
NGUYỄN ĐĂNG TRÚC

BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
Dấn thân Kitô giáo

ĐỊNH HƯỚNG TÙNG THƯ
Tái bản 2003



Xuất bản và phát hành
Định Hướng Tùng Thư

13 G Rue de l'ILL
67116 Reichstett – FRANCE

Tái bản năm 2003

ISBN 2-912554-32-2

Copy Right © by Định Hướng Tùng Thư



Phần  I

Đức Giêsu-Kitô
là người nghèo,

 là phúc
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Dẫn nhập

Phúc cho kẻ nghèo,
vì Nước Trời thuộc về họ

Chúng ta tự hỏi: sống đạo là đi vào Nước Trời, mà Nước Trời thuộc về người nghèo,
như thế có phải có một cái gì đó đáng ái ngại lắm không?

Chúng ta không phải đến những nơi thờ phượng tôn giáo của chúng ta với tâm tình
đầy hứng khởi, khi thấy những cao ốc trang hoàng lộng lẫy như là biểu lộ một cách nào
đó sự giàu sang hay sao?

Chúng ta đã không chứng kiến được sự giàu có, sung túc trong các xứ có nhiều
người Ki-tô hữu sống hay sao?

Chúng ta không đọc được những lời giáo huấn của giáo hội ngày nay gọi cảnh
nghèo khổ, khốn cùng như là một thảm kịch nhân loại hay sao? Chẳng hạn câu nhận xét
trong Hiến chế Mục Vụ Về Giáo Hội trong thế giới ngày nay:

Chưa bao giờ nhân loại dồi dào của cải, khả năng và quyền lực kinh tế như ngày
nay, vậy mà tới nay, một phần rất lớn nhân loại trên thế giới đang quằn quại vì đói ăn
và thiếu thốn, rồi không biết bao nhiêu người đang chịu cảnh mù chữ. (HC Vui Mừng
Và Hy Vọng, nhập đề, số 4).

Và người nghèo được chúc phúc có phải là giai cấp vô sản mà ý hệ cộng sản tôn
vinh hay không?  Nghe theo lời Phúc âm “Phúc cho kẻ nghèo” có phải là chuyển cuộc
sống đạo thành một lối khắc kỷ, chấp nhận bần hàn và nghi kỵ với những nỗ lực phát triển
khoa học, những tiến bộ kinh tế của cuộc sống xã hội hay không?

Đọc và nghe Lời Chúa, hẳn không phải là uốn nắn nội dung của mặc khải cho hợp
với hoàn cảnh xã hội, nhưng những tương phản bên ngoài đó cũng là dịp tốt để đào sâu ý
nghĩa của niềm vui Tin Mừng.

Thông thường, chúng ta quen đọc lại vào ngày Chúa nhật bản Tám Mối Phúc Thật
dựa vào đoạn Phúc âm của Thánh Matthieu 5, 3-12. Các nhà thần học và chú giải thánh
kinh còn gọi là Bài Giảng Trên Núi hoặc Hiến Chương Nước Trời. Cuốn Giáo lý của Giáo
hội Công giáo, ban hành ngày 11.10.1992, lấy tựa đề của đoạn Phúc âm Thánh Matthieu
nầy là Các Mối Phúc (số 1716).

 Trong bốn bản Phúc âm chỉ có hai tác giả là Matthieu và Luca ghi lại bài giảng nầy.
Matthieu 5, 3-12 và Luca 6, 20b- 26b. Nhưng hai bản văn nầy có lối trình bày khác nhau,
như bảng đối chiếu dưới đây :

Bảng đối chiếu

Matthieu 5, 3-12 Luca 6, 20b-23b Luca 6, 24-26

3. Phúc cho những người
nghèo trong tinh thần, vì
Nước Trời thuộc về họ.

20b. Phúc cho các con,
những người nghèo, vì
Nước của Thiên Chúa
là của chúng con.

24. Trái lại, họa cho các con
những người giàu, vì các con
có được sự an ủi của mình.
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4. Phúc cho những người
hiền lành, vì sẽ có đất làm
gia nghiệp.

5. Phúc cho những người
buồn khổ, vì họ sẽ được an
ủi.

(xem 21b) (xem 25b)

6. Phúc cho những người
đói và khát sự công chính,vì
họ sẽ được no thỏa.

7. Phúc cho những kẻ hay
thương xót, vì họ sẽ nhận
được lòng thương xót.

8. Phúc cho những người
có tâm hồn trong sạch, vì
họ sẽ thấy Thiên Chúa.

9. Phúc cho những người
kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ
được gọi là con Thiên
Chúa.

10. Phúc cho những người
bị bắt bớ vì công chính, vì
Nước Trời thuộc về họ.

21. Phúc cho các con
bây giờ đói, vì các con
sẽ được no thỏa.
21b. Phúc cho các con
bây giờ khóc, vì các
con
sẽ vui cười.

25. Họa cho các con, những kẻ
bây giờ no thỏa, vì các con sẽ
đói.
25b. Họa cho các con nay cười
vui, vì các con
sẽ buồn khổ và sẽ khóc.

11. Phúc cho các con, khi
họ sẽ nhục mạ chúng con
 và sẽ bắt bớ chúng con

và sẽ nói xấu chống lại
chúng con
một cách dối trá

vì Ta

22. Phúc cho các con,
khi người ta sẽ ghét
chúng con,
và khi họ sẽ xua đuổi
chúng con

và sẽ nguyền rủa
chúng con
và sẽ bôi xấu tên
chúng con

vì Con của con Người

26. Họa cho các con,

 khi tất cả mọi người sẽ nói tốt
về các con !

12. Các con hãy hân hoan
và hãy ở trong sự hớn hở vì

23. Các con hãy hân
hoan vào ngày đó,



10

phần thưởng
chúng con lớn trên trời, vì
họ đã từng bắt bớ các tiên
tri như thế, (là những kẻ) đi
trước các con.

và hãy hớn hở
vì bấy giờ phần
thưởng, các con sẽ lớn
trên trời, vì cũng một
cách đó, cha ông họ đã
từng đối xử với các
tiên tri.

Vì cũng một cách đó, cha ông
họ đã đối xử với những tiên tri
giả.



Chương I

HẠNH PHÚC VÀ TIN MỪNG

1. Chính Đức Giêsu-Kitô là Phúc
Từ việc đáp ứng được một nhu cầu thân xác trong một khoảnh khắc qua đi, như

được ăn no khi bụng đói, đến việc hoàn thành ước vọng làm người “linh ư vạn vật”, bất cứ
ngôn ngữ nào của xã hội loài người đều gọi việc thành đạt đó là hạnh phúc. Và cũng tùy
vào đích điểm của ta, gọi là mục đích của một ý muốn nhất thời, hay là cứu cánh như là
chung điểm của đời người đang hoàn thành trong thời gian, hạnh phúc sẽ mang nhiều nội
dung khác nhau, và đôi lúc đối nghịch nhau.

Kitô giáo nhờ mặc khải của Thiên Chúa nhận biết rằng Đức Giêsu-Kitô là Lời ban
phúc :

Khởi thủy là Ngôi Lời
và Ngôi Lời ở với Thiên Chúa
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
............
Và Ngôi Lời đã mang thân xác người,
và đã ở với chúng ta!
và chúng ta đã thấy vinh quang Ngài,
Vinh quang Ngài có từ cha Ngài như con duy nhất.
Đầy ơn phúc và chân lý.

(Gioan, dẫn nhập 1,1 và 1,14)

Vì chính Đức Giêsu-Kitô là Phúc, là khởi thủy và chung điểm, của cuộc sống Kitô-
hữu, nên Ngài là Lời định nghĩa Phúc của kẻ lắng nghe Ngài.

Vì thế, hai đoạn văn của Matthieu và Luca minh nhiên nêu lên những kẻ đang có
Phúc và những kẻ gặp phải tai họa luôn nằm trong khuôn khổ mặc khải nầy: Giêsu-Kitô
là Phúc. Nếu vì phải biện minh một nhu cầu nào đó trước những luận chứng nhất thời của
một ý hệ, một quan điểm văn hóa nào bất kỳ, mà cố tâm hay vô ý tách rời nội dung các
bản văn ra ngoài mặc khải chính yếu nầy, thì ta đã đi xa và đôi lúc đi ngược với chủ định
của hai tác giả Matthieu và Luca.

 2- Phúc âm và người nghèo
Thánh Gioan được mặc khải gọi Đức Giêsu là Lời Thiên Chúa, Đấng nối kết Thiên

Chúa với nhân loại. Và loan truyền sự kiện đó là một Tin Mừng, tiếng Việt còn dịch là Tin
Lành.

Chữ “Tin Vui Mừng” đó được thấy xuất hiện lần đầu trong Cựu ước bởi miệng của
Tiên Tri Isaia. Và điểm đáng lưu ý là sự xuất hiện của chữ “Tin Mừng” gắn liền với sự hiện
diện của chữ “người nghèo”.

Thánh Thần của Thiên Chúa Giavê ngự trên tôi vì Giavê đã xức dầu cho tôi. Ngài đã
sai tôi mang Tin Vui Mừng cho những người nghèo. (Is, 61, 1)

Người nghèo ở đây là dân Israel, tin tưởng vào Giavê và đang gặp những ngày
tháng khó khăn trong lịch sử của họ.

Chữ Tin Mừng, ngoài ngôn ngữ Cựu ước của Israel, trong các đế quốc Đông
phương và Hy lạp, cũng như La-mã xưa, còn có nghĩa là loan tin một vị tân vương lên
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ngôi: sự trị vì của vị tân vương là: “Tin Mừng” 1. Và Tin Mừng của Kitô giáo cũng giữ lại
nội dung “vương quốc mới”; nhưng vị tân vương nầy là “kẻ thợ mộc, con trai của bà
Maria” (Mc 6,3), và vương quốc Ngài không dựa trên quyền bính chính trị, quân sự hay
kinh tế nhưng là sức mạnh của tình yêu thương đến từ Thiên Chúa.

Nơi Đức Giêsu-Kitô, Đấng được Isaia loan báo, Tin Mừng về “Nước Trời” biệt đãi
người nghèo lại được thể hiện.

Khi Chúa Giêsu nói: “Nước Thiên Chúa cận kề”, điều đó có nghĩa tiên quyết và đơn
giản thế nầy: Chính Thiên Chúa ở gần. Các ngươi gần Chúa, và Chúa gần các
ngươi”. 2

Các người được biệt đãi là người nghèo, là người tin vào Thiên Chúa ở gần.

Từ nơi Đức Giêsu-Kitô, hiện thân của người nghèo và là Nước Thiên Chúa, hai bản
văn Phúc âm của Matthieu và Luca sẽ giúp chúng ta hiểu thế nào là hạnh phúc thật của
con người đang sống trong thân phận hữu hạn của thời gian và cảm nhận được Thiên
Chúa ở gần mình.

3- Phúc âm và sự sống Chúa Kitô trong cộng đồng Kitô hữu
Xét trên bình diện nhận thức khách quan sự vật, một số những chi tiết khác biệt nhau

tìm thấy trong bốn  bản Tin Mừng, đặc biệt ở trong hai  bản văn ghi lại bài giảng của Chúa
Giêsu về các mối phúc, đã làm cho một số Kitô hũu hoang mang.

Người ta có nhu cầu muốn sâu sát đâu là sự thật khách quan, đâu là biến cố lịch sử
nơi các sự việc nầy. Nhu cầu nhận thức đó là một đòi hỏi chính đáng; và nhiều nhà học
hỏi Thánh Kinh đang cố gắng áp dụng các phương pháp truy tìm chân lý sự vật và lịch sử
khách quan để tìm câu giải đáp. Nhưng bên trên nhu cầu đòi hỏi hiểu biết khách quan đó,
còn có sự thật của Tin Mừng, là chính sự sống Chúa Giêsu-Kitô và sự tiếp nhận sự sống
nầy. Đức Hồng Y Ratzinger, đương kim Tổng Trưởng Bộ Đúc Tin đã nói về chân lý của
Kitô học như sau:

Trọng tâm của khuôn mặt Chúa Giêsu, đó chính là sự chết  và sự sống lại của Ngài. Nơi
Ngài, Nước Trời đến với con người; Nước Trời ấy luôn tái diễn trong cuộc sống của mỗi
người, mỗi lúc. Nền Kitô học ẩn kín nầy, nằm trong lời nói, hành động và khổ đau mang Tin
Mừng của Chúa Giêsu, Giáo hội sau đó đã triển khai nền Kitô học đó từ ánh sáng của biến
cố Phục sinh. Ngày Hiện xuống, Thánh Thần dẫn đưa các môn đồ đến sự thông đạt tràn đầy
chân lý (xem Gioan 16, 13); khi suy gẫm và nhớ lại những dụ ngôn, và tất cả lời Chúa Giêsu,
họ đã khám phá rằng mầu nhiệm Phục sinh là trung tâm điểm của công việc giảng dạy của
Chúa. Bốn  bản văn của Matthieu, Mác-cô, Luca và Gioan gọi là “Phúc âm” đều nằm trong
chân lý đó. Ta có thể diễn tả thế nầy: Chính Đức Giêsu, tất cả hành động, lời giảng dạy, cuộc
sống, sự khổ đau, sự sống lại và sự hiện diện của Ngài bên cạnh chúng ta, tất cả là “Phúc
âm”. Bốn bản văn nền tảng của Tân ước không chỉ là những cuốn sách, nhưng là âm vọng
của việc giảng dạy của Chúa. Việc rao giảng Tin Mừng sau Phục sinh diễn ra như thế, bấy
giờ người ta nói cho nhau nghe những gì chúng ta đọc trong các bản Tin Mừng. 3

Qua nhận xét nầy, Matthieu, Luca, Mác-cô và Gioan là chính Giáo hội tiếp nhận và
truyền đạt Tin Mừng, tức là sự cứu độ của Chúa Giêsu.  Giáo hội đó trực tiếp chứng kiến,
nghe thấy tận mắt như trường hợp của Gioan; và Giáo hội cũng thực sự sống Tin Mừng,
mâc dầu không trực tiếp nghe thấy tận mắt như trường hợp của Luca, Phaolô. Nhưng
trong một Giáo hội, là thân thể sống động của Chúa Kitô, sự sống của Ngài được thể
nghiệm và truyền lại đó là Phúc âm.

1 Xem Cardinal Ratzinger. "L’Evangile et le Catéchisme", trong  Nguyệt San « 30 jours » số 2, 1994  trang
36.

2    Cardinal Ratzinger, tlđd,  tr. 36.
3  Cardinal Ratzinger, Tlđd, trang 38.
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Khi đọc bản văn của Matthieu, ta thấy Chúa Giêsu đã gọi ông theo Ngài (Mt 9,9) sau
khi bài giảng về các mối Phúc đã xảy ra. Nhưng không phải vì Matthieu không chứng kiến
tận mắt, hoặc không có những sử liệu nhật ký hằng ngày về lời nói và việc làm của Chúa
Giêsu do một ai ghi lại tại chỗ, như các cuốn phim thời sự ngày nay, mà hồ đồ cho rằng
rằng bản văn về các mối phúc của Matthieu chỉ là một bản văn do chính ông bày đặt ra.

Về sự hiện hữu khách quan của các lời trong các mối phúc, thường gọi là bài giảng
trên núi, nhà minh giải Thánh Kinh J. Jérémias đã đưa ra nhận xét nầy :

Bài giảng trên núi cho ta thấy một tổng hợp các lời nói của Chúa Giêsu, nằm nhiều chỗ khác
nhau trong các bài giảng của Ngài. Đôi khi các lời nói nầy chỉ gói gọn trong một câu văn. Mỗi
một câu trong những lời (logia) nói nầy có thể là một lời tóm lược một bài giảng, hoặc cũng có
thể là cốt lõi của một bài dạy đạo lý kéo dài suốt cả ngày qua hình thức các câu hỏi và trả lời,
hoặc cũng còn là kết luận của một cuộc tranh biện với những kẻ đối nghịch với Ngài. Những lời
nói nầy lúc đầu tập họp lại thành một bản văn bằng tiếng Aram ; từ bản văn nầy phát sinh bài
giảng được viết ra bằng tiếng Hy Lạp của Phúc âm Luca, cũng như bài giảng trên núi viết bằng
tiếng Hy Lạp của Matthieu. 4

Những nhận xét đó giúp ta hiểu sự thật sống động của Tin Mừng trong các bản văn
Phúc âm. Những lời Chúa Giêsu nói và được chép lại là những sự thật khách quan, lịch
sử. Nhưng hơn thế nữa những lời đó đã được tiếp nhận, sống và được truyền đạt cho
nhau để đưa kẻ khác thông hiệp vào sự sống của Chúa Kitô: Tin Mừng trong các bản
Phúc âm ta có bây giờ là Tin Mừng của Chúa Giêsu-Kitô được Giáo hội thời các Tông đồ
sống và truyền lại. Về điểm nầy Đức Hồng Y Ratzinger viết :

Không có sự đứt đoạn giữa sự loan báo của Chúa Giêsu trước Phục sinh và sự loan báo
của các môn đệ sau Phục sinh và ngày hiện xuống của Thánh Thần...
Chúng ta có thể nói Đức Giêsu luôn làm mọi người ngạc nhiên, ngỡ ngàng.
Nhờ vào ánh sáng của Phục sinh và Thánh Thần, những kẻ tin mới hiểu được rằng
Môisen và các tiên tri thực sự đã nói về Ngài, như trường hợp hai môn đệ trên đường
Emmaus đồng hành và đối thoại với Chúa Giêsu đã nhận ra Ngài. Lòng họ phấn khởi và cuối
cùng “mắt họ mở ra và nhận ra Ngài” (Lc. 24, 31).
Và cũng trong ánh sáng ấy đến giai đoạn các môn đệ loan báo Tin Mừng, làm cho kẻ khác
biết Chúa Giêsu, đưa người ta thông hiệp với sự sống của Ngài, dẫn họ vào cộng đồng mới
của các môn đệ, một cộng đồng đang trên đường đi, tiến bước mãi với Chúa; cũng như hôm
nay trong ánh sáng Phục Sinh và thánh thần chúng ta biết Ngài qua các bản Phúc âm. 5

Ánh sáng của Chúa Phục sinh và Thánh Thần mới thật sự là nguồn chân lý làm
thành những bản Phúc âm.

Trong thư gửi giáo đoàn Cô-rin-tô, Phaolô khẳng định:

Nếu Chúa Kitô đã không được sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trở thành vô
ích và đức tin của chúng tôi cũng không có nghĩa gì . (1 Co 15, 14),

và

Không ai có thể gọi Đức Giêsu là Chúa, nếu họ không ở trong Thánh Thần. (1Co 12,
13),
Không ai biết điều gì về Thiên Chúa, ngoài Thánh Thần của Chúa. (1 Co 2, 11).

Các Thánh Tông Đồ và Cộng đồng Giáo Hội thời các vị nói cho nhau nghe, loan báo
cho kẻ khác về Chúa Giêsu khi họ tràn đầy Thánh Thần và đã chứng nghiệm nơi mình
niềm vui của biến cố Phục sinh. Như thế, những gì họ nghe, chứng kiến về cuộc đời của

4 J..Jérémias, Paroles de Jésus, Cerf, Paris, 1963, tr 28-29
5  Cardinal Ratzinger, tlđd, tr. 38.
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Chúa Giêsu, về những lời Ngài dạy và  việc ngài làm, họ được Thánh Thần soi sáng để
cảm nhận một cách trọn nghĩa trong chân lý Phục sinh của Chúa Giêsu.

Trong Thánh Thần, các Tông đồ và cộng đồng Giáo hội thời đó đã sống sự sống của
Chúa Kitô sống lại. Sự sống đó luôn mới mẻ nơi mỗi người, nơi mỗi cộng đoàn (một cộng
đồng đang tiến bước với Chúa); và các bài Phúc âm là những lời ghi lại kinh nghiệm sự
sống nầy. Những kinh nghiệm ấy có một nội dung chung là chính Chúa Kitô đã làm người,
chết và được sống lại. Nhưng chúng được diễn tả nhiều cách khác nhau, tùy hoàn cảnh
của mỗi cộng đoàn, tùy mỗi tâm tính, tùy mỗi phương cách trình bày sự thật. Và đó là lý
do ta có bốn bản Phúc âm loan báo chỉ một Tin Mừng nhưng với bốn phương cách ghi lại
khác nhau.



