Ngài đang thực hiện lời mà các ngôn sứ đã báo trước. Bạn hãy đọc lại vài bản văn Is 49,9; 52,7; 60,5; 
61,1; 35,5-6. Trong thời gian lưu đày hoặc ngay sau đó, các ngôn sứ tiên báo rằng Thiên Chúa sẽ cai 
trị và sau cùng sẽ tỏ mình ra là một vị vua tốt. Ngài cho những dấu chỉ nào? Phải chăng đó là những 
dấu chỉ mà Đức Giêsu đã làm? Như thế nghĩa là Ngài xác nhận rằng nhờ Ngài mà triều đại Thiên 
Chúa đến, nên từ nay không còn người nghèo nữa, chính vì thế mà họ hạnh phúc? 

Một vấn nạn : nếu thực sự ý nghĩa lời chúc phúc của Đức Giêsu như thế thì... Ngài đã lầm, vì 
vẫn luôn còn những người nghèo, và bất công vẫn còn đấy! Nhưng đặt câu hỏi như vậy thì hỡi ôi, 
những người Kitô hữu chúng ta đã không làm tròn bổn phận của mình. Chúng ta chỉ chờ một mình 
Đấng Messia thành lập triều đại Thiên Chúa. Đúng ra Đức Giêsu là người khánh thành nước Thiên 



Chúa và giao trách nhiệm cho chúng ta là các môn đệ của Ngài phải hoàn thành. Những Kitô hữu đầu 
tiên đã hiểu rõ điều ấy: họ để tài sản của họ thành của chung và không có người nghèo giữa họ (Cv 
4,34). Không thể chỉ công bố suông những lời chúc phúc mà chẳng làm gì cả theo khả năng mình để 
cho sự nghèo khổ dưới mọi hình thức bị biến mất. 

Như thế, trong ý nghĩa đầu tiên những lời chúc phúc đó có tính cách Thần học: chúng nói về 
Thiên Chúa, Thiên Chúa của những người nghèo. Nhờ đấng Messia và các môn đệ của Ngài; Thiên 
Chúa ấy đến thành lập triều đại công chính và yêu thương. Rồi trong các sách Tin mừng, những lời 
chúc phúc ấy mang tính Kitô học: Mt và Lc mỗi người một cách khác nhau đều nhấn mạnh tới Đấng 
mà nhờ Ngài triều đại Thiên Chúa đến tức là Đức Kitô. 

VII. NHỮNG MỐI PHÚC THEO LUCA : 
Những lời chúc phúc nhắm đến ai? chữ “chúng con” chỉ các môn đệ . Nhắm tới những Kitô 

hữu nghèo, Đức Giêsu tuyên bố tình trạng khốn khổ của họ là bình thường vì đó là kết quả của lòng 
họ trung thành với Ngài. Nhưng khi họ chết, Thiên Chúa sẽ tái lập tình trạng của họ cho tốt hơn. 

VIII. NHỮNG MỐI PHÚC THEO MATTHÊU : 
Mt không nhắm tới những Kitô hữu mà là mọi người. Chỉ có điều là ông đã thiêng liêng hoá 

những lời chúc phúc thành những tình trạng tâm hồn. Đối với những người nào đang nỗ lực làm cho 
không còn những người nghèo nữa, Đức Giêsu hỏi họ: các bạn đang hoạt động với tâm hồn nào? 
Phaolô đã hiểu rõ điều đó khi nói: dù tôi có ban phát hết mọi tài sản của tôi cho người nghèo nhưng 
không có tình thương thì cũng chẳng có giá trị gì cả (1.Cr 13,3). Dĩ nhiên phải tranh đấu để không 
còn người nghèo nhưng phải tranh đấu với tâm hồn của người nghèo. Chỉ những ai có tâm hồn như 
thế mới có thể giúp đỡ những người nghèo mà không khiến họ cảm thấy bọ chà đạp vì lòng thương 
hại của chúng ta. Những tình trạng tâm hồn như thế bắt nguồn từ Đức Giêsu, đấng “dịu hiền và nghèo 
trong lòng” (Mt 11,29) chỉ khi nào ta thấy mình được ban ơn dư tràn thì khi đó việc ta giúp người 
nghèo thoát khỏi cái nghèo của họ mới đúng là một việc loan Tin mừng. 

IX. TIN MỪNG VỀ TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA : 
Tin mừng mà Đức Giêsu loan báo chủ yếu là: triều đại Thiên Chúa hoặc nước Thiên Chúa đã 

gần kề. Bằng những việc làm (các phép lạ, thái độ cư xử với những người nghèo, những người bé 
mọn, những người bị chê bỏ) và bằng những lời nói (các diễn từ, mà trung tâm chính là những lời 
chúc phúc) Đức Giêsu tỏ cho thấy rằng nước ấy đang đến. Ngài là người loan báo và khánh thành 
nước ấy. 