Chương II

PHÚC LÀ NƯỚC TRỜI
TRONG PHÚC ÂM MATTHIEU

1. Nhận định tổng quát về Phúc âm Matthieu
Như đã nhận định ở phần trên, các bản Phúc âm viết về con người và sứ mạng cứu

độ của Chúa Giêsu-Kitô được thực hiện trong ánh sáng Phục sinh và qua kinh nghiệm
của cuộc sống Giáo hội. Sự khác biệt về cách trình bày phát sinh từ sự tiếp nhận, sống
Tin Mừng của cộng đoàn Kitô giáo nơi hình thành bản văn, và do ý hướng của tác giả
nhằm rao truyền Tin Mừng cho cộng đoàn nầy.

Để nói lên điểm cá biệt của Tin Mừng theo Matthieu, nhà thần học Etienne
Charpentin tóm tắt như sau :

Tin Mừng của Matthieu đã viết ra cho ai?
Trước hết, chắc chắn là cho các cộng đoàn Kytô hữu xứ Syria và miền Bắc Palestina, nơi mà
chính tác giả cư ngụ. Trong bản văn cuối cùng đã hoàn chỉnh - và là bản duy nhất chúng ta biết
được - tác giả đã tập hợp, phối trí và tổng kết các câu truyện về cuộc đời Chúa Giêsu, mà các
cộng đoàn đã lặp đi lặp lại và truyền bá. Các câu chuyện nầy đã được xây dựng trên chứng tá
của các tông đồ và các môn đệ; được ghi lại trong khuôn khổ của Do-thái giáo trong thế kỷ đầu,
và thấm nhập ảnh hưởng của Cựu ước, khi chính Cựu ước nầy đã được các cộng đoàn đọc
lại, giải thích lại dưới ánh sáng của Đức Kitô Phục sinh. 6

Tác giả là người Do-thái, viết cho một Giáo hội Kitô giáo có gốc Do-thái. Vì thế, bản
Phúc âm của Matthieu mặc khải về Đức Kitô trong khuôn khổ Do-thái giáo, từ hình thức
văn chương để kể lại sự kiện đến việc đặt nổi những vấn đề đặc biệt liên quan đến lối
sống đạo đức và tâm thức tôn giáo của người Do-thái. Cách diễn tả nầy gọi là truyền
thống của người  Palestina :

 Sử dụng, trích các câu văn của Cựu ước.
 Đối chiếu luật Maisen và Tin Mừng.

Nhưng viết cho một cộng đoàn Do-thái không có nghĩa là đóng khung Tin Mừng
trong vấn đề của Do-thái. Ngay từ đầu, cộng đoàn Kitô-hữu gốc Do-thái nầy đã lo lắng và
tiếp nhận các người không phải Do-thái vào cộng đoàn mình. Sự kiện đó được chứng
thực qua đoạn văn của Matthieu ghi lại rằng các chiêm tinh gia từ Đông phương (Mt 2,1-
12) là những người đầu tiên đến thờ lạy Chúa Giêsu; và ở cuối Phúc âm của mình,
Matthieu ghi lại rõ ràng lời của Chúa Giêsu: Các con hãy đi khắp các dân các nước
tuyển chọn các môn đệ, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. (Mt 28,
19).

Và chúng ta cũng không quên rằng, những nét đặc biệt của tâm thức, lối sống... gọi
là Do-thái thường cũng là điển hình cho các thái độ, lập trường sống của mỗi người, mỗi
cộng đoàn xã hội qua các thời đại khác nhau.

2. Phương cách phối trí bản văn bài giảng trên núi

6 Etienne Charpentin. Lecture de l’Evangile selon Saint Matthieu, Cahier Evangile, Ed.  du  Cerf, Paris 1974,
tr. 12.
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Bài giảng trên núi, cũng còn được các nhà chú giải Thánh Kinh gọi là bài công bố Tin
Mừng khởi từ đầu đoạn 5 đến cuối đoạn 7 Phúc âm Matthieu. Các mối phúc là phần mở
đề tổng quát cho bài giảng nầy. Cuối bài giảng trên núi, Matthieu viết rằng :

Và khi Chúa Giêsu chấm dứt các bài giảng, thì đoàn lũ dân chúng rúng động sâu xa
về lời dạy của Ngài, vì Ngài đã dạy họ như kẻ có quyền năng, chứ không phải như
các vị ký lục của họ”. (Mt 7, 28 - 29).

Lời dạy của kẻ có quyền năng
Ý nghĩa của lời nói nầy phải được hiểu như thế nào? Bằng lối phối trí bản văn, với sự

liên tục của các đoạn đi trước và hai đoạn 8 và 9 tiếp liền sau đó, Matthieu sẽ xác định
quyền năng của Chúa Giêsu trong lời dạy của Ngài.

a. Từ khởi đầu bản Phúc âm đến cuối đoạn 4
Đức Giêsu là Nước Trời đang đến. Lời quyền năng là chính Ngài, Đấng đến từ Thiên

Chúa.
b. Hai đoạn 8 và 9
Lời quyền năng thể hiện nơi việc làm của Đức Giêsu.
Các phép lạ chữa lành người bệnh tật, uy quyền Ngài trên vũ trụ, thái độ sống

“nghèo” của Ngài. Cách phối trí bản văn trong khung cảnh toàn bộ đó xác minh rằng lời
dạy của Chúa Giêsu không phải chỉ là một lý thuyết về đạo đức luân lý do nỗ lực suy nghĩ
của một học giả, tổng hợp các tinh hoa của các tập tục xã hội. Lời Ngài dạy là chính cuộc
sống của Ngài, là sự cứu độ đến từ Thiên Chúa. Vì thế, bài giảng trên núi chỉ có thể hiểu
được trong ánh sáng đức tin của Matthieu, của cộng đoàn Kitô-hữu thời bấy giờ, khi họ đã
chứng nghiệm sự kiện Đức Giêsu đã chết và đã được sống lại, và khi họ đã được lãnh
nhận đầy tràn ơn Thánh Thần. Qua ánh sáng đó như các người lữ hành trên đường
Emmaus “mắt họ đã mở ra và họ đã nhận ra Ngài” (Lc 24, 31). Họ nhận ra Ngài chính là
Nước Trời đang đến với con người.

3. Hạnh phúc của nhân loại chính là Đức Giêsu-Kitô, Thiên Chúa làm người
Như nhận xét của J. Jérémias, bài giảng trên núi, tuyên ngôn về hạnh phúc cho nhân

loại là một tổng hợp các lời nói của Chúa Giêsu nằm nhiều chỗ khác nhau trong các bài
giảng của Ngài. Nhưng qua lối hành văn của Matthieu, ta thấy có một sự liên tục từ khởi
đầu Phúc âm đến câu 5,3: Phúc cho các người nghèo trong tâm trí vì Nước Trời thuộc về
họ.

Trước đó, từ đoạn 1 đến hết đoạn 4, Matthieu đã khai mở dần cho thấy Nước Trời
đến gần, đang đến và đó chính là Đức Giêsu, con Thiên Chúa làm người và ở giữa nhân
loại đúng với lời giao ước. Nay chữ Nước Trời lặp lại trong câu nói khởi đầu bài giảng trên
núi sẽ giúp ta hiểu rằng không thể tách rời nội dung các mối phúc của con người với sự
nhập thể và nhập thế của Chúa Giêsu-Kitô được mặc khải từ đoạn 1 đến hết đoạn 4.

Nói cách khác, những lần Matthieu nêu lên ‘Phúc cho những ai...’ là muốn nói đến sự
thông dự của con người vào cuộc sống của Chúa Giêsu-Kitô, Thiên Chúa làm người, là
nguồn hạnh phúc của nhân loại được cứu độ.

Đồng thời trong các đoạn văn nầy, tác giả cũng giúp chúng ta biết Đức Giêsu, nguồn
hạnh phúc đó là ai ;  và không phải là những loại ‘hạnh phúc’, những hình ảnh nào đó theo
sự trông chờ của tài sức con người.

a. Mặc khải về Đức Giêsu-Kitô trong Phúc âm thời thơ ấu (Mt 1 và 2)

Đoạn 1:

- Khởi đầu Phúc âm đến Mt 1, 17, Matthieu xác minh Đức Giêsu là Đấng được xức
dầu (Đức Kitô), con của Đavit, con của Abraham sinh ra từ Đức Maria, mà người ta
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tuyên xưng là Đức Kitô. Nói cách khác, Đức Giêsu lịch sử là Đấng mà Thiên Chúa đã
hứa gửi đến cho Israel, dân Ngài.
- Đoạn Mt 1,18- 25: Đức Giêsu-Kitô nhập thể do quyền năng của Chúa Thánh Thần nơi
cung lòng Trinh nữ Maria đúng như lời các tiên tri của Chúa loan báo.

Đoạn 2:

Đoạn nầy mặc khải hai nội dung chính:
- Đức Giêsu-Kitô, sinh ra ở Bêlem xứ Giuđêa vào thời vua Hêrôđê, là Đấng Thiên sai
Thiên Chúa hứa cho dân Israel.
-   Nhưng Ngài là một Israel mới (trốn qua Ai cập và trở về), một vị cứu tinh mà nhân
loại trông chờ, tìm kiếm và thờ kính - (Các nhà thông thái từ Đông phương đến dâng
của lễ Mt 2, 1- 12).

Qua hai đoạn văn Phúc âm thời thơ ấu, Matthieu đã xác quyết Đức Giêsu-Kitô chính
là Phúc cứu độ Thiên Chúa hứa cho Israel: Đấng được xức dầu, sinh ra từ Thánh Thần
nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa ở với chúng ta, là mục tử của dân Thiên
Chúa. Nhưng cũng ở hai đoạn nầy, Matthieu đã nhấn mạnh rằng Đức Giêsu-Kitô, đấng
Thiên sai là đấng cứu độ cho toàn nhân loại, vượt lên sự trông đợi của người Do-thái và
tâm thức con người mọi thời đại về một vị thủ lãnh chính trị và xã hội.

Vua Hêrôđê và toàn Giêrusalem (xem Mt 2,3) rúng động về sự hiện diện của Đức Giêsu ;
nhưng họ rúng động theo những tiền kiến của sự trông chờ hay lo sợ phát xuất từ chính họ.
Đức Giêsu-Kitô là Phúc đến từ Trời, là Nước Trời, nên khác với định chuẩn thuần con người.
Và sự khác biệt đó là một Tin Mừng mới, tạo sự tương tranh giữa tội ác và ơn cứu độ.
Không phải Đức Giêsu-Kitô đến là nguyên nhân cái chết của các trẻ hài nhi vô tội; kẻ giết
chết các trẻ chính là vua Hêrôđê. Cái chết của các trẻ vô tội (tiên đoán cái chết Cứu độ của
Đức Kitô trên thập giá) là một sự “phi lý”, một sự kiện không thể chấp nhận được theo nhận
thức thông thường của lý trí con người. Nhưng nơi Đức Giêsu-Kitô, Đấng đã chết và đã
được sống lại, nơi Phúc cứu độ của nhân loại, những kẻ bị bắt bớ vì Ngài sẽ thông dự sự
sống lại của Ngài, nên sẽ được tuyên dương là kẻ có phúc (xem Mt 5, 11).

b. Loan báo về Đức Giêsu-Kitô là Nuớc Trời ở gần (Mt 3 ; 4)

Trong sách Sáng Thế (đoạn 3) Ađam, tức là nhân loại, đã cắt đứt mối tương giao đất - trời,
con người với Thiên Chúa. Thiên Chúa do tình yêu của Ngài, đã muốn chuộc lại lỗi lầm của
nhân loại cũ. Nói cách khác, Ngài tạo dựng lại một nhân loại mới, từ một Ađam mới, đó là
Đức Giêsu Con Ngài. Nơi Đức Giêsu-Kitô, Thiên Chúa làm hoà với nhân loại, mối tương
giao con người Thiên Chúa được nối kết lại, và đó là Nước Trời. Thiên Chúa đã gửi con của
Ngài là Đức Giêsu-Kitô đến; Ngài đòi hỏi con người đến với Con Ngài để làm hòa với Ngài.

Gioan Tẩy giả đã được gửi đến để loan báo về sự hiện diện của Đức Giêsu-Kitô, và
mời gọi con người tìm đến  Ngài: “Hãy hoán cải vì Nước Trời cận kề” (Mt 3,2).

Đoạn Mt 3,1-12 nói về phép rửa của Gioan Tẩy giả trong khuôn khổ chuẩn bị đón
nhận chính Đấng xóa tội là Đức Giêsu-Kitô. Matthieu cho thấy có sự khác biệt về sự thống
hối trong phép rửa của Gioan Tẩy giả và những hình thức tu thân, ép xác, cũng như nghi
lễ thống hối truyền thống của Israel, và cũng là của nhân loại nói chung. Phép rửa của
Gioan Tẩy giả, sự thống hối của dân chúng chỉ có ý nghĩa trọn vẹn và hiệu quả nơi Đấng
sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa (Mt 3,11), là chính Chúa Giêsu. Ngay cả cử chỉ
tế con mình là Isaác cho Thiên Chúa của Abraham, và dừng lại hành vi cử chỉ nầy, cũng
không làm hoà được giữa con người với Thiên Chúa;  nên Matthieu đã ghi lại lời Gioan
Tẩy giả :
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Hãy sinh ra một trái xứng hợp với sự thống hối, và đừng tự suy nghĩ để nói với mình:
Chúng tôi có Abraham làm tổ phụ. Vì, ta nói với các ngươi, Thiên Chúa có thể, từ
những viên đá nầy đây, làm nẩy sinh những đứa con thuộc về Abraham . (Mt  3, 8-9).

Trong các nền văn hóa, tu thân vẫn là một trong những con đường được xem là đem lại
phúc đức. “Tu là cõi phúc, tình là dây oan” (Kiều). Các trường phái khắc kỷ Đông Tây chủ
trương ép xác, diệt dục với niềm tin rằng chính việc làm đó của mình, mình có thể tự mình
giải thoát khỏi khổ đau của cuộc sống. Nâng lên trên bình diện xã hội, lối hy sinh một yếu tố,
một phần tử nào đó trong toàn khối, nay thường gọi là làm cách mạng bạo lực, cũng đuợc
xem là một hình thức tự giải thoát, tự cứu. Nói cách khác hối cải, tu thân trong văn hoá, xã
hội là một việc làm tự điều chỉnh, để tự hoàn thành.

Hạnh phúc mà Phúc âm loan báo được mặc khải, mang một nội dung hoàn toàn
khác, nên sự thống hối cũng phải được hiểu cách khác. Tội lỗi được quan niệm trong Kitô
giáo là hành vi bạo lực cắt đứt tương giao tình yêu giữa con người và Thiên Chúa, do từ
Ađam cũ. Khi mối tương giao tình yêu nầy đứt đoạn, các mối tương giao khác giữa người
với người, với vũ trụ và chính mình cũng sai lệch đi. Mối tương giao đó chỉ có thể nối kết
lại nơi một ai có quyền năng làm hoà Thiên Chúa với con người. Và mặc khải Kitô giáo
cho biết vị trung gian đó là Đức Giêsu-Kitô, là Thượng Đế làm người, thể hiện trọn vẹn
tình yêu nền tảng nầy.

Do đó hoán cải trong Kitô giáo có những điểm khác với khắc kỷ tu thân trong các quan điểm
thông thường của văn hoá, triết học.

- Theo Phúc âm, tu là là từ bỏ chính con người tự mãn cũ, chết điõ con người cô độc cũ để
khai mở ra trong tương giao tình yêu với Thiên Chúa và với tha nhân.
- Tu là theo Đức Kitô, sống cuộc sống của Ngài, Đấng đã hy sinh chính mình cho kẻ mình
yêu thương. Nói cách khác, tu là thoát ra cảnh cô độc, tự tôn, tự tác của chính mình, để
mang sức sống mới do Thánh Thần là nguồn yêu thương của Chúa Cha và Chúa Con. Và
sự việc đó chỉ có thể thực hiện khi thông dự vào ơn cứu độ của Chúa Giêsu-Kitô. Do đó, “tu
là cõi phúc”, theo mặc khải Kitô giáo, được hiểu là thực hiện tình yêu tích cực giữa Thiên
Chúa và con người, và giữa con người với nhau. Tu theo nghĩa tích cực là ân cần đặt mình
ở trong mối tương giao đó. Từ sức mạnh của cuộc sống mới nầy những gì tiêu cực nơi mình
sẽ được hoán cải.

Tu, hy sinh và khổ hạnh, theo nghĩa văn hoá truyền thống con người và một số quan niệm
lệch lạc ngay trong lịch sử Thiên Chúa giáo, trái lại, là tiền kiến đi tìm chính bản thân mình,
‘do tự chính mình và cho riêng mình’. Hạnh phúc “bản thân” đó có thể là sự giải thoát khổ
đau cá nhân, hoặc hưởng được hoan lạc tưởng tượng nào đó cho chính mình sau khi chết,
hoặc cũng có thể là một thiên đàng trần thế cho một nhân loại trừu tượng tự hoàn thành bản
tính mình (chẳng hạn qua hy sinh máu xương của các cuộc cách mạng) nơi lịch sử.

c. Nước Trời là Đức Giêsu-Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa làm người (x. Mt 3, 13-17)
Trong 5 câu nầy, Matthieu xác quyết một mặc khải nền tảng của Kitô giáo: Đức

Giêsu làm người thật sự như mọi người (Mt 3,13-15), khi Ngài nhận phép rửa từ Gioan
Tẩy giả. Và Ngài cũng thật sự là Ngôi Hai, Con Thiên Chúa, trong Ba Ngôi Cha, Con và
Thánh Thần (Mt 3, 16-17).

Câu Mt 3,16 tóm kết toàn cõi phúc mà Thiên Chúa ban cho nhân loại nơi Chúa
Giêsu-Kitô:

Khi chịu phép rửa xong, Chúa Giêsu đã đi ra khỏi nước; và nầy các tầng trời đã mở
ra.

- “Phép rửa” của Chúa Giêsu là khổ nạn của Ngài trên thập giá để cứu độ: Ađam cũ
phải chết đi.
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- “Ra khỏi nước”: Nước là biểu tượng của thời gian, cuộc sống con người trần thế.
Đây cũng là biểu tượng của dân Israel ra khỏi biển đỏ, chấm dứt tình trạng nô thuộc tại Ai
cập. “Ra khỏi nước” là nói đến sự sống lại của Chúa Giêsu-Kitô, chiến thắng sự chết và tội
lỗi trần gian, sống trọn vẹn tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa và con người.

- “Và nầy các tầng trời mở ra”: Trong Chúa Kitô, Nước Trời rộng mở, Thiên Chúa làm
hoà với con người. Mặc khải nền tảng đó tóm lại trong chữ: “Con Ta” (Mt 3,17). Nhân loại
mới nơi Đức Giêsu-Kitô được gọi là con Thiên Chúa. Từ nơi Ngài, hồng phúc của con
người là làm con Thiên Chúa, và được vinh dự gọi Thiên Chúa là Cha trong tình yêu Cha-
Con.

Bài giảng trên núi là sự mô tả hạnh phúc của kẻ làm con Thiên Chúa nhờ Đức Kitô
trong hoàn cảnh của con người tại thế.

d. Con Thiên Chúa và thần tượng của ước muốn con người
Như chúng ta đã nhiều lần nhấn mạnh ở các phần trình bày trên đây, bài giảng trên

núi chỉ có thể hiểu được trong mầu nhiệm của Chúa Giêsu-Kitô, Con Thiên Chúa làm
người.

Nhưng “Con Thiên Chúa” mang lấy thân phận con người là ai, từ đâu mà đến?
Ngay sau bài giảng trên núi, Matthieu ghi lại lời Chúa Giêsu nói: “Các ngươi đừng tin

rằng ta đến để phá bỏ Lề Luật và các tiên tri; ta đã không đến để phá bỏ nhưng hoàn
thành” (Mt 5,17).

Qua câu nói nầy, Matthieu cho thấy chương trình Con Thiên Chúa làm người để cứu
độ nhân loại đã được Thiên Chúa tuần tự thực hiện nơi một dân tộc Ngài chọn, đó là dân
Israel. Nhưng Giáo hội thời khởi thủy, gồm những Kitô-hữu gốc Do-thái, trong đó có
Matthieu, nhờ ánh sáng phục sinh của Đức Kitô và ơn Chúa Thánh Thần, mà ý thức được
rằng chương trình đó hoàn thành trong sự xuất hiện lịch sử của Đức Giêsu-Kitô.

Nhưng qua ánh sáng phục sinh của Đức Kitô, và ơn Chúa Thánh Thần, Giáo Hội thời khởi
thủy đã hiểu được rằng mặc khải thực hiện nơi Israel lịch sử chuẩn bị ơn cứu độ của Chúa
Cha nơi Đức Giêsu-Kitô, không hề loại trừ hay khác biệt với mặc khải tự nhiên nơi tâm hồn
mỗi người trong mọi thời đại, mọi dân tộc, mọi nền văn hóa. (Xem Mt 2: thờ lạy của các nhà
thông thái Đông phuơng; Mt 3, 8-9: con cái Abraham; Mt 28, 19: rao giảng Tin Mừng cho tất
cả các dân tộc) 7.

Matthieu đoạn 4, được các nhà chú giải Thánh Kinh cho tựa đề là “Cơn cám dỗ trong
sa mạc”, minh chứng rằng Đức Kitô là Con Thiên Chúa, là Đấng hoàn thành mặc khải nơi
các Lề luật và các tiên tri; và cũng có nghĩa rằng Ngài là chân lý cứu độ, mà bằng nhiều
cách, Thiên Chúa đã gieo sự trông chờ đó trong tâm hồn con người (còn gọi là ý hướng
đạo đức tự nhiên nơi tâm hồn con người).

Nhưng những mặc khải ấy bị thử thách, bóp méo, che mờ, bởi tự do và ý muốn riêng
của con người. Tự do và ý muốn đặc loại đó tiền kiến sự chối bỏ nguồn gốc căn nguyên là
Thiên Chúa. Từ đó có hai “vương quốc” thách đố nhau nơi cuộc sống nhân loại: Nước
Trời và thế gian. Nước Trời là Chúa Giêsu-Kitô, Đấng đến từ Thiên Chúa và làm theo
thánh ý Ngài. Thế gian là “vương quốc” của các thần tượng, là kết quả việc làm của con
người chuyển nỗi khao khát mong chờ Thiên Chúa (một hồng ân của mặc khải) thành khả
năng tạo ra những hình ảnh, mục đích đáp ứng ý muốn riêng của mình, thể hiện quyền
lực độc tôn của mình.

Trong đoạn 4 nầy, khởi đầu Matthieu dùng lại lối mô tả về sự nhập thể của Đức
Giêsu nơi cung lòng của Đức Maria. (Ngài đã nhập thể bởi Thánh Thần...) :

7 Giáo hội từ thời nguyên thủy đã cảm nhận ơn cứu độ của Chúa Cha đến với mọi người trong Đức Kitô
Phục Sinh và nhờ ơn Chúa Thánh Thần ; mặc khải nầy  sẽ là nền tảng cho nền thần học các tôn giáo và
hội nhập văn hóa  trong thời đại hôm nay.
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- Chúa Giêsu đã được đưa vào sa mạc bởi Thánh Thần để chịu quỉ thử thách (Mt 4,
1).

- Ngài đã chay tịnh bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, sau đó Ngài đói (Mt 4, 2).

 Cả hai câu nầy cũng lặp lại nội dung Thiên Chúa làm người, sống như con người
trong trần thế.

Từ ngữ “chịu thử thách”, “đói” nói đến nhân tính thực sự của con Thiên Chúa.
Chữ “sa mạc”, con số “40” là hình ảnh của những năm tháng Israel đi về Đất hứa, và

cũng là hình ảnh của cuộc đời con người trong thời gian qua đi đang khao khát tìm Thiên
Chúa vĩnh cửu.

“Ngài đã đói” (Mt 4, 2) là cách nói của Matthieu, cũng mang một nội dung của lời
Phúc âm Gioan: “Ta khát” (Gioan 19, 28) khi Chúa Giêsu hoàn thành công tác cứu độ trên
thánh giá. Mang thân phận con người, Đức Giêsu định nghĩa cuộc sống con người trong
thời gian là “đói khát” Thiên Chúa. Và đây là nội dung đầy đủ nhất để ta hiểu câu “Phúc
cho những người nghèo”. Nhưng quỉ cám dỗ, cũng là sự thách thức của con người, đã
muốn chuyển đổi cơn đói khát Thiên Chúa đó thành một nhu cầu thuần túy vị kỷ, đóng kín,
độc tôn và cao ngạo (nghĩa là không còn mở ra với một ai khác ngoài bản thân mình).

Ba thử thách tiêu biểu và căn cơ được Matthieu ghi lại cũng là ba lỗi lầm mà Israel
trong 40 năm nơi sa mạc đã vấp phạm (xem sách Xuất hành). Nhưng chính Đức Giêsu,
Thiên Chúa làm người, là sự toàn thắng thử thách nầy; và để biểu lộ sự toàn thắng đó,
mỗi một thử thách Đức Giêsu nêu lên những lời Thánh Kinh ghi trong sách Nhị Luật. Các
lời Thánh Kinh đó là mặc khải Thiên Chúa nói ra từ miệng Maisen trong năm thứ 40, vào
những ngày cuối hành trình trong sa mạc của dân Israel (xem Nhị-luật 1, 3). Đây là những
lời dạy của Thiên Chúa sau khi Israel đã thất bại trước các cuộc thử thách, loan báo một
Maisen mới, một dân mới của Thiên Chúa sẽ chiến thắng. Maisen mới, dân Israel mới đó
là Đức Giêsu, Đấng hoàn thành những gì Lề-luật Maisen đã nêu lên.

Nhưng thử thách của Israel trong 40 năm nơi sa mạc, cũng là thử thách trường kỳ của mỗi
người, mỗi thế hệ và cả Giáo hội trong những ngày ở trần thế.
Những thử thách diễn tả việc tráo đổi những tương quan. Nơi mặc khải tự nhiên, qua những
thao thức, ước vọng, qua những cảm hứng và khám phá của lịch sử văn hoá nhân loại, con
người đã ý thức được rằng sống là cần đến một cái gì khác, là hướng đến một ai, thoát ra
tình trạng “chết”, ù lì của một vật thể bất động. Theo mặc khải của Thánh Kinh Do-thái giáo
và Kitô giáo, tương quan làm nên ý nghĩa tối hậu của con người lại là mối tương quan linh
động giữa Thiên Chúa và con người. Sự sống tối thượng hay tương quan thiết yếu đó được
sách Sáng Thế mô tả qua định nghĩa con người là “hình ảnh của Thiên Chúa”:
 Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, Ngài đã lấy hình ảnh Ngài để
tạo nên nó, Ngài đã tạo nên họ người Nam và người Nữ.  (St 1, 27).

“Hình ảnh” là biểu tượng của sự thông dự vào gốc, vào nguyên bản. Trong chương trình
Thiên Chúa tạo dựng, con người thông dự được quyền nầy của Ngài. Và phương cách con
người sử dụng quyền hay đúng hơn là ơn “tạo dựng” đó là lãnh vực của tự do.
Nói cách khác, sự sống, bản tính, hữu thể, đường đi, đạo nghĩa... của con người là tương
quan với Thượng Đế; và  từ trong sức sống của “nguyên bản” đó phát sinh tương quan
nguyên sơ giữa các con người (người nam và nữ) khác nhau.
Nhưng con người, với ơn tạo dựng mà Thiên Chúa thông ban, có thể bị thách đố đánh tráo
các tương quan nầy. Khi đánh tráo như thế, con người tự tạo ra, tự làm ra một tương quan
giả, hay gọi là một sự đảo ngược. Thiên Chúa, là nguồn gốc, nay trở thành hình ảnh của con
người: đó là kết quả của việc lạm dụng quyền sáng tạo mà Thiên Chúa ban cho mình. Thiên
Chúa được biến thành “thần tượng” của trí tưởng tượng và ước muốn, vốn là ơn ích mà
Thiên Chúa ban cho con người để trở lại với Ngài.
Do đó trong mỗi thử thách của con người luôn có một căn cơ chân thật, phát xuất từ ơn ích
của sự tạo dựng; và kèm theo là một sự lạm dụng, tráo đổi do hành vi tự do của con người.
Nhưng hệ quả đương nhiên của sự lạm dụng nầy là tìng trạng tê liệt của sự sống: tương
quan mới do con người làm ra tự nó trở thành tương quan giả tạo, nghĩa là không phải một
tương quan, mà là hình ảnh của “sự chết”, một tình trạng quay vòng trong chính thế giới tự
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mãn của mình. Mọi hình ảnh, thần tượng, con người tự tác đều là sản phẩm của bàn tay nó,
nên đâu đâu cũng chỉ thấy có mình nó và hình ảnh nó mà thôi. Đó là “tội” căn nguyên, tội sát
thần và sát nhân (= cắt đứt các tương quan chân thật) của việc làm con người muốn tự tạo
nên mình.
Tại sao Thiên Chúa lại cho phép một sự việc như thế xảy ra? Câu hỏi đó cũng như câu hỏi
tại sao Thiên Chúa lại tạo dựng con người, mãi mãi là một mầu nhiệm.
Nhưng qua lịch sử cứu độ nhân loại của Thiên Chúa, ta được mặc khải rằng bên cạnh sự
lạm dụng tự do con người, có sức mạnh của Tình yêu cứu độ từ Thiên Chúa. Lời hứa cứu
độ được mặc khải nơi Lề luật và tiên tri. Lề luật nhắc lại sự tương giao nguyên sơ của tạo
dựng và ngăn chặn sự lạm dụng của tự do con người. Hình thức nhắc lại là một sự cấm
đoán, có tính cách ngăn chận vì đã có sự vi phạm rồi: “Không được thờ lạy thần tượng,
không được giết người...”
Các nền văn hóa, và lương tâm của mỗi người, cũng là một hình thức mặc khải tự nhiên của
Lề luật và tiên tri. Ta đọc được những điều trùng hợp lạ lùng giữa ba thử thách nêu lên nơi
Matthieu với những chữ tóm gọn của sách Trang Tử: “Vô kỷ, vô công, vô danh” (không ở lại
nơi mình, không cậy công lao mình, không tìm danh tiếng cho mình).
Nơi hành vi tự do tạo dựng của con người, do chỉ tự mình nó tự tung tự tác, không thể có sự
hiện diện của Thiên Chúa thật sự và cũng không thể có hiện diện của con người thật sự.
Hành vi nầy chuyển đổi ngay chính bản thân, sự sống con người thành đồ vật; hay nói theo
văn hào Hoelderlin, con người cô đơn tự mãn ấy là một quái vật vô cảm, không có sự sống,
không có lời nói tương giao. Và cũng có thể nói như Frédéric Nietzsche, nghiệp của con
người hành động tạo nên mình là giết chết Thần thánh; nhân loại của A-dam cũ mang tội
nguyên tổ là đã sát thần, và từ đó cũng là sát nhân.

Đoạn văn về “thử thách nơi sa mạc” (Mt 4) là sự thách đố ngược lại của Tình yêu
Thiên Chúa cứu độ. Thiên Chúa thách đố sự tự do tự tác của con người và sự chết bằng
cách tạo một sự bất ngờ: Ngài tạo lại sự tương giao cụ thể giữa Ngài và nhân loại nơi
Đức Giêsu-Kitô con Ngài. Nhân loại của Ađam, vì ở trong sự chết của “chấp ngã” đóng
kín, cô đơn, nay được mở ra với Thiên Chúa, và hơn thế nữa trong tương quan con và
cha. Tương quan nầy không những đẩy lui sự chết của tương quan giả tạo nơi “con người
vắng bóng thần thánh” của Ađam cũ, mà còn vượt qua giai đoạn cưỡng bách tiêu cực của
Lề luật và của các đạo đức của lương tâm. Nơi Đức Giêsu, con Thiên Chúa, đấng hoàn
thành Lề luật, Thiên Chúa chỉ vào chính Đấng ấy là Thiên Chúa thật và là người thật, là
chân lý của cuộc sống con người.

Và vì thế ta sẽ hiểu được rằng Matthieu đã dùng chữ “phúc” trong bài giảng trên núi
để diễn tả thân phận mới nầy của nhân loại trong sự cứu độ của Chúa Giêsu. Không thể
nào giải thích các mối phúc ngoài mặc khải Đức Giêsu-Kitô là Con Thiên Chúa.

Matthieu ghi lại ba thử thách căn cơ nơi cuộc sống con người :

        Thử thách đầu tiên
Sự sống trong thời gian qua hình ảnh tượng trưng 40 ngày, là sa mạc, là thiếu vắng,

là “đói khát”.
Đói là cần, thiếu, đến một cái gì để lấp đầy, no thỏa. “Bánh”là hình ảnh của nuôi sống

và cũng là biểu tượng của sự sống. Có phải Tin Mừng của Chúa chỉ là một sự hứa hẹn về
cuộc sống trừu tượng, lý trí, tinh thần mà chối bỏ giá trị của thân xác, và sự sống thể lý
không?

Hai chỉ dẫn cho thấy Tin Mừng không hề có một quan điểm như thế. Một là chữ
“không chỉ bằng” bánh, và hai là sau khi chịu thử thách các thiên thần đến lo lắng cho
Ngài (Mt 4,11).

Trong Tin Mừng người ta thường nói đến sự đối nghịch thân xác và tinh thần, ánh
sáng và bóng tối v.v.,  có lúc dùng đến chữ “gươm giáo” để diễn tả sự đối nghịch nầy :
“Các ngươi đừng tin rằng Ta đến để mang hòa bình trên trái đất; ta đã không đến để mang
hòa bình, nhưng là gươm giáo”(Mt 10,34).  Nhưng sự tương khắc ở đây không có gì liên
quan đến sự phân biệt giữa thể xác và lý trí trong khuôn khổ  nhận thức sự vật bên ngoài,
cũng không phải hòa bình, chiến tranh theo nghĩa thời sự, xã hội, chính trị. Sự đối nghịch,
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gươm giáo trong các đoạn như thế gợi lên sự khác biệt, tình trạng tương tranh giữa Nước
Thiên Chúa, Tình Yêu nơi Đức Kitô với thế giới tự tôn, tự mãn nơi con người. Khi nói “Chỉ
có bánh” là muốn nói đến toàn bộ cuộc sống tự mãn đó. Bánh là tiêu biểu cho tất cả
những gì Thiên Chúa ban cho con người để sống trong cuộc sống tự nhiên, thỏa mãn nhu
cầu cá nhân và cuộc sống trước mắt thì chưa phải là của ăn chính yếu mà cơn đói, khát
vọng thâm sâu của con người đòi thỏa mãn. Khát khao tột đỉnh của con người là Lời
Thiên Chúa, tức là sự tương quan với Ngài. Văn hóa nhân loại và Lề luật nói một cách
tiêu cực, là “Đấng ta không biết”, là Siêu việt, là Đạo Nghĩa vượt xa khuôn thước của tài
năng con người làm ra. Tất cả những cách đó gián tiếp nói đến “không chỉ có bánh.”8

Khi Chúa Giêsu trả lời cho thách đố của quỉ bằng việc nhắc lại lời Thánh Kinh trong
sách Nhị luật (8,3) thì Ngài cũng khẳng định mặc khải nầy: “Lời Thiên Chúa là chính Ngài,
con Thiên Chúa đến từ Thiên Chúa.” (xem Gioan 1,1)

Thử thách thứ hai

[Luca lại xếp vào hàng thứ ba (Luca 4, 9-12)]
Một trong những lối giải thích về sự ưu tiên xếp đặt thứ tự nầy, là tâm thức khác nhau của
Matthieu và Luca. Matthieu là người Do-thái với truyền thống lịch sử của mình lấy tôn giáo
làm nền cho cuộc sống xã hội, chính trị của cộng đồng dân họ. Luca là người Hy lạp, với một
truyền thống xã hội khác, xem tôn giáo là một sinh hoạt hậu thiên, nghĩa là phản ảnh nhu cầu
biện minh cho sự ổn định xã hội dân sự và quyền bính chính trị.

Thử thách thứ nhất như đã nêu ở phần trên là phóng ảnh một tập hợp các nhu cầu
trần thế tổng quát của con người, đặc biệt là nhu cầu cá nhân. Theo sự trông chờ bình
thường, theo dự phóng của ước mơ trần tục, hẳn vị cứu tinh của mình phải là người đáp
ứng được sự thỏa mãn tức khắc các nhu cầu nầy. Đức Giêsu-Kitô, Đấng Cứu độ trả lời
rằng: Ngài “không chỉ là bánh”, loại bánh trần thế đó. Nhưng Ngài là Con Thiên Chúa,
Ngài cho con người bánh mới, sự sống của chính Thiên Chúa.

Nhưng đến đây, sự sống của Thiên Chúa có phải là quyền năng chế ngự được thế
giới vật chất hay không? Điểm độc đáo của Matthieu khi viết lại cơn thử thách thứ hai nầy
là cách diễn tả tinh tế sự khác biệt giữa Con Thiên Chúa và một hình thức tôn giáo vốn
cũng chỉ là một dự phóng của con người.

Quỉ đưa Đức Giêsu đến Thành Thánh, trên đỉnh cao nhất của Đền Thánh. Quỉ trích
dẫn lời của Chúa qua Thánh vịnh 91 (các câu 11 và 12). Nói cách khác, về thể thức nghi
lễ tôn giáo bên ngoài, ta thấy ở đây có đền thờ, có trích dẫn Lời Chúa; tất cả dường như
hội đủ các yếu tố nói lên tương quan giữa người và Thần Thánh. Nhưng cũng trong đoạn
nầy, Matthieu nói rằng, khởi thủy của các sự việc nầy là quỉ dẫn đi, và mục đích nhắm đến
của việc làm là để thách thức Thiên Chúa. Nói một cách khác, những khung cảnh tôn giáo
nầy chẳng qua là dụng cụ thể hiện một ý muốn, một mục đích nào đó của con người mà
thôi. Con Thiên Chúa, theo ý của quỉ, phải là hình ảnh, thần tượng “quyền phép” đúng
theo nhu cầu, tâm thức được xem là cao nhất, đẹp nhất của con người. Đây là điểm tinh
tế  của sự khác biệt giữa Tin Mừng và các chủ nghĩa tôn giáo quá khích. Trong tôn giáo
quá khích, lệch lạc, khởi thủy là sự phán đoán và ý muốn con người, đặc biệt là con người
nhân danh tôn giáo. Khởi thủy là ý muốn, phán đoán con người, nên con người phán xét,
ra luật nhân danh một Đấng Tối cao theo ý tưởng của họ về Thiên Chúa, chứ không phải
là Ngài đích thực.

Vấn đề nầy làm chúng ta thắc mắc : thế thì thử thách thứ hai nầy giúp ta định giá thế
nào là tôn giáo theo mặc khải từ Chúa Giêsu, con Thiên Chúa?

 Chúng ta sẽ có câu trả lời trong một đoạn khác của Matthieu :

8 Và Matthieu lại nói đến bánh, trong Giao ước mới nơi Chúa Giêsu cứu độ, theo ý nghĩa trọn đầy; của ăn
của nhân loại trong tương giao với Thiên Chúa, là bánh Thánh Thể (Mt 26, 26-28). Trong bí tích Thánh Thể
Ngài sẽ ban cho Giáo hội Ngài sau nầy, Lời Thiên Chúa là Ngài, bánh Thánh Thể qui tụ cộng đồng nhân loại
làm hòa với Thiên Chúa, “ở với các con luôn mãi, cho đến ngày cuối của trần thế” (Mt 28,20)



27

Còn đối với các con, Ngài nói với họ, ta là ai? Khi ấy Simon Phêrô lên tiếng trả lời
rằng:’Ngài là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống’. Để trả lời, Chúa Giêsu đã tuyên
bố với ông: ‘Con có phúc, Simon con Giona, vì mặc khải nầy đến với con, không từ
thịt và máu mà có, nhưng từ Cha là Đấng ở trên trời. Nay Ta nói với con. Con là
Phêrô (là Đá), trên Đá nầy ta sẽ xây Giáo hội Ta... (Mt 15,15-18)

Chính Đức Giêsu-Kitô nay là Đền thờ, là Lời Thiên Chúa, đến từ Chúa Cha. Tôn giáo
theo Tin Mừng nầy được thánh Phaolô nói mạnh dạn hơn nữa như sau:

Vậy, khi người Do-thái đòi cho được các dấu lạ và người Hy lạp thì tìm sự khôn
ngoan, phần chúng tôi, chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô chịu đóng đinh trên thập
giá, một điều quái gở đối với người Do-thái và điên rồ đối với dân ngoại, nhưng đối
với những ai được gọi, Do-thái cũng như Hy lạp, đó là Đấng Kitô, quyền năng của
Thiên Chúa và khôn ngoan của Thiên Chúa. (Cr 1,22-24)

Phải chăng qua lối trình bày cơn thử thách nầy, Matthieu muốn đạp bỏ những hình
thức tế tự, nghi lễ hay trích dẫn lời Thánh Kinh, cũng như ở thử thách đầu tác giả như
muốn cấm cản không cho con người ăn uống về mặt thân xác để sống?