Thế mà ta đã thấy cộng đoàn và các sách Phúc âm lại loan báo một Tin mừng về Đức Giêsu. 
Người loan báo nay trở thành điều được loan báo. Đây đúng là đổi mục tiêu, nhưng ý nghĩa cũng như 
nhau. “Những người chết được sống lại” cũng là xác nhận rằng trong Ngài triều đại Thiên Chúa đã 
đến. Con người vinh quang ấy chính là biểu tượng của con người đã vào Nước Trời. 

Các môn đệ còn hiểu rằng: chính nhờ Ngài mà triều đại Thiên Chúa đến. Công bố Đức Giêsu 
sống lại cũng là một cách khác, càng rõ ràng hơn, để công bố rằng triều đại Thiên Chúa đã ở đấy. 

X. CÁC MỐI PHÚC : MỘT CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH TRỊ : 
Công việc của Đức Giêsu là khánh thành Nước Thiên Chúa. Nếu thế thì các lời chúc phúc (và 

những giáo huấn triển khai các mối phúc ấy) đối với các Kitô hữu là một chương trình hành động 
trong sinh hoạt cụ thể của họ về chính trị, kinh tế, gia đình... 

Chúng nhắc chúng ta nhớ rằng động cơ hành động của chúng ta chỉ là phục vụ tha nhân và 
trước tiên là những người nghèo, chứ không bao giờ được là tiền bạc hoặc quyền lực. 

Chúng còn ban một ý nghĩa sâu sắc cho những việc người Kitô hữu làm: một y sĩ chiến đấu với 
bệnh tật, một công nhân đem sản phẩm của mình làm cho đời sung túc hơn, một giáo viên cố gắng 



giúp giới trẻ nên người... tất cả những người ấy đều có quyền nghĩ rằng mình đang thực hiện Nước 
Chúa. 

XI. TẠI SAO ĐỨC GIÊSU ĐÒI HỎI NHIỀU THẾ ? 
Khi đọc những lời chúc phúc, Bài giảng trên núi và những diễn từ của Đức Giêsu ta sẽ thấy 

Ngài đòi hỏi quá nhiều: phải cho đi tất cả và cho đi tức khắc! làm sao có thể được ! 
Ta đã thấy Mt nhấn mạnh tới Cha trên trời. Ta phải hoàn thiện như Ngài vậy. Sự nhấn mạnh tới 

Cha trên trời. Ta phải hoàn thiện như Ngài vậy! Sự nhấn mạnh này thay đổi tất cả. Luân lý, cách sống 
Kitô hữu không phải là một bộ luật phải thi hành mà là một đòi hỏi của tình yêu. Khi ta thấy mình 
được yêu thương nhiều đến thế thì ta không thể không ao ước được nên giống như kẻ yêu thương 
mình. Đòi hỏi này thì vô tận, cũng như tình yêu của Thiên Chúa là vô tận. Dù vô tận, nhưng khi đó 
là đòi hỏi của tình yêu thì mọi sự đều trở thành có thể. 

Điều Đức Giêsu đề nghị không phải là một sự từ chối bỏ mà là hạnh phúc. “Phúc cho... phúc 
cho...” những dụ ngôn về kho báu và viên ngọc (Mt 13,44-46) nói rõ ý đó: Đức Giêsu nói với những 
người đã có cảm nghiệm về tình yêu đã khám phá rằng Nước Thiên Chúa tuyệt diệu dường nào và 
đang sẵn sàng bỏ tất cả để chiếm, được nước ấy. Luật Phúc âm có thể mang tính tuyệt đối bởi vì nó 
mời ta tiến đến đỉnh tuyệt đối, đó là hạnh phúc. 

Lời chứng của những người đã thực hiện sự chọn lựa ấy là chủ ấy. Lúc Đức Giêsu giảng trên 
núi, có các môn đệ chung quanh Ngài (Mt 5,1): những người nghe lời Đức Giêsu dạy hôm ấy thấy 
rằng có thể làm theo lời Ngài được bởi vì kìa đã có những người chọn lựa như thế (các môn đệ) và 
cũng không phải tình cờ mà các lời chúc phúc kết thúc bằng 2 so sánh: “Chúng con là muối đất... 
Chúng con là ánh sáng thế gian” (Mt 5,13-16). Không còn định nghĩa nào về Giáo hội đẹp hơn thế. 
Giáo hội không phải là một bình hoa cho những người đã được cứu độ múa chung quanh ("ngoài 
Giáo hội không hề có ơn cứu độ"). Giáo hội chính là một đèn báo, một ánh sáng đặt trên đỉnh núi toả 
chiếu lên một ý nghĩa cho cuộc đời, soi đường cho những kẻ “bước đi trong tăm tối” (Is 60) một ánh 
sáng không xuất phát từ chính mình nhưng quy chiếu về Đấng là nguồn sáng của nó: Cha trên trời. 

 
 