Thực ra, thử thách đầu là muốn đẩy con người ra khỏi tình trạng “chỉ biết có bánh”,
và thử thách thứ hai ở đây là khai trừ việc tôn thờ thần tượng nhân danh tâm tình tôn
giáo. Chỉ có Đấng từ Thiên Chúa mà đến, Con của Ngài, mặc khải từ trời mới thỏa mãn
cái đói khát thâm sâu nơi tâm hồn con người. Đấng đó đến bất ngờ, khác, vượt xa sự chờ
đợi của ước mơ tự nhiên của con người. Như Thánh Phaolô đã nói rõ, Đấng đó còn bị
xem là một điều quái gỡ và điên rồ khi đối chiếu với sự tìm tòi tự nhiên của con người
nữa. Khi mang thân phận con người, Đức Kitô phải chịu thử thách cho đến khi chịu khổ
nạn. Matthieu ghi lại cuộc thử thách thứ hai ở vườn cây dầu. “Lạy Cha, nếu được xin cho
con có thể khỏi phải uống chén nầy, nhưng xin ý của Cha được thực hiện!” (26,42). Ngay
cả Ngài, Ngài cũng phải bỏ ý muốn riêng của mình để thực hiện ý Cha Ngài trên Trời.
Giáo hội của Ngài, tôn giáo mang lấy danh hiệu Ngài, khi sống những ngày tại thế cũng
phải chịu thử thách nầy. Luôn luôn Giáo hội vẫn còn gặp nguy cơ “thách thức Chúa, là
Thiên Chúa”, bằng việc tráo đổi ý định của Thiên Chúa, để chỉ muốn thực hiện ý định của
con người.

Ở đoạn văn nầy, quỉ tráo nội dung câu Thánh vịnh “Chúa luôn chở che con người”,
thành “con người nhân danh Chúa để dùng Chúa hộ mạng mình”. Quỉ và quan điểm sai
trái của Israel cũ muốn biến một tòa nhà bên ngoài do con người xây nên làm nơi cư ngụ
của Thiên Chúa, nơi gặp gỡ của con người. Sinh hoạt tôn giáo bấy giờ được hiểu là
những hiện tượng ngoạn mục, những hành vi hữu hiệu, tài năng phi phàm giải quyết
được những đòi hỏi tức khắc, chướng khí của con người tùy mỗi thời đại, mỗi hoàn cảnh.

Trong toàn bản Phúc âm của Matthieu, chỉ có một lần Đức Giêsu đã tỏ thái độ có thể
gọi là giận dữ, “hung hăng” khi Ngài đuổi những người mua bán trong Đền Thánh, đá đổ
các dẫy hàng của họ. Ngài nhắc lại lời tiên tri Isaia: “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu
nguyện; và các ngươi đã biến nó thành nơi giao du của phường trộm cướp!” (Mt 21,13; Is
56,7).

Đền thờ thật sự của Thiên Chúa nay chính là Đức Giêsu-Kitô. Trong Ngài có con
người, và trong Ngài con người nay là đền thờ Chúa Ba Ngôi. Việc lạ lùng quá sức ước
mong của con người, đó là chính sự nhập thể của Con Chúa. Chúa Kitô, do tình yêu
Thiên Chúa đối với con người, vượt ra ngoài các hiện tượng kỳ bí, ngoạn mục mà con
người đòi hỏi nơi tôn giáo. Trong một đoạn khác, khi những người Pharisiêu và
Sédducéens muốn thách thức Ngài về một dấu chỉ đến từ trời, Ngài cũng đã nặng lời với
họ thế nầy: “Thế hệ hư đốn và phản bội! Nó đòi cho có một dấu chỉ, và về dấu chỉ, họ chỉ
được ban cho dấu chỉ của Jonas” (16,4). Dấu chỉ của Jonas là sự sống lại từ cõi chết của
Ngài và từ sự sống lại đó, con người được mang thân phận mới làm con Thiên Chúa.
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Có thể nói, cám dỗ muôn thủa của con người trong việc giải quyết cơn đói thâm sâu
và tuyệt đối của mình, là con người qua các thế thệ đã đòi đủ loại món ăn, nhưng kỳ thực
con người đã không đủ khả năng để biết mình muốn gì, nên đòi hỏi chưa đủ. Người Do-
thái đòi phép lạ là những hiện tượng ngoạn mục bề ngoài minh chứng quyền uy của một
Thiên Chúa, như một vị thủ lãnh chính trị của dân họ. Người Hy lạp đòi những lý lẽ khôn
ngoan để thỏa mãn nhu cầu tri thức của họ. Con người ngày nay có những dự phóng
quyền lực khác, như khoa học, kỹ thuật, cách mạng, chính trị, tự do vô điều kiện. Văn
minh của con người thời đại muốn khai tử danh xưng truyền thống “tôn giáo”, nhưng sẽ
xây nên những đền thờ khác với những ‘thầy cả’ tân thời, mang danh hiệu chuyên gia,
bác học, anh hùng cách mạng, lãnh tụ chính trị... Tôn giáo, ngay cả Kitô-giáo cũng có
nguy cơ đi xa nguồn, biến đền thờ mới là Đức Kitô và chi thể Ngài là những con người,
con Thiên Chúa, thành “chỉ là bánh trần thế”, làm cho “những con người cầu nguyện”
thành phường buôn và bán, chìu theo nhu cầu đòi hỏi của con người trần thế.

Nếu Đức Giêsu-Kitô, Thiên Chúa làm người, đã chịu thử thách khi bước chân ra rao
giảng, khi đi vào giờ tử nạn trong vườn Giêtsêmani, thì Kitô giáo là cộng đồng những con
người theo Ngài, đang sống trong trần thế như Ngài đã làm người trong 33 năm, cũng
luôn chịu thử thách như Ngài. Và Phêrô cũng đã có lúc sa ngã, mặc dầu đã được Đức
Giêsu-Kitô cảnh giác trước (xem Mt 26, 34-35; 26, 69-75). Ngày nào Kitô giáo còn là cộng
đồng những con người, thì ngày đó còn lắng nghe lời của Đức Giêsu-Kitô :

Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi rơi vào cơn cám dỗ: thần trí thì linh
hoạt, nhưng thể xác yếu nhược. (Mt 26, 41)

Thử thách thứ ba
[Luca xếp vào thử thách thứ hai]
Quỉ đã đưa Đức Giêsu lên núi cao. Ta cũng sẽ gặp lại chữ “núi” nầy trong bài giảng

trên núi. Trong Cựu ước và ở đây trong Tin mừng Matthieu, núi là biểu tượng của một ý
nghĩa mà tiếng Việt cũng thường dùng là cao. Trong cuốn Vocabulaire de Théologie
Biblique các tác giả đã tóm kết các ý nghĩa của chữ núi vào các nội dung chính như sau:
sự bền vững, uy quyền, nơi mặc khải, nơi thờ phượng, thời chung mãn 9. Ở đoạn Tin
Mừng nầy, rõ ràng núi là nơi biểu diễn uy quyền, vinh quang tột bậc, và cũng là nơi thờ
phượng: Quyền uy và vinh quang trên tất cả “vương quốc của trần thế ”, và nơi thờ
phượng mà quỉ muốn “nếu ngươi sấp mình xuống dưới chân ta và thờ lạy ta” (lời của quỉ
trong Mt 4,9). Trong đoạn thử thách thứ ba nầy, quỉ nói rõ ý định của mình, là muốn tranh
quyền với Thiên Chúa. Giải pháp và lời hứa hẹn của quỉ trong sự chọn lựa đi theo quỉ là
vinh quang và quyền lực trần thế.

Câu trả lời của Chúa Giêsu-Kitô cũng dứt khoát: “Quỉ, hãy lui đi!” (Mt 4,10), vì chỉ có
Thiên Chúa là Chúa duy nhất để Ngài tôn vinh và thờ phượng. Và quỉ đã rút lui, vì chính
Đức Giêsu-Kitô có uy quyền trên quỉ, Ngài là Thiên Chúa. Nhưng Ngôi Con làm người đã
tôn vinh và thờ phượng Thiên Chúa.

Ở đoạn nầy, ta không thấy quỉ đưa ra câu tiền đề đã dùng để thử thách Đức Giêsu-
Kitô: “Nếu ngươi là Con Thiên Chúa...”. Trong Luca nơi thử thách nầy cũng không nhắc lại
lời đó. Nếu hai thử thách trước của Chúa Giêsu-Kitô, và cũng là của con người chúng ta,
được xem là do sự hiểu lầm, hay do sử dụng lầm, thì ở đây đoạn Phúc âm Matthieu cũng
như  Luca cho thấy con người có thể rơi vào thử thách rốt ráo hơn nữa: đó là tình trạng
mà triết gia Martin Heidegger gọi là “sự vắng bóng thần thánh”. Ngôn ngữ ngày nay có thể
gọi đó là tình trạng “tục hóa triệt để” khi lấy toàn thể trần thế thay cho Thiên Chúa.
Matthieu dùng lối nói “tất cả các vương quốc trần thế” (4,9), Luca lại nói: “tất cả quyền lực
và vinh quang của các vương quốc nầy” (Lc 4,5). Có tất cả mọi sự như là thần tượng tối
cao, thay cho thân phận là Con Thiên Chúa. Nếu ta cập nhật với ngôn ngữ triết học ngày

9 Vocabulaire de Théologie Biblique, Ed. Cerf, Paris 1998, tr. 791-793.
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nay, ta có thể nói ý niệm Nhân Loại là một dự phóng của ước muốn con người thu tóm tất
cả vinh quang và quyền lực nầy từ khởi đầu đến mãi mãi. « Nhân Loại » theo quan điểm
triết học tục hóa, là ý niệm mô tả việc tạo dựng con người, cứu độ con người và hoàn
thành con người do từ chính mình: “ta làm nên ta, ta sẽ điều chỉnh, thăng tiến bản thân ta
qua các tiến trình lịch sử, ta sẽ hoàn thành ta trong một nhân loại hoàn toàn ý thức và giải
thoát” (xem tư tưởng Hegel và Marx).

Quên bẵng Thần thánh, quên cả dấu vết làm Con Thiên Chúa, khi thu tóm toàn thể,
tất cả vương quốc trần thế vào thế giới bây giờ và ở đây, xác quyết chỉ có thế giới đó là tất
cả thực tế và bản chất cuộc sống con người. Tất Cả là triệt để đầy ứ, không còn một chỗ
nào cho một cái gì khác.

Cuộc đời con người, lịch sử nhân loại có những kinh nghiệm, những giai đoạn nào
thế không?

 Matthieu và Luca cho thấy, tình trạng đó có thể xảy ra và  thách đố con người. Và
Đức Giêsu-Kitô đã không ngại chấp nhận thử thách cùng tột nầy. Các nhà thần học gọi là
‘hỏa ngục’, tức là vắng bóng Thượng đế và ngay cả hình ảnh Ngài. Matthieu lặp lại cơn
thử thách khốn khổ nầy vào giờ cuối cùng của Chúa Giêsu-Kitô trên thập giá, khi Ngài kêu
lên sau lời thách đố của con người, ngay cả từ  miệng các thầy cả, các ký lục và các bậc
trưởng lão (xem Mt 27,41) :

Nó đã cứu bao kẻ khác và nó không cứu được mình nó! Nó là vua Israel: Nay nó hãy
bước xuống Thập giá và chúng ta sẽ tin vào nó! Nó đã trông cậy vào Thiên Chúa.
Nay Thiên Chúa hãy cứu nó đi, nếu Thiên Chúa còn lưu ý đến nó! Nó đã từng nói: Ta
là Con Thiên Chúa! (Mt 27, 42-43).

Đây là bản tóm kết đoạn văn chúng ta đang minh giải. Đức Kitô đã không làm theo ý
quỉ, không làm theo sự thách đố của con người, nhưng vâng theo ý Cha Ngài để uống cạn
chén “thân phận làm người” trong câu nói: “Eli, Eli, lema sabachtani!” nghĩa là: “Lạy Thiên
Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi, tại sao Ngài đã bỏ tôi?” (Mt 27,46).

Ngài đã tôn vinh, thờ phượng, vâng phục Cha Ngài, không đòi một tiền đề, một lý do
nào từ nơi Ngài.

Nói cách khác, mặc khải về Con Thiên Chúa nơi Đức Kitô, Nước Thiên Chúa đến, là
một bất ngờ tột độ, vượt lên trên tất cả những lý chứng, trông chờ của sức con người.
Mặc khải đó làm cho con người “hụt chân”, không biết phải tìm một điểm tựa tự nhiên nào
nơi mình, nơi trần thế để vin vào. Thánh Phaolô dùng cách nói triệt để chứng minh sự mới
lạ, bất ngờ nầy: một sự quái gỡ đối với dân Do-thái, điên rồ đối với người Hy lạp. Còn
Matthieu dùng cách nói dứt khoát: “Quỉ, hãy rút lui” (4,10). Ở đây không còn tranh biện gì
nữa. Đức Giêsu-Kitô, Con Thiên Chúa không nằm trong mẫu mực của thế gian. Mầu
nhiệm đó là từ Thiên Chúa, Đấng con người phải thờ lạy và tin phục.

Với mặc khải nơi tạo dựng, con người nhận biết mình là hình ảnh Thiên Chúa (Sáng
thế 1,26), tiếp tục công việc tạo dựng của Ngài qua sự sinh đẻ và chế ngự vũ trụ thiên
nhiên.

Các ngươi hãy lan tràn, sinh nở nhiều thêm; hãy ở tràn mặt đất và chế ngự nó. (Sáng
thế 1,28).

Nhưng nơi Đức Giêsu-Kitô, Thiên Chúa làm người, sống nghèo hèn, chịu đóng đinh
và sống lại, là trưởng tử của Thiên Chúa, anh cả của nhân loại mới, là sự bất ngờ của tình
yêu Thiên Chúa. Ở đây không dựa trên một ước mơ, suy luận tự nhiên gì của con người,
xa hoặc gần. Quỉ tuy không trích dẫn lời Kinh thánh để thách thức Chúa Giêsu-Kitô,
nhưng đã dựa vào một ơn ích Thiên Chúa đã ban cho con người là chế ngự vũ trụ thiên
nhiên, tráo đổi ơn nầy thành quyền lực do chính mình, biến mình thành Chúa tể vũ trụ và
loại bỏ Thiên Chúa. Nhưng ơn cứu độ của Thiên Chúa, cho con người được làm Con
Ngài trong Đức Kitô vượt xa hơn cả những ơn tạo dựng. Vượt xa không phải là chối bỏ,
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hay đi ngược lại các ơn đã cho, nhưng là hoàn thành, một cách dư tràn. Và vì thế sự đáp
trả của con người nhận lãnh ơn cứu độ nơi Đức Kitô cũng vượt lên những gì đã ghi nơi lề
luật mặc khải tự nhiên. Sau bài giảng về các mối phúc, Chúa Giêsu-Kitô nói rõ :

Nếu sự công chính của các con không vượt lên trên sự công chính của các luật sĩ và
những người Pharisiêu, các con chắc chắn sẽ không vào được trong Nước Trời. (Mt
5, 20).

e. Đức Kitô là ánh sáng muôn dân, là Nước Trời ở gần (x. Mt 4, 12-14)
Sau khi trình bày mặc khải Chúa Giêsu-Kitô là Con Thiên Chúa, Ngôi Hai Thiên Chúa

làm người (x.Mt 3,16-17), Matthieu tuần tự giới thiệu Ngài là Đấng cứu độ mà nhân loại
trông chờ, nhưng không phải là thần tượng do tài trí con người tưởng tượng, uốn nắn ra
(x.Mt 4,1-11). Trong đoạn ngắn tiếp theo (Mt 4,12-17) tác giả sẽ ghi lại hành động và lời
nói của chính Đức Giêsu-Kitô mặc khải chính mình Ngài là Đấng Cứu độ, Ánh sáng của
các dân tộc, là Nước Trời ở gần. Mở đầu Matthieu ghi lại tin Gioan bị bắt tù, và Đức Giêsu
về lại Galilêa (x.Mt 4,12).

Gioan bị bắt ở tù, cũng là thời điểm lịch sử chấm dứt việc loan báo Nước Trời sắp
đến. Nay chính Đức Giêsu-Kitô đang đến. Ở đây, chúng ta thấy đặc điểm của Phúc âm
Matthieu, khi nói lên mặc khải về Đấng Cứu độ muôn dân.

Nơi Luca, sau khi Chúa Giêsu-Kitô chịu cám dỗ nơi sa mạc, Ngài về Nazareth, nơi
Ngài đã sống thời thơ ấu. Và trong một ngày Sabát, ở trong một nguyện đường Do-thái,
Ngài mặc khải cho mọi người biết Ngài là Đấng hoàn tất lời tiên tri Isaia nói về Đấng Cứu
độ phải đến (x.Luca 4, 14-28).

“Hôm nay hoàn tất điều mà tai các ngươi nghe về đoạn Thánh Kinh nầy” (Lc 4,21) và
tất cả mọi người trong nhà hội nầy nổi giận, xua đuổi Ngài ra khỏi thành.

Matthieu chỉ nói có mấy chữ: “Ngài rời Nazareth ” và đến Caphanaum. Nhưng nhấn
mạnh đến vùng Galilêa của các dân tộc, khi trích lại lời tiên tri Isaia :

Đất Zabulon, Đất Nephtali, con đường biển,
 Xứ bên kia Giocđăng
 Galilêa của các dân tộc!
Dân ở trong bóng tối
đã thấy một ánh sáng lớn;
một ánh sáng đã mọc lên
trên những kẻ sống trong âm cung của sự chết. (Mt 4,15-16; Isaia 8,23)

Phải chăng vì Matthieu là tác giả gốc Do-thái nên cảm thấy cần đặt nổi Đấng Cứu Độ
Giêsu-Kitô, khác và vượt lên vị cứu tinh dân tộc mà dân Do-thái thường trông chờ trong
khuôn khổ thuần xã hội chính trị! Ở đây Gioan Tẩy giả rút lui, thời chuẩn bị chấm dứt. Và
khi Đức Giêsu chết, Matthieu cũng lặp lại ý tưởng nầy khi tác giả viết :

Và bấy giờ màn Đền thờ xé ra làm hai, từ trên xuống dưới. (Mt 27,51)

Israel lịch sử được Thiên Chúa chọn để chuẩn bị cho Đấng cứu độ đến sẽ được thay
bằng một Israel mới, Galilêa của các dân tộc, Do-thái cũng như không Do-thái. Đức
Giêsu-Kitô là Đấng cứu độ toàn nhân loại.

Câu kế tiếp (x.Mt 4,17) là câu kết của cả chương mặc khải về thân phận Đức Giêsu
Kito,â tuyên bố Ngài là Nước Trời mà Thánh Kinh đã nói đến: “Từ giây phút ấy, Đức
Giêsu đã bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì Nước Trời ở gần” .

Từ giây phút ấy gợi lên bước khởi đầu của một thời mới nơi Chúa Giêsu-Kitô.
Maccô thì cho rằng tất cả mọi sự trong thời gian đều được hoàn tất nơi chính Ngài.

Câu “Hãy hối cải, vì Nước Trời ở gần” là lặp lại lời của Gioan Tẩy giả đã rao giảng, và
được viết ở đầu đoạn 3. Nhưng Gioan Tẩy giả rao giảng Đấng Cứu độ là Nước Trời sắp
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đến, Đức Kitô ở đây nói về chính mình là Nước Trời đang ở với con người, là Hạnh phúc
mà nhân loại đang tìm.

f. Hạnh phúc và thế giới con người (x.Mt 4,18-25)
Đoạn Phúc âm nầy làm nổi bật tương quan cuộc sống con người trong Nước Trời.
Ở đoạn nói về cơn cám dỗ Chúa trong sa mạc, quỉ đã muốn nhìn Con Thiên Chúa là

kẻ đi tìm bánh, tìm tài năng và vinh quang trên vũ trụ vạn vật. Đức Kitô đã trả lời là Con
Thiên Chúa đến từ Thiên Chúa, sống bằng Lời Thiên Chúa, và phụng thờ Thiên Chúa.

Ở đoạn nầy Đức Giêsu, Người Con Thiên Chúa đi tìm gặp những con người. Sau
khi tuyên bố mình là Nước Trời, Ngài cho thấy Nước Trời là đi tìm gặp con người. Ngài đi
gặp Simon và Anrê, Ngài kêu gọi họ không phải làm điều gì hơn là “Theo Ngài”, và điều
họ sẽ làm khi theo Ngài, là họ trở thành “những người đi đánh cá (tìm gặp) những con
người”. Ngài nói với họ :

Các ngươi hãy theo ta, và ta sẽ làm cho các ngươi thành ngư phủ đánh bắt người”.
(Mt 4,19)

Theo Đức Giêsu để tìm gặp những con người, đó là sống trong Nước Trời.

Trở lại thực tại của cuộc sống con người, (Galilêa của các dân tộc), trong ánh sáng
Đức Kitô chúng ta sẽ chứng kiến gì?  Isaia mà Matthieu đã trích dẫn cho thấy thực tại đó
là: “dân sống trong bóng tối”, “những kẻ đang ở trong âm cung của sự chết”.

Câu (Mt 4,23) lặp lại một thế giới con người của Galilêa đó :

Ngài đi khắp tất cả xứ Galilêa, dạy trong các nhà thờ của họ, tuyên bố Tin Mừng của
Nước Trời và chữa lành tất cả bệnh tật và tất cả liệt nhược ở giữa dân.

Con người mà Đức Kitô tìm gặp là mỗi người và tất cả mọi người. Tất cả Galilêa.

Từng đoàn lũ đông đảo đã bắt đầu theo Ngài, họ đến từ Galilêa, vùng Đêcapoli,
Giêrusalem, Giuđêa và vùng bên kia Jordania. (Mt 4,25).

Đây là hình ảnh thu nhỏ của tất cả các dân tộc không phân biệt Do-thái hay dân
ngoại. Nếu Tin Mừng được loan báo cho mọi người, thì ưu tiên của hành động của kẻ ở
trong Nước Trời là hướng đến những kẻ yếu đau, tàn tật, liệt nhược.

Phụng thờ Thiên Chúa,
theo Chúa Giêsu-Kitô,
loan báo Tin Mừng cho mọi người,
ưu tiên hành động giúp đỡ những người đang gặp khó khăn:

Bốn điều đó không tách rời khỏi nhau.

Đoạn văn Mt 25,31-46, đoạn kết của cả toàn bản văn, nói về khoảng đời rao giảng Nước
Trời của Đức Giêsu-Kitô, trước khi Ngài đi vào ngày giờ phải chịu khổ nạn trên thánh giá,
Matthieu nói đến Ngày Phán xét cuối cùng, chung điểm của cuộc đời con người trên trần thế.
Ở đây, trong phán xét, các nội dung trên được sắp ngược lại: Giúp đỡ kẻ khốn cùng là đã
rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu-Kitô, sẽ nhận Nước Trời là Chúa Giêsu-Kitô, vinh
quang lãnh nhận sự chúc phúc của Cha Ngài là Thiên Chúa.
Nhưng một điểm tinh tế trong cả hai đoạn văn nầy là vấn đề con người, chứ không phải hình
thức hay hoàn cảnh con người được nêu lên. Ở câu Mt 4,24  ta đọc thấy những con người:
”... người ta đã đem đến cho Ngài tất cả những kẻ khốn cùng đang bị bệnh và các khổ đau
khác, những người bị quỉ ám, những kẻ loạn trí, những kẻ bại liệt, và Ngài đã chữa lành
những người đó”.
Ở các câu khác trong đoạn về Ngày Phán Xét cuối cùng cũng thế, chẳng hạn:
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“Bởi vì Ta đã đói, và các ngươi đã cho Ta ăn, Ta đã khát và các người đã cho Ta uống, Ta là
một người ngoại quốc và các ngươi đã tiếp nhận Ta, Ta trần truồng và các ngươi đã mặc áo
cho Ta, Ta bệnh và các ngươi đã thăm viếng Ta, Ta bị tù và các ngươi đến Ta” (25, 35-36).
Nói cách khác, không phải là sản xuất áo mặc, đồ ăn, thuốc uống để mà sản xuất, thì mới là
hành động trong Nước Trời. Matthieu không ghi lại lời Đức Giêsu-Kitô theo kiểu nầy là: “Các
ngươi may áo hay chế thuốc”, nhưng “các ngươi đã thấy Ta trần truồng và đã che thân trần
của Ta.”
Nước của Thiên Chúa là Đức Giêsu-Kitô, một con người toàn hảo. Từ con người đó,
mọi tương quan, lời nói, hành động của những kẻ theo Ngài là tương quan giữa
những con người và cứu cánh là con người, chứ không phải vì một lợi ích, chương
trình nào khác.

Trước khi đi vào việc minh giải chính nội dung đoạn văn Bài Giảng Trên Núi, chúng
ta đã lược qua suốt bốn đoạn đầu của Phúc âm Matthieu. Công việc đó rất cần thiết vì
nhiều lý do:

Truy nguyên nguồn gốc quyền năng của Bài giảng nầy
 Quyền năng đó là chính Đức Giêsu-Kitô, Thiên Chúa làm người. Ngài chính là Lời

của Thiên Chúa.
 Xác định nguồn Hạnh phúc chính là Đức Giêsu-Kitô và ánh sáng của nhân loại.

Ngài là Con Thiên Chúa, không phải là thần tượng mẫu mực của hạnh phúc theo
ước mong thông thường của con người.

 Mẫu mực của Hạnh phúc nơi Đức Kitô, Thiên Chúa làm người, là lặp lại mối
tương quan giữa Thiên Chúa và con người, và giữa con người với con người.

 Lời hứa của Thiên Chúa cho nhân loại, qua việc Ngài mặc khải nơi một dân Ngài
chọn, là Israel làm thành Giao ước cũ, nay được thực hiện nơi Đức Giêsu-Kitô.
Trong 4 đoạn nầy Matthieu đã mặc khải cho chúng ta thấy không những Đức
Giêsu-Kitô đã làm trọn Giao ước cũ, mà còn thể hiện Giao ước mới giữa Thiên
Chúa và con người. Giao ước nầy không ngược lại Giao ước cũ, nhưng khi hoàn
thành thì một tương giao mới mở ra.

Nước Trời ở gần
Con Thiên Chúa làm người và, trong Ngài, con người có thể đến với Thiên Chúa

trong tình nghĩa Cha con, và nhận ra người đồng loại là anh em. Tình yêu hoàn thành Lề
luật.

Bài giảng trên núi, là phần tiếp theo những đoạn đã trình bày, trong một bối cảnh
toàn bộ của Phúc âm: loan truyền về chính Đức Giêsu-Kitô. Và toàn bộ nầy được viết lại,
sau khi Matthieu và Cộng đồng Kitô-hữu của Ngài đã tin vào sự sống lại của Đức Giêsu-
Kitô, đã lãnh nhận Thánh Thần Thiên Chúa. Nói cách khác họ đã sống, đã kinh nghiệm
qua hạnh phúc của kẻ theo Đức Giêsu-Kitô.

 Bài giảng trên núi vừa là Tin Mừng của Chúa Giêsu, vừa là nhân chứng của Giáo
hội đang sống Tin Mừng của Ngài.







Chương III

Bài Giảng Trên Núi

NƯỚC TRỜI
Ở GIỮA NHÂN LOẠI

1. Phối trí bản văn

Bài giảng trên núi gồm 3 đoạn trong Phúc âm của Matthieu, các đoạn 5,6,7. Toàn bộ
đó  chia làm 3 phần :

a.  Phần mở đầu : Mt 5,1-2
Matthieu mô tả khung cảnh khởi đầu các bài giảng.

b.  Các bài giảng của Đức Giêsu-Kitô Mt 5,3-7, 27
Các tác giả minh giải Thánh Kinh của trường Kinh thánh Giêrusalem đã chia ra từng

tiểu đoạn như sau với những tựa đề riêng :

—  Các mối phúc (Mt 5,3-5,12)
— Muối đất và ánh sáng thế gian (Mt 5,13-5,16)
— Hoàn thành Lề luật (Mt 5,17-5,19
— Nền công chính mới vượt lên trên nền công chính cũ (Mt 5,20-5,48)
—  Làm việc bố thí một cách kín đáo (Mt 6,1-6,4)
—  Cầu nguyện nơi kín đáo (Mt 6,5-6,6)
— Lời cầu nguyện chân thật: “Kinh Lạy Cha”
      (Mt 6,7-6,15)
— Ăn chay một cách kín đáo (Mt 6,16-6,18)
— Kho tàng chân thật (Mt 6,19-6,21)
— Con mắt là ngọn đèn của thân xác (Mt 6,22-6,23)
— Thiên Chúa và tiền của (Mt 6,24)
— Phó thác cho Chúa quan phòng (Mt 6,25-6,34)
— Đừng phán xét (Mt 7,1-7,5)
— Đừng làm cho đồ thánh trở thành phàm tục
      (Mt 7,6)
— Hiệu nghiệm của sự cầu nguyện (Mt 7,7- 7,11)
— Khuôn vàng thước ngọc  (Mt 7,12)
— Hai con đường (Mt 7,13-7,14)
— Tiên tri giả (Mt 7,15-7,20)
— Môn đệ thật sự (Mt 7,21-7,27)

Toàn bộ các bài giảng nầy có thể tóm lược như sau :
Chúa Giêsu-Kitô, Nước Trời đã khai mở. Từ ánh sáng và sự sống của Ngài, nhân

loại, và trước hết là các kẻ theo Ngài, nhận thấy cuộc sống mình nơi trần thế là hạnh
phúc. Từ ánh sáng của Ngài, là Tình yêu đến từ Thiên Chúa, nền công chính của tình yêu
nầy không những hoàn tất mà vượt lên trên nền công chính của Lề luật, trong tương quan
giữa người với người, giữa người với Thiên Chúa.

c.  Phần kết bản văn Mt 7,28-29



56

Matthieu mô tả phản ứng của quần chúng, sau khi nghe các bài giảng của Đức
Giêsu-Kitô: Giáo hội nhìn nhận và tuyên xưng Đức Kitô là lời cứu độ quyền năng đến từ
Thiên Chúa.

2.  Phối trí của tiểu đoạn các mối phúc  Mt  5,3-12
Tiểu đoạn nầy chia làm hai phần:

— Mt 5,3 – Mt 5,10 thường gọi là tám mối phúc. Tám câu nầy, mỗi câu có hai mệnh
đề hay hai vế. Mệnh đề đầu nêu lên một thực trạng, được gọi là một mối phúc,
mệnh đề sau được khởi đầu bằng chữ vì, một cách nói để giải thích sự việc, đào
sâu ý nghĩa bên trong. Chữ vì làm nổi bật Tin Mừng mới đến từ Thiên Chúa khác
với quan điểm con người, do từ con người. Tám câu nầy nêu lên những con
người, ở ngôi thứ ba số nhiều theo văn phạm Hy lạp. Nói cách khác, đây là lối nói
áp dụng phổ quát cho mọi người.

— Mt 5,11-12 là mối phúc dành riêng cho những môn đệ Đức Giêsu-Kitô. Ở đây
người được phúc ở ngôi thứ hai trong văn phạm: “các con”. Và mặc khải về Phúc
không còn dùng hình ảnh qua ngôn ngữ là Nước Trời nữa mà là chữ “Ta”, tức là
Đức Giêsu-Kitô, Đấng đang rao giảng cho các môn đệ.

3. Những gì chúng ta có thể khám phá được từ hình thức phối trí của bản văn

     Nội dung toàn bộ và liên tục của Phúc âm Matthieu
Chúng ta nhắc lại thêm một lần nữa:  Toàn bộ bản văn Phúc âm Matthieu là sự trình

bày về biến cố cứu độ của Đức Giêsu-Kitô, được cảm nhận trong ánh sáng Phục sinh của
Ngài và Thánh Thần đã hiện xuống. Mỗi chi tiết mỗi đoạn của bản văn luôn nằm trong
nhất trí toàn bộ đó.

Trong sự liên tục của các chương, các đoạn, chúng ta thấy toàn bộ những bài giảng
trên núi nầy là việc khai triển câu nói từ đầu khi Đức Giêsu công khai thi hành sứ mạng
của Ngài: “hãy thay đổi tâm tình, vì Nước Trời ở gần” (Mt 3,17).

Ở đây, Nước Trời ở giữa con người, là Đức Giêsu-Kitô, đang lên tiếng giảng dạy.
Và từ nơi Ngài, con người đang sống trong trần gian cần thay đổi tâm tình như thế nào để
tiếp nhận Nước Trời đó.

 Có sự phân chia làm hai trong mỗi tiểu đoạn
— Ở đoạn đầu từ bài giảng về các mối phúc đến đoạn hoàn thành các Lề luật (Mt
5,3-20), có sự phân làm hai giữa những kẻ gọi là phúc nói chung và những môn đệ
của Đức Kitô.
— Ở đoạn (Mt 5,20 ; 6,18): phân ranh giữa công lý cũ của những người ký lục và
Pharisiêu, và công lý mới dựa trên Tình yêu từ Thiên Chúa nơi Đức Kitô. (Công lý
là tương quan giữa người với Thiên Chúa và từ đó tương quan giữa người với
người).
— Ở đoạn (Mt 6,19-7,27): Có sự phân ranh giữa Nước Trời và tâm tình, thái độ
của con người trong trần thế nói chung, đặc biệt là thái độ có thể bị tục hóa của kẻ
theo Đức Kitô.

Có 3 sự phân chia, nhưng ở mỗi đoạn có những nội dung riêng giải thích sự khác
biệt đó:

Kitô giáo và toàn thể nhân loại
Việc phân chia bài giảng về các mối phúc làm hai vế là điểm đặc biệt của Matthieu.

(Nơi Luca, những lời nầy trực chỉ các môn đệ theo Đức Kitô.) Việc phân chia nầy muốn
nói lên điều gì?
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Nhiều chi tiết có trong Phúc âm của Matthieu lại không thấy nêu lên trong các bản
Phúc âm khác giúp ta biết được nội dung mặc khải mà Matthieu muốn đặt nổi lên. Phản
ứng đó có thể là do nhu cầu giải thích thêm giúp những Kitô-hữu gốc Do-thái mà Matthieu
có trọng trách chăn dắt vượt qua tiền kiến cố hữu của họ. Dân Do-thái luôn bị cám dỗ
đồng hóa Đấng Thiên sai được Thiên Chúa hứa gởi đến với một vị anh hùng giải phóng
dân tộc riêng của họ. Và chính vì thế Matthieu bận tâm hơn các tác giả Phúc âm khác về
mặc khải Đấng Cứu độ muôn dân nầy.

Ngay từ khi Đức Kitô sinh ra, chúng ta đã thấy có các nhà thông thái không phải
gốc Do-thái từ phương Đông đến tôn thờ Ngài (Mt 2,1-12). Đến cuối Phúc âm, sứ mạng
rao truyền Tin Mừng cũng phải hướng đến muôn dân (Mt 28,19).

Hơn thế nữa, nơi Matthieu ta thấy ơn Cứu độ của Chúa Kitô nơi sự chết và sự
sống lại của Ngài bao trùm hết mọi người và trong mọi thời đại, từ ngày tạo dựng cho đến
ngày chung mãn. Chi tiết đó, được nêu lên trong bài Thương khó của Đức Kitô:

Đất rung chuyển, các tảng đá vỡ ra, các mồ mả mở ra và nhiều xác chết của các
thánh đã sống lại; họ ra khỏi mồ sau khi Chúa sống lại, đi vào thành Thánh và đã
hiện ra cho nhiều người thấy. (Mt 27,51-52)

Và đó cũng là lời hứa có sự cứu độ của Đức Kitô trên nhân loại cho đến ngày tận
thế :

Và ta, ta sẽ ở với các ngươi luôn mãi, cho đến tận thế. (Mt 28,30)

Như thế , ở đây ta thấy những người không được minh nhiên biết đến Đức Giêsu-
Kitô vẫn được gọi là kẻ có phúc.

Sự kiện đó trái với nội dung mặc khải nơi ơn cứu độ của Đức Kitô, nhập thể
không?

Để có câu trả lời, ta đọc lại những lời giáo huấn của Giáo hội, qua Hiến chế Ánh
sáng muôn dân, để am tường vấn đề:

Những ai chưa lãnh nhận Phúc âm cũng được an bài bằng nhiều cách để thuộc về
Dân Thiên Chúa. (16).

Ở Hiến chế Vui mừng và Hy vọng:

Giáo hội tin rằng Chúa Kitô đã chết và đã sống lại cho mọi người. Vì thế qua Thánh
thần của Người, Người ban cho con người ánh sáng và sức mạnh để con người có
thể đáp lại thiên chức cao cả của mình.  (số 10).

Và rõ hơn nữa ở bản Tuyên Ngôn Về Tự Do Tôn Giáo :

Vì thế, trước hết Thánh Công đồng tuyên bố rằng chính Thiên Chúa đã chỉ cho
nhân loại biết con đường, để nhờ đó, trong khi phụng thờ Ngài, con người có thể
được cứu rỗi và hạnh phúc trong Chúa Kitô . 10

10 Bản gốc Latinh: Primum itaque profitetur Sacra Synodus Deum Ipsum viam generi humano notam fecisse
per quam, Ipsi inserviendo, homines in Christo salvi et beati fieri possint.
- Rất tiếc là bản dịch Pháp ngữ của Ủy Ban Hiệp Nhất Kitô hữu đã bỏ sót một chữ in Christo rất quan trọng:
C’est pourquoi, tout d’abord le Concile déclare que Dieu a luimême fait connaitre au genre humain la voie
par la quelle, en le servant, les hommes peuvent obtenir le salut et parvenir à la béatitude.
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Nói cách khác, trong Chúa Kitô (in Christo) nguồn cứu rỗi đã được Thiên Chúa ban
cho tất cả nhân loại. Nhưng cách an bài của Thiên Chúa để thực hiện ơn Cứu độ đó nơi
trần gian lại không phải do con người định đoạt.

Và những ai đã được ơn đón nhận Phúc âm thì phải là chứng nhân ơn cứu độ nầy.
Đọc lại bản văn của các mối phúc nơi Phúc âm Matthieu, chúng ta thấy những giải

thích của Giáo hội hoàn toàn ăn khớp lời Phúc âm.
Sự Cứu độ của Đức Kitô bao trùm và thánh hóa toàn nỗ lực của nhân loại, dầu một

phần lớn nhân loại chưa được biết đến Ngài. Hệ quả đến với Kitô-hữu qua mặc khải nầy
là:

- Chân nhận và tôn trọng những giá trị tôn giáo, văn hóa con người, khác với
mình, vì việc an bài ơn Cứu độ, việc làm của Thánh Thần không tùy thuộc
phán đoán của con người.

- Ơn Cứu độ của Đức Kitô không vắng mặt nơi những người không cùng tôn giáo
với mình, và Kitô-hữu phải chân thành tôn trọng sự an bài đó của Thiên Chúa.

- Bổn phận truyền bá Phúc âm là nghĩa vụ hoàn thành nước Thiên Chúa nơi
Chúa Kitô.

- Sự phân chia nơi bản Phúc âm Matthieu không phải là việc đánh giá hơn thua
theo tiêu chuẩn xã hội, nhưng làm nổi bật mặc khải về Đức Kitô là Phúc cho
mọi người; đồng thời nêu lên nghĩa vụ truyền bá sâu xa và rộng rãi về Mối
Phúc đó nơi mỗi một Kitô-hữu, môn đệ của Đức Kitô.

Ở phần kết của đoạn phân chia nầy, Đức Kitô nói rõ Ngài đến không phải để xóa
bỏ Lề luật và Các Tiên tri, nhưng là để hoàn thành.

Đây là đoạn kết của bài giảng các Mối Phúc đồng thời cũng là phần mở đầu cho
đoạn kế tiếp.

Trong khuôn khổ của bản văn nầy, chữ Lề luật và các tiên tri phải được hiểu sát
nghĩa trong khung cảnh của lịch sử và tâm thức dân Do-thái. Họ đã nhận lãnh những mặc
khải đó nơi lịch sử của dân họ, một dân riêng Thiên Chúa chọn để thực hiện ơn Cứu độ
của Ngài. Nhưng, từ ánh sáng của sự sống lại của Chúa Kitô, Đấng Cứu độ toàn nhân
loại, ta đọc lại lịch sử đó và thấy rằng Lề luật và Các Tiên tri cưu mang tất cả những
tiến trình chờ đợi ơn Cứu độ nơi các dân tộc, nơi mỗi người, trong mỗi giai đoạn
lịch sử nhân loại cho đến ngày chung mãn. Toàn nhân loại là Israel cũ được Chúa
chọn để hoàn thành một Israel mới nơi Chúa Giêsu-Kitô. Nên một cách nào đó, chúng
ta thấy Lề luật và Các Tiên tri ăn khớp với  nguồn đạo lý tự nhiên mà Thiên Chúa đã ghi
khắc nơi tâm hồn con người từ ngày tạo dựng, đã được con người nhìn nhận và áp dụng
như những mẫu mực hướng dẫn cuộc sống xã hội con người. Đức Kitô đến không phải
để xóa bỏ, mà làm cho nên trọn.

Nhưng do đâu có sự xung khắc, và việc hoàn thành Luật lệ và các tiên tri có gì
mới?

Công lý cũ và công lý mới
Mở đầu cho việc giải thích sự khác biệt giữa hai nền công lý, Đức Kitô nói :

Và Ta nói điều nầy với các ngươi: nếu công lý của các ngươi không vượt lên công lý
của các ký lục và các người Pharisiêu, các ngươi chắc chắn sẽ không vào được
Nước Trời”. (Mt 5,20).

Có hai điều cần ghi nhận ở đây:
1. Đức Kitô đã nói ở trên là Ngài hoàn thành, chứ không xóa bỏ Lề luật.
2. Ngài nói cụ thể đến một nền công lý của những người ký lục và những người

Pharisiêu.



59

- Trong điểm đầu, Lề luật được mặc khải cho con người ở mức độ hạn chế nơi
chính thân phận con người. Con người có tự do, và có thể sử dụng sai trái tự do
của mình. Tính cách bó buộc, ngăn cản nơi Lề luật hàm ngụ một tình trạng tích
cực, tự do, thuần túy mà con người đã bỏ quên, hay chưa từng biết đến. Dẫu
nguồn tích cực đó con người chưa am tường, nhưng nó là sức mạnh siêu vượt,
ẩn kín làm nền cho Luật lệ mà con người phải tuân theo. Lấy thí dụ tiêu biểu
nhất: Lề luật tự nhiên “Cấm không được giết người”. Lề luật nầy hàm ngụ thân
phận bất toàn của con người có thể lạm dụng tự do của mình; nó được xây
dựng trên tương quan tích cực phải có: Người thương yêu nhau. Nhưng nền
tảng tích cực xây dựng tình yêu nầy, không nằm nơi Lề luật, nhưng trông chờ
được hoàn thành nơi một thực thể tích cực căn nguyên. Đức Kitô nói Ngài đến
để hoàn thành Lề luật, tức là Ngài mặc khải chính Ngài là tình yêu Thiên Chúa,
nền tảng của tình yêu con người, và ý nghĩa tối hậu của Lề luật.

- Điểm thứ hai: Công lý của các ký lục và các người Pharisiêu. Vào thời Chúa Kitô,
khuynh hướng chung của giới thông luật và những người gọi là đạo hạnh của
Do-thái hiểu và áp dụng Lề luật theo mô thức gọi là “hình thức chủ nghĩa”. Lề
luật được hiểu là những mô thức thành văn có giá trị tự nơi bản văn đó, không lý
đến nguồn siêu việt, tích cực, ẩn dấu là nền tảng cho Lề luật. Hệ luận là chuyển
Lề luật thành thước đo những hành vi bên ngoài của sinh hoạt xã hội, và con
người, và dừng lại ở cấp độ đó.

Đức Kitô không chống Lề luật, nhưng vượt lên Lề luật. Vượt lên là trả lại cho Lề
luật ý nghĩa và vai trò của nó. Lề luật phải được hoàn thành, khi qui chiếu vào căn nguồn
tích cực của mình. Dừng lại và chỉ bằng lòng với Lề luật hình thức, sẽ che khuất những
thực thể ẩn dấu bên trong tâm hồn con người, làm phát sinh một tình trạng sống giả tạo,
giả hình, vô tâm. Khi mở ra nguồn ẩn kín bên trong, thì Đức Kitô mặc khải cho thấy có
những nội dung mới vượt lên Lề luật và mặc khải tự nhiên, vượt lên phán đoán thông
thường của con người trong xã hội:

- Mặc khải về Tình yêu làm nền cho Lề luật
- Đạo đức là chính con người, tương giao của con người (phát xuất từ bên

trong) chứ không phải chỉ dựa trên những hình thức phô diễn bên ngoài.
- Tương giao tình yêu giữa người với người, đặt nền tảng trên tương giao giữa

Thiên Chúa và con người được thể hiện nơi chính Chúa Kitô, con Thiên Chúa.
Tương giao đó vượt lên sự hiểu biết của tương giao con người nơi Lề luật,
theo phán đoán “công bình cũ” của mình: tha thứ, chân thành, khiêm tốn,
không phê phán.

Nước Trời và trần thế
Chữ trần thế được dùng ở đây nhằm chỉ thế giới của con người, do con người, và

chỉ biết có mình mình. Con người đã và luôn có thể rơi vào tình trạng nầy khi quên lảng
Thiên Chúa. Chúa Kitô Đấng cứu độ không cất khỏi con người cám dỗ nầy, nhưng đem lại
cho con người xác quyết về niềm hy vọng vào Thiên Chúa, và đòi hỏi con người phải
chọn lựa. Con đường vào Nước Trời đòi hỏi quên mình, nên khó khăn, nhiều thử thách.
Nhưng những kẻ nghe và làm theo lời Đức Kitô, như “người khôn ngoan xây nhà mình
trên đá” (Mt 7,24) sẽ luôn ở trong Nước Trời, hưởng phúc cứu độ.

Ở tiểu đoạn nầy, các bài giảng của Đức Kitô không trực tiếp qui chiếu vào lối sống
theo Lề luật của người Do-thái, nhưng nói đến thái độ chung của mọi người trong mọi thời
đại. Và Ngài cũng tiên đoán những nguy cơ tương lai, ngay đối với những môn đệ của
Ngài trong cuộc sống trần thế.

Ở đây có một câu nói, mới nghe qua làm chúng ta ngỡ ngàng :



60

Các ngươi đừng đem của thánh quăng cho chó, đừng ném các hạt ngọc trai của
mình trước bầy heo; chúng có thể dày đạp, rồi quay trở lại chống các người để xé
xác các ngươi. (Mt 7,6)

Câu nầy, như đã nhận định ở trên, không ở trong tiểu đoạn trực tiếp nói đến phong
cách sống cũ của người Do-thái sống đạo hình thức. Nhưng nói thẳng với các môn đệ của
Ngài và hướng đến tương lai. “Con chó, con heo” không phải là những người không nhận
lãnh Phúc âm, những người ngoài Kitô giáo. “Chó, heo” là nói đến chính kẻ nghe được lời
Ngài, nhưng chuyển lời đó thành một lời thuần trần tục. Họ đã tự hạ họ xuống quá thấp,
khi không màng đến giá trị thần thánh nơi chính thân phận của họ là “con Thiên Chúa”; họ
muốn chỉ trở thành loài vật mà thôi. Lời của Thiên Chúa có thể bị tục hóa, uốn nắn theo
nhu cầu thuần trần thế của con người. Bấy giờ, việc nhân danh lời Thiên Chúa để làm
theo ý muốn xấu đó lại là việc phạm thánh và chỉ tạo tang thương cho nhân loại.

Tổng luận phần trình bày
Các bài giảng trên núi là mặc khải bằng lời nói của chính Đức Kitô về chính Ngài là

Tin Mừng cho nhân loại, Phúc cứu độ cho tất cả, những kẻ được biết và ngay cả những
kẻ không biết đến danh Ngài.

Ngài là tình yêu Thiên Chúa, là Tin Mừng báo cho mọi người biết Thiên Chúa là
Cha của mình. Tin Mừng nầy hoàn thành những ơn Thiên Chúa đã ban cho con người khi
tạo dựng nên nhân loại. Lề luật chờ đợi để hoàn thành và đặt nền tảng trên mối tương
giao cụ thể và căn nguyên được thực hiện hoàn toàn nơi Đức Kitô, con Thiên Chúa.

Tin Mừng bất ngờ đó, mở ra một chân trời mới, vượt lên thế giới cũ của khả năng
nhận thức, phán đoán hữu hạn của con người. Trong cuộc “tái sinh nầy”, có những sự
vượt qua, đầy gian khổ nơi kẻ muốn tiếp nhận Tin Mừng. Trong chân trời mới nầy có
những mặc khải về Hạnh Phúc không ăn khớp với tiêu chuẩn của con người trong thế giới
cũ.
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Chương IV

Phân Tích Bản Văn

Phần Dẫn Nhập

Thấy các đám đông, Ngài đi lên núi.
Ngài ngồi xuống, và các môn đệ Ngài đến gần Ngài.
Và cất tiếng Ngài dạy họ, nói rằng. (Mt 5, 1)

Trong sự nhất quán và liên tục của toàn bản Phúc âm, ta thấy đây không chỉ là một
đoạn riêng, nhưng tóm kết lại cả nội dung mặc khải từ khi Đức Kitô công khai thi hành sứ
mệnh của Ngài:

- Xác nhận Ngài là Con Thiên Chúa, đến từ Thiên Chúa.
- Đến với mọi người, mặc khải Ngài là Nước Trời cho toàn nhân loại.
- Kêu gọi các môn đệ hợp tác với Ngài.
- Ngài là Lời ban Phúc

Thấy
Thấy, dịch từ chữ ιδων. Tác giả Lorenzo Bianchi đã làm bản thống kê về các

chữ dùng liên quan đến nội dung “thấy” trong các bản Phúc âm và Tông Đồ Công Vụ, và
cho biết nội dung đó xuất hiện đến 560 lần. Riêng nội dung “thấy” từ động từ idein, được
lặp lại 253 lần.  Matthieu dùng động từ nầy nhiều hơn cả: 58 lần11.

“Thấy” được dùng trong các bản Phúc âm, và ở đây nơi Matthieu, không phải là
một ý niệm con người có về một ai hay một việc gì như ta dùng trong tiếng Việt, và ngay ở
các ngôn ngữ khác, khi nói : tôi thấy rằng, có nghĩa là theo tôi suy nghĩ. “Thấy” nơi bản
văn nầy là “sống với, gặp, thăm viếng, đối diện với, ở giữa người khác và thấu hiểu
họ.”

Như ta đã gặp nơi việc làm đầu tiên của Đức Kitô ngay khi Ngài lên đường thi hành
sứ mệnh. Ngài đi tìm các môn đệ, gọi họ theo Ngài và muốn làm cho họ thành kẻ “đánh cá
người” (Mt 4,18-19). Mặc khải cứu độ nơi Chúa Kitô không phải là nỗ lực của suy tư, một
lý thuyết về sự hiểu biết các sự vật. Mặc khải đó là Thiên Chúa đi tìm gặp con người để
con người gặp lại Ngài, và gặp đồng loại: Thấy.

Các đám đông
“Đoàn lũ, các đám đông” ở đây nói đến vô số người khác nhau: trong nhà nguyện

Do-thái, các người đau yếu, bệnh tật, khốn khổ, điên khùng, lớp người đông đúc đến từ
Galilêa, Đêcapoli, Giêrusalem, Giuđêa và vùng đất bên kia sông Giocđăng (Mt 4,23-25).
Tất cả các đoàn lũ đó, Do-thái và không Do-thái ... nghĩa là một hình ảnh thu nhỏ của toàn
nhân loại không phân biệt bất cứ ai dựa trên bất cứ tiêu chuẩn nào.

Như thế, “thấy các đám đông” hàm ngụ rằng, Đức Kitô thật sự ở giữa nhân loại,
thấu hiểu mỗi một người trong toàn khối đó.

Ngài đi lên núi
Nơi Luca, cách sắp xếp bối cảnh bài giảng của Đức Kitô khác với Matthieu:

11 30 Jours, số 4, 1994, tr 44
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Luca Matthieu
-  Ngài lên núi cầu nguyện suốt đêm với Thiên
Chúa

- chọn các môn đệ

- Sáng đến Ngài chọn 12 Tông đồ - rao giảng Tin Mừng trong nhà hội, chữa lành
bệnh tật, gặp gỡ các đám đông.

- Ngài xuống núi với các Tôn đồ, dừng lại nơi
đồng bằng

- Đi lên núi

- Gặp gỡ đám đông, chữa nhiều người bệnh tật
đau       khổ

- Ngài ngồi, các môn đệ đến gần

- Nhìn các môn đệ và dạy họ (các môn đệ)
(6,12-20)

-  Ngài dạy cho họï (chữ họ có thể được hiểu là
dành cho các môn đệ, và cũng có thể là cho
mọi người) (4,18-52)

Qua cách xếp đặt đó, ta thấy rõ lối trình bày khác nhau của cùng một sự việc giữa
một tác giả, gốc Do-thái (Matthieu) và một tác giả Hy lạp (Luca), hướng đến những cộng
đồng Kitô-hữu có những tâm thức tôn giáo, văn hóa dị biệt.

- Matthieu, vì nhu cầu muốn nêu lên mặc khải Đức Kitô là Đấng cứu độ muôn dân,
Do-thái cũng như không Do-thái, nên minh nhiên nhắc lại điều nầy qua các vùng địa
lý đa biệt. Sau bài giảng về các Mối Phúc, tác giả còn dành một đoạn dài nói đến sự
kiện toàn Lề Luật và tiên tri nơi Đức Kitô (ở Luca, không có phần nầy).
-  Matthieu dùng các hình ảnh và lời Cựu ước để diễn đạt mặc khải Đức Kitô là một
Maisen mới (lên núi trước đám đông)
- Khi nêu lên mặc khải Đức Kitô là Đấng cứu độ muôn dân, Matthieu minh nhiên nói
đến ơn cứu độ nầy đổ đầy ngay trên những người thiện chí chưa trực tiếp biết đến
Tin Mừng Đức Giêsu-Kitô.
- Luca, một tác giả Hy lạp, nêu lên mặc khải Đấng cứu độ, trung gian duy nhất giữa
Thiên Chúa và con người khi dùng những biểu tượng thông thường của nền văn hóa
nầy:
Với Thiên Chúa: lên núi, ban đêm (ẩn dấu)
Với con người: xuống núi, ngày, chọn tông đồ, giảng dạy đám đông, chữa lành bệnh
tật.
-  Luca tận dụng lối văn đối đãi song hành thường dùng trong văn chương Hy lạp (4
mối Phúc và 4 điều tai họa)
-  Luca nhấn mạnh đến kinh nghiệm trực tiếp của những người nghe, hiểu và sống
Lời Đức Ki-tô.

Lên núi
Trong tâm tưởng của dân Do-thái, lên núi, gợi lại tức khắc những hình ảnh của Giao

ước giữa Thiên Chúa và dân họ.
- Sáng thế: Abraham sẽ hiến con là Isaac trên núi mà Chúa sẽ chỉ (Sáng thế 22,2).
Trên núi, Giavê lý liệu (St 22,14)
- Xuất hành: Maisen trên núi Horeb, Thiên Chúa hứa cứu dân Ngài khỏi Ai cập (Xh,
3-1). Maisen nghe lời Chúa dạy lên núi Sinai của Chúa để nhận bia đá (Xh-24,12)

Đức Kitô lên núi, một Maisen mới làm theo ý Thiên Chúa, nhận lãnh một sứ điệp. Tại
sao trong tâm tư Do-thái, Matthieu lại không nói lại như các tác giả Cựu ước là Thiên
Chúa truyền lệnh cho Đức Giêsu, như đã truyền lịnh cho Maisen. Trong đoạn Đức Giêsu
chịu cám dỗ, thử thách, tác giả nói rằng Ngài được Thánh Thần đưa vào sa mạc.  Nhưng,
sau lời Ngài đuổi quỉ “ hãy lui ra”, tác giả như không thấy cần minh nhiên lặp lại tương
quan giữa Đức Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa trong Ba Ngôi.
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Ngài lên núi, không phải với tư thế và địa vị của Abraham, Isaac hay Maisen cũ;
nhưng Ngài chính là Lời Thiên Chúa nói với nhân loại. Ngài không chỉ là người mang sứ
điệp của Thiên Chúa, nhưng chính là sứ điệp. Trong khung cảnh của văn hóa Hy lạp
không quen dùng biểu tượng mặc khải Cựu ước, nên Luca phải chăng đã nhắc lại việc
Đức Kitô gặp Thiên Chúa trên núi; và đó là một trong những giải thích sự khác biệt của hai
lối hành văn.

Ngài ngồi xuống
(Nơi Luca không có chi tiết nầy)

Với quần chúng đông đảo đến từ khắp nơi, thông thường ta có thể nghĩ là Đức Kitô
phải đứng lên, đi lui đi tới một cách linh hoạt, nói lớn cho mọi người nghe. Nhưng
Matthieu lại viết là Ngài ngồi xuống. Sự kiện đó cho phép ta nghĩ rằng từ cử chỉ nầy
Matthieu muốn gợi lên một ý nghĩa mà người nghe Phúc âm gốc Do-thái am tường. Ngồi
từ trên cao đối diện với đám đông nói lên quyền năng nơi Đức Kitô. Cử chỉ đó nhắc họ
nhớ lại các lời Thánh vịnh:

 Chúa là vua trên toàn cõi trái đất;
 Hãy đàn vang ca tụng Chúa hết tài nghệ của mình!
  Chúa thống trị trên muôn dân,
  Ngài ngồi trên ngai thánh. [ Tv 47 (46) ]

Và rõ hơn nữa ở Thánh vịnh 110 (109) được chính Mátthêu nhắc lại (22,44):

Chúa đã nói với Chúa tôi: ‘Hãy ngồi bên hữu Ta’

Và các môn đệ đến gần Ngài
Như vậy, đến là đi lên núi đến gần chỗ Đức Kitô ngồi (Nơi Luca, Đức Kitô nhìn về các

môn đệ Ngài và nói với họ). Ở đây, Matthieu đặc biệt nêu rõ vai trò, vị thế của các môn đệ
ở giữa nhân loại. Ta sẽ thấy tác giả nhấn mạnh khía cạnh thứ hai nầy ở tiếp ngay sau bài
giảng các Mối Phúc: “Các con là muối đất... ánh sáng cho đời” (Mt 5,13- 16). Khía cạnh
đầu Matthieu nhấn mạnh là các môn đệ ở gần với Đức Kitô trước khi Ngài lên tiếng.

Đức Kitô sẽ nói với mọi người trong đó Ngài có đặc biệt nói với các môn đệ Ngài.
Nhưng Ngài ở gần họ khi Ngài nói. Câu Phúc âm nầy sẽ được lặp lại ở phần cuối Phúc
âm Matthieu:

Đến với họ [các môn đệ], Đức Giêsu nói với họ những lời nầy: ‘Mọi quyền đã ban cho
Ta trên trời và dưới đất. Vì thế, hãy đi khắp các dân nước làm họ trở thành môn đệ,
rửa tội họ.... Và Ta, Ta ở với các con liên mãi cho đến ngày tận thế.  (Mt 28,18-20).

Các môn đệ là Giáo hội, Cộng đoàn Kitô-hữu, đã được Ngài gọi theo Ngài (Mt
4,18-19). Luôn phải đến gần Ngài để nói lại Lời Ngài. Và Đức Kitô muốn họ hợp tác với
Ngài để nói cho muôn dân.

Trước khi lên Trời, Ngài đến với họ, bảo đảm Ngài ở giữa họ luôn mãi để làm cho
muôn dân thành môn đệ của Ngài.

Nơi Matthieu, ta luôn thấy có sự hợp tác chặt chẽ trong chương trình cứu độ của
Đức Kitô và những kẻ theo Ngài. Việc làm đầu tiên của Ngài là tìm các môn đệ; bài giảng
long trọng, công khai đầu tiên cho mọi người, luôn có các môn đệ bên cạnh Ngài.

Và cất tiếng, Ngài dạy họ,  nói rằng
Ngài dạy, giảng (εδιδαγκεν)  và nói (λεφωρ).
Như ta thấy ở trên, Đức Kitô không phải chỉ là người lãnh nhận một sứ điệp từ Thiên

Chúa và chuyển sứ điệp của Thiên Chúa cho dân Ngài như Maisen và các tiên tri mà thôi.
Ngài là hiện thân, là chính Sứ điệp. Ở đây, khi Ngài lên tiếng nói, thì không phải nói một
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điều gì khác hơn là phô diễn chính Ngài; như Gioan đã nêu mặc khải nầy khi khởi đầu của
Phúc âm của mình:

Khởi nguyên là Lời, và Lời ở nơi Thiên Chúa và Lời là Thiên Chúa. (Gioan 1,1).
Và Lời trở thành Người, và đã ở giữa chúng ta. (Gioan 1,14)

Như vậy, chúng ta lưu ý, nơi đức tin của Matthieu và của Kitô giáo, Đức Kitô
không phải là một người “ngộ” được, tìm được, gặp được chân lý, suy nghĩ ra
được một phương thế giải quyết những khó khăn khổ đau của con người. Nói cách
khác, Ngài không phải là một nhà sáng lập một tôn giáo, một nhà tư tưởng, một triết
nhân. Nhưng Đức Kitô, nơi đức tin Matthieu và Kitô giáo, là chính Chân Lý, là
Đường tức là Đạo.

Có hai đoạn khác trong Phúc âm Matthieu giúp ta thấy rõ hơn nội dung nầy :

- Có lần Đức Giêsu hỏi các môn đệ Ngài: “Theo như dân chúng nghĩ, Con Người là
ai?”. Các môn đệ lập lại dư luận quần chúng nói Ngài là một trong những vị tiên tri như
Gioan tẩy giả, Giêrêmia..., Simon tiêu biểu cho Giáo hội của những kẻ tin đã trả lời :

Ngài là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống.

 Và Đức Kitô đã cho hay câu tuyên xưng đó là mặc khải đến với con người, không
phải do con người mà do Thiên Chúa (Mt 16,13-17).

- Một lần khác, ở trong đền thánh, các thầy cả Do-Thái giáo và luật sĩ chất vấn về
quyền năng của Đức Giêsu từ đâu đến. Họ hỏi để thỏa mãn tính tò mò, để tìm cách phi
bác Ngài. Với tiền kiến nầy của họ, Đức Kitô từ chối trả lời :

Ta cũng thế, Ta không nói với các ngươi do quyền nào Ta làm việc đó. (Mt 21,23-
27)

Đức Kitô đã không nói cho các thầy cả, các luật sĩ, mà đã tỏ bày cho Simon Phêrô, vì
ở đây mặc khải đó thuộc khuôn khổ thuần túy đức tin được Thiên Chúa ban. Việc nhìn
nhận chính Đức Giêsu là Lời của Thiên Chúa, hiện thân của Chân lý và Đạo của con
người không thể nào có thể quan niệm được theo luận chứng và truyền thống xã hội, văn
hóa con người tự nhiên. Đức Kitô đã không trả lời, vì câu hỏi của các thầy cả không nằm
trong khuôn khổ đức tin, nên câu trả lời cũng không có ích gì cho những kẻ tiền kiến muốn
phi bác khuôn khổ nầy.

Nhưng điểm tinh tế, khó hiểu ở đoạn 5 nầy là Ngài vẫn trả lời về Ngài cho mọi người,
không những các môn đệ, mà cho cả đám đông (nghĩa là toàn nhân loại) :

- Tinh tế ở điểm Lời Thiên Chúa sẵn sàng cứu độ mọi người, bất cứ trong hoàn
cảnh nào, dẫu họ đã được nghe biết hay không nghe biết trực tiếp Tin Mừng của Ngài. Lý
do là vì khởi thủy trước tạo dựng, đã có Lời Thiên Chúa, và Lời đó luôn vẫn nói với con
người từ thủa tạo dựng bằng nhiều cách theo ý của Thiên Chúa, nhưng được hoàn thành
cụ thể nơi Thánh giá và sự sống lại của Chúa Kitô. Vì thế con người trong hoàn cảnh đa
biệt, hữu hạn của mình, với nhiều cách diễn tả khác nhau, đã ý thức minh nhiên được ơn
cứu độ của Chúa Kitô hay chưa ý thức…, tất cả đều nằm trong ơn cứu độ của Thiên
Chúa, nơi Chúa Giêsu-Kitô.

- Tinh tế ở nơi sứ mệnh Ngài muốn cứu độ nhân loại với sự cộng tác của các
môn đệ. Đức Kitô không đến trong sự đổi thay ngoạn mục, hoặc có tính cách cưỡng
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bách: trong một giây phút, lấy quyền năng của Ngài để làm cuộc cách mạng ép mọi người
làm môn đệ của Ngài. Ngài thể hiện nơi Ngài sự sống của Thiên Chúa, Phúc thật của thân
phận con người. Các môn đệ đều được kêu mời, theo Ngài để thắp sáng lên Ánh Sáng đó
nơi chính họ và tỏa lan ra nơi nhân thế. Họ không phê phán, lên án, cưỡng bách, nhưng
yêu thương và tiếp nối ơn cứu độ của Đức Kitô. Nhưng Đức Kitô, Lời Thiên Chúa làm
người, chết và sống lại được mặc khải cho các môn đệ cũng là Lời Thiên Chúa ẩn kín nói
với con người từ thuở tạo dựng cho đến ngày tận thế. Lời trong tâm hồn mỗi người, Lời
Thiên Chúa ẩn kín ấy cũng đúng là “Con Thiên Chúa hằng sống”, nên các môn đệ cũng có
bổn phận tìm gặp, lắng nghe Lời ẩn kín nầy xuyên qua những nỗ lực đáp trả cách nầy hay
cách khác của mọi người, mọi dân tộc, mọi nền văn hóa, mọi thời đại. Đức Giêsu-Kitô đã
hoàn thành công tác cứu độ nơi Ngài, nhưng trong ơn cứu độ đó, các môn đệ và toàn
nhân loại đang hoàn thành với Ngài cho đến ngày Ngài lại đến.

Tóm kết, Đức Giêsu-Kitô “lên tiếng” cũng có nghĩa Ngài chỉ về chính Ngài là Lời
Thiên Chúa đang nói với nhân loại. “Giảng, dạy” có nghĩa là Ngài mời gọi họ nhận ra Ngài
và theo Ngài. Ngài không đưa ra học thuyết như các nhà sáng lập tôn giáo hay các triết
gia, nhưng chính Ngài là Đạo, Lời của Thiên Chúa, là một cuộc sống được chuyển ban
hết cho con người. Sự sống đó không những ban cho môn đệ, mà là Phúc và ơn cứu độ
cho những ai đáp trả lời mời ẩn kín của Ngài, dẫu họ không hay biết trực tiếp danh tánh
Ngài.

*

Một vài nhận xét tổng quát

PHÚC, KẺ NGHÈO VÀ NƯỚC TRỜI

Tiền kiến về các nhu cầu thuần chính trị, kinh tế và ngay cả văn hóa, tu đức..., dễ
làm cho việc đánh giá đoạn văn bài giảng về các mối Phúc xa rời nội dung chính yếu của
Phúc âm Matthieu.

Toàn bản Phúc âm của Matthieu là sự trình bày mặc khải về Đức Giêsu-Kitô, Con
Thiên Chúa Đấng cứu độ, làm người, đã chịu khổ nạn, chết và sống lại. Trong đoạn văn
về cuộc thử thách Đức Kitô ở sa mạc, tác giả đã giúp ta nhận ra Đấng cứu độ đó là ai và
không phải những gì con người đã nghĩ về Ngài. Trong cơn thử thách đầu, ta đọc được
Lời Ngài trả lời với quỉ: “Con người không chỉ sống nhờ bánh, nhưng do bởi tất cả những
Lời từ miệng Thiên Chúa” (Mt 4,4)

Và Lời Thiên Chúa là Đức Giêsu-Kitô. Ở đây, có thể tóm gọn cả các mối Phúc đối
chiếu với đoạn văn trên là :

Phúc cho kẻ không chỉ sống bởi bánh, mà sống do Lời Thiên Chúa là chính
Đức Kitô, Nước Trời đang đến với họ.

Nay ta thử hỏi: Tại sao sống do Lời Thiên Chúa được gọi là Nghèo ?
Nếu đọc kỹ hai bản văn của Matthieu và Luca, ta thấy rằng cách dùng động từ ở các

mối Phúc, cũng như cách xếp đặt thứ tự có một dấu chứng đặc biệt về tầm quan trọng
của chữ Nghèo.

Cả hai bản văn đều xếp mối phúc về người nghèo lên mối Phúc đầu và động từ dùng
ở vế thứ hai thuộc về thời hiện tại. Các mối phúc khác dùng động từ ở thời tương lai (trừ
mối phúc thứ 8 của Matthieu lặp lại vế thứ hai của mối phúc đầu). Thời tương lai đây cũng
có thể hiểu được là hệ quả của mối phúc đầu: Phúc cho những người nghèo.

Một số tác giả đã nhấn mạnh đến những túc từ đi sau chữ nghèo (trong thần trí), đói
và khát (công lý), nơi Mátthêu và không thấy nơi Luca, để chứng minh rằng Matthieu chú
tâm về phần nội tâm, tinh thần, còn Luca lưu ý đến thực trạng nhân sinh cụ thể.
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Thực ra, cả hai tác giả không có người nào cho rằng tình trạng nghèo về tinh thần
hay nghèo về vật chất tự nó là Phúc cả. Nghèo nơi cả hai bản văn Phúc âm ấy đều có ý
nghĩa thiết yều là cần đến, là đói khát Lời Thiên Chúa. Trong đoạn ghi lại lần gặp gỡ giữa
Maria mẹ Đức Kitô và bà Elizabeth, Luca đã nói đến Phúc như sau :

Phúc cho em kẻ đã tin vào sự hoàn thành mọi điều Chúa đã nói với em!  (Luca 1,38)

Và người nghèo đói được no đầy, được phúc trong bài Ca ngợi Thiên Chúa của
Maria sau đó (Luca 1,53), được nêu lên như là kẻ đã chờ đợi ơn cứu độ của Thiên Chúa,
kẻ tin.

*

Nơi Matthieu, cũng như Luca, đều đặc biệt nêu lên ở phần cuối một mối phúc dành
riêng cho các môn đệ theo Chúa Kitô. Phúc nầy được gọi là Mầu nhiệm tử đạo. Phải
chăng có những bắt bớ Kitô-hữu vào thời kỳ hình thành bản văn, nên cả Matthieu và Luca
đã đặc biệt nêu lên thực trạng nầy của môn đệ Đức Kitô? Câu trả lời thứ nhất là Phúc âm
được viết ra từ cảm nghiệm thực sự nơi chính cuộc sống của các Kitô-hữu đầu tiên khi
thông hiệp với khổ đau, thánh giá và niềm vui sống lại của Chúa. Chính từ cảm nghiệm
đó, họ hiểu được chính mầu nhiệm của cuộc sống làm nhân chứng cho ơn cứu độ của
Kitô-hữu nơi cuộc sống trần thế nói chung.

Nhưng mặt khác, ngày nào còn nhân loại, thì còn có thử thách với nhiều hình thức
khác nhau, nghĩa là còn thế gian theo nghĩa thánh Gioan đã ghi chép:

Nếu thế gian ghét các ngươi thì hãy biết rằng: nó đã ghét Ta trước các ngươi. (Gioan
15,18)

Con không xin Cha cất chúng khỏi thế gian nhưng xin gìn giữ chúng khỏi sự dữ.
Chúng không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian.(Gioan 17,15-
16)

Như thế ‘tử đạo’ không phải là một hiện tượng nhất thời của một giai đoạn lịch sử
nào đó, mà nằm trong sự xung khắc giữa quyền lực thế gian (theo nghĩa của thánh Gioan)
và Lời từ Thiên Chúa đến.







Chương V

Phân Tích Bản Văn

MỐI PHÚC THỨ NHẤT

Phúc cho những kẻ nghèo trong thần trí,
vì Nước Trời thuộc về họ (Mt 5,3)

PHÚC
Phúc là Đức Kitô, Nước Trời ở giữa nhân loại.
Con người có phúc, là kẻ ở trong Đức Kitô.

Trong cuốn Vocabulaire de Théologie Biblique 12 các nhà minh giải Thánh Kinh viết :

Các mối phúc là một tiếng vâng Thiên Chúa nói nơi Chúa Giêsu. Cựu ước đã đồng
hóa Hạnh phúc với chính Thiên Chúa, Đức Giêsu đến luợt mình mặc khải cho thấy
chính Ngài đã hoàn thành ước vọng Hạnh phúc : Nước Trời ở trong Ngài. Hơn nữa,
Đức Giêsu đã muốn nhập thể các mối phúc bằng cách thực hiện trọn vẹn chúng,
sống “hiền lành và khiêm tốn tự trong lòng.” (Mt 11,29)

Tâm lý thông thường của dân gian hay nói đến các vị phúc thần, và đồng thời hiểu
rằng những vị đó là phúc vì họ cưu mang ước mơ của con người: sống lâu, vui tươi,
không khổ đau, có đầy đủ mọi điều tốt lành. Các vị nầy tùy thích có thể hỗ trợ cho con
người được những điều con người cầu xin nơi họ, nhưng thường thì họ không lưu tâm gì
đến số kiếp của con người.

Kẻ không tin thần thánh, thì cho rằng phúc là tự mình ta đạt được điều ta mong ước.
Nhưng trong một số các nền văn hóa nhân loại, đặc biệt văn hóa của Á Đông chúng

ta, chữ phúc thường đi với chữ lộc. Âm hưởng tương quan hai chữ nầy cho thấy Phúc là
ơn phúc, là duyên may đến với mình, nằm ngoài công lao của chính mình và tài sức do tự
mình. Và đó cũng là tâm thức của dân Do-thái trong Cựu ước. Nhưng nơi Cựu ước, phúc
được nêu rõ là gì, và từ đâu mà đến :

Giavê luôn tha thiết với vận mệnh con người, đặc biệt với dân Ngài; phúc của con
người đến từ ơn của Thiên Chúa, phúc là tham dự vào vinh quang của Ngài.13

Sách Sáng thế không minh nhiên nêu chữ phúc, nhưng dùng chữ tương tự có ý
nghĩa đặc biệt: “Thiên Chúa chúc lành họ” (St 1,28) sau khi đã dựng nên họ “giống hình
ảnh Ngài” (St 1,26).

Phúc như thế có nghĩa là bản tính con người giống Thiên Chúa, nghĩa là được
truyền sự sống của Thiên Chúa, được ở với Ngài.

Nhưng con người nguyên thủy đã rước tai họa cho mình (= vô phúc) khi muốn trở
thành chính Chúa tể của chính mình (St 3,5). Tương giao giữa người và Thượng đế đứt
đoạn, và tình trạng đó gọi làsự chúc dữ qua hình ảnh con rắn :

12 Vocabulaire de Théologie Biblique, Ed. du Cerf, 6e édition, Paris,
tr. 118.

13 Vocabulaire de Théologie Biblique, Ed. du Cerf, 6e édition, Paris,
tr. 118.
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Mầy đáng bị chúc dữ ở giữa các sinh vật và muông thú, mầy sẽ bò sát và ăn đất
suốt đời mầy. (St 3,14)

Biểu tượng con rắn loại bò sát, lấy đất làm lương thực chính là cuộc sống con người
không còn vươn mình lên nhìn Trời, không còn biết được lương thực từ Trời là Lời Thiên
Chúa, là sự thông dự vào sự sống của Ngài; biểu tượng con rắn ấy là thảm họa, ngược lại
với Phúc được tạo dựng giống hình ảnh Thượng đế.

Tội ác với Thiên Chúa dẫn đến tội ác giữa con người với nhau. Cain đã giết em mình
là Abel.

Nhưng nơi Cựu ước, ta đã thấy mặc khải tình yêu thứ tha của Thiên Chúa. Cain
không hoàn toàn bị hư mất, khi Thiên Chúa “đặt một dấu trên Cain” (St 4,15). Thân phận
con cháu Cain, là nhân loại, nay “rút xa khỏi sự hiện diện của Giavê” (St 3,16).

Dấu trên người Cain sẽ là Lề luật và các Tiên tri, là nỗi thao thức của lương tâm mỗi
người trong nhân loại nhớ về cội nguồn của mình.

Đức Kitô, Phúc cứu độ đến từ Thiên Chúa, không phải là một thần tượng thể hiện ý
muốn của Adam và Eva cũ (khi họ muốn mình bằng Thiên Chúa, để không còn Thiên
Chúa);  nhưng Đức Kitô là Con Thiên Chúa tự ý làm thân phận con người tội lỗi, múc cạn
nỗi khổ của tình trạng nầy, khi kêu lên :

Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, tại sao Cha đã bỏ con? (Mt 26,46)
(xem thư Phaolô gởi Giáo đoàn Philipphê 2,6-11).

Phúc cứu độ là Đức Kitô, đến từ Thiên Chúa, nay lại mang đến một phúc mới cho
nhân loại. Trong Ngài, nhân loại tội lỗi nhận ra mình là Con Thiên Chúa. Như thế nguồn
phúc của nhân loại là thánh giá và sự sống lại của Đức Kitô.

Khi nêu lên những người có phúc, không thể tách rời khỏi nguồn Phúc cứu độ là Đức
Kitô, và cũng không thể tách rời khỏi thánh giá và sự sống lại của Ngài, như Hiến chế Mục
vụ Vui mừng và Hy vọng của Công đồng Vaticanô đã xác quyết:

“Mầu nhiệm về con người chỉ thật sự được soi dọi trong mầu nhiệm của Ngôi Lời
nhập  thể” (Số 22).

Nói tóm lại: Những kẻ có Phúc là những kẻ được tái sinh trong chính cuộc sống của
Chúa Kitô, con Thiên Chúa làm người; và chữ nghèo tiếp theo cũng phải được hiểu trong
mầu nhiệm thánh giá và sự sống lại của Đức Kitô.

NGHÈO

Những tranh luận chung quanh chữ nghèo

a. Tiên kiến về hữu thể học
Triết học dựa trên lối phân chia của siêu-hình-học nhị-nguyên chia vũ trụ, cũng như

cuộc sống con người làm hai cảnh vực riêng biệt: vật chất và thế giới ý tưởng, thể xác và
trí năng... đã ảnh hưởng rất nhiều trên các tác giả bình giải và hiểu thánh kinh.

Người ta lồng nội dung nghèo nầy vào trong khuôn khổ của hai thế giới ấy và đặt câu
hỏi: Nghèo nơi suy tư, bên trong ý tưởng mình, hay nghèo như tình trạng thiếu hụt các
phương tiện vật chất?

Từ câu hỏi đó người ta lại có khuynh hướng cho rằng nơi Matthieu có kèm theo chữ
nghèo nơi tâm trí, đói khát công lý, nên nặng về ý định của con người, hơn là thực tại cụ
thể bên ngoài. Trái lại Luca không nhắc đến chi tiết đó, nên phải hiểu là tác giả sau nầy
lưu ý nhiều hơn đến thực trạng nghèo đói vật chất của con người. Cũng dựa vào cách giải
thích như thế, có những trường phái thần học chủ trương những mô thức hành động ăn
khớp với cách hiểu chữ nghèo hoặc nơi tâm trí, hay là qui chiếu vào tình trạng kinh tế của
con người.
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b. Tiên kiến đạo đức văn hóa
Chúng ta thấy nghèo là phúc thường cũng là một cảm nhận rất tự nhiên và phổ

thông nơi bất cứ một nền văn hóa nào của nhân loại. Văn hóa, đạo đức thường được thể
hiện ra như một phản ứng ngược đời trước xu hướng cũng rất tự nhiên nơi mỗi người và
của cả quần chúng. Con người vừa tìm giàu có, nhưng cũng khâm phục, ngưỡng mộ
những kẻ dám từ chối ước mơ quá tự nhiên nầy. Những người được ngưỡng mộ không
những chỉ có tâm thanh thoát, mà thường kèm theo đó là cuộc sống thanh bạch về mặt
vật chất.

Các tôn giáo lớn, các quan điểm của các thánh hiền, triết nhân..., đặc biệt trong Phật,
Lão, Khổng, cái nghèo giải thoát khỏi ước mơ phú quí  luôn được xem là đường đưa đến
tự do và hạnh phúc.

c. Tiền kiến chính trị, xã hội
Từ tiên kiến nhân loại như một thực tế lịch sử tự hoàn thành, tự cứu mình, qua

những biến đổi của cuộc sống kinh tế xã hội, học thuyết duy vật sử quan cho rằng trong
một thời điểm nhất định có một giai cấp phát sinh và trở nên đa số trong nhân loại: giai
cấp thợ thuyền lao động bị bốc lột trở thành giai cấp vô sản. Đa số ở trong tình trạng
nghèo đó nay tự ý thức vai trò của mình và trở thành kẻ mang phúc cứu độ cho nhân loại,
tức là cưu mang sứ mệnh làm cách mạng bạo lực, hạ bệ quyền uy của tư bản, đem lại
vinh quang cho người lao động, người nghèo. Người vô sản, người nghèo theo nghĩa
chính trị xã hội nầy là kẻ mang lại phúc và là kẻ có phúc, đáng được đề cao, vì họ mang
sứ mệnh khởi phát cuộc cách mạng đấu tranh giai cấp. Và trong khuôn khổ lý luận nầy,
họ sẽ phải  làm chủ xã hội để  hoàn thành tiến bộ nhân loại.

Trước hết, ta thấy trong các bản Thánh vịnh Cựu ước đến Tân ước, có những phân
cách làm hai thế giới, thoạt tiên có thể dễ bị đồng hóa với sự phân loại hữu thể học truyền
thống. Thánh Kinh Cựu ước cũng như Tân ước, thường chia Trời và Đất, thể xác và tinh
thần, Nước Thiên Chúa và thế gian. Nhưng sự phân chia đó không nằm trong bất cứ một
tiền kiến nào về một hữu thể học nhị nguyên, hoặc dựa vào sự lượng giá cao thấp giữa
thân xác vất chất hữu hình và thế giới vô hình. Chỉ có sự phân ranh rõ rệt giữa một thế
giới có tương quan giữa Thiên Chúa và con người, và một thế giới con người quên và bỏ
Thiên Chúa. Tất cả những chữ trái nghịch nhau kèm theo hình ảnh gợi lên được sử dụng
trong các bản văn nầy, và con người thoáng hiểu được, đều nằm trong sự tương giao hay
phân cách thiết yếu ấy.

Nghèo trong thần trí của Matthieu có phải chỉ nhấn mạnh đến ý hướng bên trong hay
không?

 Chữ πνεϋ μα dùng ở đây được dịch từ chữ Do-thái (ruah) là hơi thở, là sự
sống. Và ta nhớ lại khi Lời Đức Kitô đáp cho quỉ cám dỗ Ngài :

Con người không chỉ sống bởi bánh, nhưng bằng tất cả Lời xuất ra từ miệng Thiên
Chúa. (Mt 4,4)

Do đó, việc nêu lên các chữ trong thần trí là diễn tả sự sống từ Thiên Chúa mà đến,
tức là sự sống nơi Đức Kitô.

Chữ đói khát công lý của Matthieu cũng chỉ lặp lại ý nghĩa nầy. Công lý trong Cựu
ước là làm theo ý của Thiên Chúa, tuân phục Lề luật từ Thiên Chúa. Nói cách khác, công
lý là kính Chúa và yêu người, được hoàn thành nơi chính Đức Kitô.

 Luca không viết ra, không phải vì ông chuyển Tin Mừng thành một lời chúc phúc cho
những kẻ đang nghèo về mặt vật chất và chỉ có thế ; trước đó mấy đoạn, tác giả nầy từng
nêu lên lời tiên tri trong sách Isaia :

Thần trí Chúa ở trên tôi, vì Người đã xức dầu thánh hiến tôi. Người đã sai tôi mang
Tin mừng cho người nghèo...(Lc 4,18).
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Và

Hôm nay đã hoàn thành đoạn Kinh thánh nầy nơi tai các ngươi.(Lc 4,21).

Và tác giả cũng am tường thế nào là trọn nghĩa của chữ nghèo khi chép lại Lời Đức
Kitô y như Matthieu đã làm :

Con người không chỉ sống bởi bánh mà thôi. (Lc 4, 4)

Nói tóm lại, nơi Matthieu và nơi Luca, chữ nghèo phải được qui chiếu trực tiếp về
chính Đức Kitô.

Đức Kitô, con  người  nghèo
Mặc khải về Đức Kitô, nơi Phúc âm Matthieu từ đoạn đầu cho đến bài giảng trên núi

đã cho ta thấy :
- Đức Giêsu là Đấng Thiên sai, sinh ra từ nhà Đavit như lời Thiên Chúa đã hứa

cho dân Ngài chọn là Israel (x. Mt 1,1-17)
- Ngài sinh ra làm người do từ việc làm của Chúa Thánh Thần và mang trọn

thân phận trần thế của con người trong lòng trinh nữ Maria (x. Mt 1,18-25)
- Ngài là Ngôi Hai, con Thiên Chúa trong Ba Ngôi Thiên Chúa (x. Mt 3,1-17).
- Ngài là Đấng cứu độ muôn dân (x. Mt 2,1-12; 4,12-16; 4,23- 25).
- Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ đến để làm theo ý Cha Ngài, không phải là thần

tượng theo dự phóng, và ước mong con người chìm ngập trong bóng tối của
trần thế (x. Mt 4,1-10).

- Việc cứu độ của Ngài cần đến những môn đệ là kẻ theo Ngài, để cộng tác với
Ngài đưa mọi người về với Thiên Chúa  (x. Mt 4,18-22; 5,1).

Một cách minh nhiên, trong Matthieu không có đoạn nào kết liền chữ nghèo với
Đức Kitô. Tác giả không nhấn mạnh như Luca cảnh nghèo về vật chất bên ngoài khi Ngài
sinh ra tại Bêlem (Luca đặt nổi cái nghèo nơi thân phận làm người và vinh quang của Đức
Kitô đến từ Thiên Chúa qua lời chúc tụng của các thiên thần), cũng không nhấn mạnh đến
tình trạng nghèo về mặt vật chất nầy trong khi mô tả cuộc sống của Ngài nơi trần thế.
Những lần Ngài nêu lên những lời khuyên các môn đệ theo mình, những lời khuyên không
phải chỉ có tính cách tùy hoàn cảnh, mà như một điều kiện tiên quyết có liên quan đến nội
dung nghèo, thì nội dung đó không phải chỉ được hiểu là nghèo khổ vật chất, mà là sự từ
bỏ chính cả thế giới cũ, con người cũ của mình :

- Tức khắc họ (Phêrô, Anrê, Giacôbê, Gioan) ở thuyền và cha của họ, họ theo
Ngài . (Mt 4,18-22)

- Các ngươi không thể vừa phụng sự Thiên Chúa vừa phụng sự tiền bạc. (Mt
6,24)

- Trước hết hãy tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài... Đừng ưu lo
cho ngày mai... (Mt 6,33-34)

- Ai tìm sự sống mình sẽ mất nó và ai làm mất sự sống mình vì Ta sẽ tìm được sự
sống . (Mt 10,39)

- Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác khổ giá của mình và theo Ta . (Mt
16,24)

- Nếu ngươi muốn hoàn hảo, hãy đi, bán những gì ngươi có, cho những người
nghèo hết đi và ngươi sẽ có một kho tàng trên trời; đoạn đến, theo Ta. (Mt
19,21)

- Người giàu khó vào Nước Trời . (Mt 19,23)
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Nhưng có một câu trong Phúc âm Matthieu, nói về một người ở trong hoàn cảnh
giàu vật chất, nhưng cũng là môn đệ Chúa Kitô :

Chiều đến, có một người giàu vùng Arimathia, tên là Giuse, cũng đã làm môn đệ
Đức Giêsu. (Mt 27,57)

Qua những trích dẫn nầy, ta thấy Matthieu không nhấn mạnh đến hoàn cảnh vật
chất bên ngoài, và nhìn hoàn cảnh đó như có giá trị nào đó tự nó. Trong nhất quán của
bản văn, có lúc tác giả dùng chữ nghèo và giàu như một nội dung nhằm chỉ những kẻ
thiếu thốn vật chất hay đầy đủ sung túc của cải :

-    Bán những gì người có cho những người nghèo (Mt 19,21)
-     Một người giàu vùng Arimathia (Mt 27,57)

Nhưng sau khi người giàu có nghe Đức Kitô gọi và buồn bã bỏ đi, vì không muốn
mất của cải của mình, thì Matthieu dùng chữ “giàu” theo nghĩa là dừng lại nơi kho tàng vật
chất mình có, phụng sự nó và bỏ lời Thiên Chúa.

Và ngược với người giàu nầy, có người nghèo là môn đệ Ngài, “kẻ đã sám hối, vì
Nước Trời ở giữa họ”, nghèo là họ dứt bỏ thế giới của họ, do họ làm ra, nghĩ ra, ước mơ
đạt được... để mở ra đón nhận Thiên Chúa và đồng loại khi theo Đức Kitô.

Nhưng Đức Kitô không dạy một lý thuyết về nghèo, được hiểu như một kỹ thuật tu
đức, khắc kỷ, theo nghĩa là tự tiết chế ước muốn của mình, để do chính nỗ lực đó, người
tu đức tự nhiên đắc Đạo, đạt hạnh phúc.

Nội dung kẻ nghèo trong Matthieu, đặc biệt khi ông dùng chữ trong thần trí là hình
ảnh của Một Người Nghèo, đó là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, như từ đầu tạo dựng con
người là hình ảnh của Thiên Chúa. Chữ “hình ảnh”, “giống với...” trong Kinh Thánh, nói
đến sự tham dự vào sự sống, tức là thần trí của Thiên Chúa.

Thế thì trong Phúc âm Matthieu, người nghèo là con Thiên Chúa đó được mặc khải
như thế nào?

Trước khi trả lời câu hỏi nầy ta đọc lại lời mặc khải nầy nơi thánh Phaolô :

Ngài [Đức Giêsu-Kitô],
         từ thân phận Thiên Chúa,

đã không giữ lại riêng cho mình chức vị đồng hàng cùng Thiên Chúa.
Song Ngài đã hủy mình ra không,

          mặc lấy thân phận tôi đòi,
và trở nên giống những con người…
Sống như một con người
Ngài còn hạ mình xuống nữa
vâng phục cho đến chết,
và là cái chết trên thập giá. (Phil 2,6-8)

Đức Giêsu-Kitô nghèo trọn nghĩa trong sự nhập thể làm người và chịu khổ nạn trên
Thánh giá.

Matthieu không nói đến cái nghèo nào của Đức Kitô trong bất cứ lãnh vực nào trần
thế nghĩ ra, nhưng hàm ngụ chính con người nghèo trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Khi
lên đường về Giêrusalem chịu khổ nạn Ngài chuẩn bị cho các môn đệ Ngài hiểu về cuộc
tử nạn sắp đến của Ngài.

Con của Người đã không đến để được hầu hạ, nhưng để hầu hạ và hiến cuộc sống
mình làm giá cứu độ cho muôn người. (Mt 20,28)
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Câu nói nầy nơi Phúc âm Matthieu cũng một nội dung với bài ca ngợi mặc khải về
Đức Kitô, Đấng cứu độ nơi bức thư của Phaolô gửi giáo đoàn Philipphê. “Con của Người”
nơi Matthieu, cũng là Con Thiên Chúa, Ngôi Hai trong Ba Ngôi, nhưng ở đây ta đón nhận
được mặc khải Con Thiên Chúa làm người, và thực hiện trọn thân phận làm người nơi
cuộc khổ nạn trên Thánh giá. Phaolô dùng chữ tôi đòi và chết trên Thánh giá, Matthieu ghi
hai nội dung tương tự: phục vụ và hiến mạng sống.

Ta có được chỉ dẫn đầu tiên về con người nghèo nơi Chúa Kitô:
- Phục vụ Thiên Chúa
- Phục vụ con người
- Thí mạng sống mình vì yêu thương mọi người.
Chỉ dẫn nầy giúp ta nhận ra rằng nghèo không phải là thiếu cái gì, nhưng là hướng

đến một ai. Và ta đọc lại từ lúc đầu khi Đức Kitô mở đầu sứ mạng rao giảng công khai của
Ngài: Ngài tìm các môn đệ, những con người theo Ý Cha Ngài, và làm cho họ thành kẻ
bắt cá “người”. Các môn đệ đã bỏ thuyền và cha mình để theo Đức Kitô trong hướng mới
nầy. Con người cũ, Ađam và Eva muốn mình trở thành Thiên Chúa, kết quả là họ “giàu”,
khi họ đầy ứ chính “cái tôi” của họï. Kết quả là Thiên Chúa vắng bóng trong thế giới của
họ, họ xa lạ với chính họ khi thấy mình trần truồng, hậu duệ họ đã giết nhau (Cain và
Abel). “Con người nghèo” từ Thiên Chúa, lại từ bỏ chính thân phận Thiên Chúa của mình,
hiến mạng sống mình vì Thiên Chúa Cha, vì kẻ khác mình.

Nhưng Người Nghèo Kitô là con người hiến mạng sống mình làm giá cứu độ cho
muôn người nghĩa là sao ?

Nơi Đức Kitô, Con Thiên Chúa làm người là sự giàu có sung mãn của Tình yêu,
tương quan giữa Thiên Chúa và con người, tại sao gọi Ngài là nghèo?

Nghèo ở đây là kết quả của tội lỗi con người làm mất đi hết tương quan đó. Con
Thiên Chúa thật sự làm người khi mang hết hậu quả của tội lỗi nhân loại, dẫu Ngài không
vương mắc tội lỗi. Và đó là điều chúng ta thường nghe đọc trong các bản văn Phụng vụ :

Đây là Chiên Thiên Chúa,
Đấng mang tội lỗi thế gian.

Khổ nạn Đức Kitô được chúng ta biết đến nhiều nơi những khổ đau Ngài chịu nơi
thân xác Ngài. Nhưng Mầu nhiệm khổ nạn là gánh kết quả của tội lỗi trần gian, và đó là
Nghèo cùng cực Đức Kitô thể hiện nơi Ngài.

- Đức Kitô, “Con của Người”, hay nói cách khác làm người như mọi người vì yêu
thương là Người Nghèo Cứu Độ.

Trong bài khổ nạn Đức Kitô, Matthieu hai lần dùng chữ nầy -“được giao nộp cho”- :

Con của Người sắp bị giao nộp để bị đóng đinh trên thập giá. (Mt 26,2)
Nay đã đến giờ Con của Người sắp bị giao nộp vào tay những kẻ tội lỗi. (Mt 26,45)

Và ở ngay giữa hai đoạn nầy, có câu chuyện người nghèo được Matthieu kể lại.
Tại nhà Simon người cùi tại Bêtania, một phụ nữ đã đổ bình dầu thơm quí lên đầu Ngài;
các môn đệ giận dữ vì cho đó là phí phạm, vì cho rằng có thể bán dầu thơm đó phục vụ
người nghèo. Ngài phiền trách các môn đệ Ngài và nói :

Những người nghèo, các ngươi luôn sẽ có với các ngươi, nhưng Ta, các ngươi sẽ
không còn ở giữa các ngươi luôn nữa. Nếu bà ấy đã rưới dầu nầy trên thân thể Ta, đó
là để tẩm liệm Ta mà bà đã làm đó. (Mt 26,11).

Toàn bộ Phúc âm Matthieu cho thấy Đức Kitô luôn dạy các môn đệ phục vụ những
kẻ khốn cùng, bệnh tật, khổ đau... và Ngài đã luôn thực hiện các việc đó trước mắt họ. Và
đó cũng là một trong những lý do làm cho các môn đệï giận dữ trước cử chỉ của người
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đàn bà nầy. Nhưng nơi đây, qua cử chỉ của người phụ nữ nhiệt tình, Đức Kitô mặc khải về
đặc biệt Người nghèo cứu độ nơi chính khổ nạn của Ngài.

Cứu giúp người nghèo đói hay làø sống kết hợp với Đức Kitô Người Nghèo cứu độ
trong khổ nạn Thánh Giá, phải chọn con đường nào?

Ngay trước bản văn khổ nạn, Matthieu ghi lại những lời Đức Kitô đã nói về sự phán
xét con người trong ngày chung thẩm :

Vì Ta đã đói và các con đã cho Ta ăn; Ta đã khát và các con đã cho Ta uống; Ta là
người ngoại quốc và các con đã tiếp đón Ta; Ta trần truồng và các con đã che thân
Ta; Ta đau yếu và các con đã thăm viếng, Ta bị cầm tù và các con đã đến gặp Ta.
(25,35-36)

Như thế thì Matthieu muốn nêu lên mặc khải nào đặc biệt khi ghi lại những lời Đức
Kitô nói, thoạt tiên như có cái gì đó mâu thuẫn, lạ lùng, ngay đối với các môn đệ của
Ngài?

Matthieu đã nêu lên câu trả lời của Đức Kitô cho các môn đồ của Ngài, nói lên lý do
công đức của người phụ nữ nhiệt tình với Ngài, nhưng chắc chắn bấy giờ các môn đệ
không hiểu gì về lời đó. Tẩm liệm xác Ngài và cứu kẻ nghèo.

Chúng ta tự hỏi tại sao ở đây có việc ưu tiên cho việc nầy trên việc khác, trong lúc
ở bài giảng ngày chung thẩm Đức Kitô kết hai việc làm đó làm một !

Câu chuyện bình nước hoa của người phụ nữ nhắc ta nhớ lại một trong những nội
dung bài giảng trên núi :

Trước hết các con hãy tìm Nước Trời và sự công chính của nó. (Mt 6,33)

Và Nước Trời là chính Đức Kitô.
Trong Đức Kitô không có sự phân ly giữa phục vụ Thiên Chúa và yêu thương

người bên cạnh, là đồng loại. Nhưng trong đoạn người phụ nữ và bình nước hoa, các
môn đệ đã ưu lo một việc là phục vụ người nghèo và chỉ có thế. Hành vi đạo đức theo các
môn đệ lúc bấy giờ ở nơi chính hành vi của họ, chứ không phát xuất từ nơi Đức Kitô, “Con
của Người”, là sự sống, là Đạo đến từ Thiên Chúa. Chúng ta thấy điều đó khi Đức Kitô
nêu lên chính Ngài:

Ta đã đói..., Ta đã khát...

nơi những kẻ đói khát, con người gặp hằng ngày.
Nói tóm lại, người nghèo được phúc không phải chỉ là người nghèo vật chất, nhưng

tất cả nhân loại đang được sống lại nơi Người Nghèo Cứu Độ là Đức Kitô và mầu nhiệm
Thánh giá. Và đó là điểm cốt lõi bài của Tin Mừng mà người phụ nữ mang bình dầu thơm
đã được mặc khải, nhưng các môn đệ bấy giờ chưa am tường.

Chúng ta trở lại câu Matthieu nêu lên để mô tả Người Nghèo Cứu Độ: “Con của
Người sẽ bị nộp để bị treo trên thập giá.” (Mt 26,2)

Ai nộp Con của Người?
Bản văn của Matthieu nói người đó chính Giuđa, một trong 12 Tông đồ :

(Ông) đã đi tìm các thầy cả thượng phẩm và nói với họ: ‘ Các ông muốn cho tôi cái
gì, và tôi sẽ nộp ông ấy cho các ông? ‘ Họ đã trả cho ông ba mươi đồng bạc. (Mt
26,14-15)

Nhiều nhà sử học, nhiều phim ảnh đã khai thác nhân vật Giu-đa để có những giải
thích việc làm “giao nộp Đức Kitô cho các thầy cả thượng phẩm”. Ở đây Matthieu nói đến
30 đồng tiền. Matthieu đã ghi chép về “tiền” nầy trong bài giảng trên núi: “Không ai có thể
làm tôi hai chủ ..., Các con không thể vừa phục vụ Thiên Chúa và tiền.” (Mt 6-24)
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Như thế nội dung “tiền của” đây, cũng như nội dung chữ “bánh” trong đoạn Đức
Kitô chịu cám dỗ có một nội dung rất bao quát, đó là toàn thể ước mơ, dự phóng, giá trị
con người gán cho khi họ không phục vụ Thiên Chúa. Nói tóm, Giuđa và Tiền là nhân loại
ở trong tình trạng cắt đứt tình nghĩa với Thiên Chúa, là biểu tượng của tội lỗi nhân loại.
Nhưng “Ngài bị nộp” cũng do Tình yêu không thể hiểu được của Thiên Chúa. Ngài là Tình
yêu Thiên Chúa “tự nộp mình”, gánh lấy tất cả hậu quả của tội lỗi nhân loại để nhân loại
được trở thành con Thiên Chúa. Ngài đã mặc khải ý định nầy cho các môn đệ Ngài trong
lúc còn giảng dạy ở Galilêa (xem Mt 16,21-23).

Chúng ta không đọc được trong các mối phúc của Matthieu những lời đối nghịch là
họa, khốn nạn như trong bản văn của Luca. Nhưng nơi bản văn khổ nạn của Matthieu lại
nói :

Khốn thay cho người nầy, vì nó mà Con của Người bị nạp! Nếu người đó không
được sinh ra thì hay hơn. (Mt 26,24).

 Luca nói đến những kẻ gặp họa và giàu có bây giờ, vui cười bây giờ, mặc nhiên
nói đến sự quên lãng Thiên Chúa, khi họ đầy ứ thế giới của riêng họ, Matthieu nêu lên mối
tương quan trực tiếp giữa con người giàu, vì “Tiền” mà Giuđa là biểu tượng, và sự chối bỏ
ơn cứu độ của Đức Kitô.

Mang lấy thân phận con người nơi cuộc tử nạn là mang trọn hậu quả của tội lỗi,
thực hiện người nghèo của Thiên Chúa.

- Nghèo cũng chỉ một tình trạng thiếu cái đáng lý phải có.
- Nghèo cũng nói lên nỗi thèm khát cái mình mong muốn, mà mình hiện không

có.
Hậu quả của tội lỗi, làm cho thân phận con người nghèo, mất đi những gì nó đã có.

Nhưng con người mất cái gì?
Trong vườn Giêtsêmani, Đức Kitô mặc khải nơi Ngài cuộc sống nhân loại ở trong

bóng tối của tội lỗi.

Ngài bắt đầu cảm thấy buồn và khắc khoải. (…)
Hồn Ta buồn đến chết đi được.(Mt 26,37)

-  Ngài buồn vì mang lấy thân phận kẻ tội lỗi, Ngài phải chứng kiến sự đứt đoạn
giữa Ngài và Cha Ngài. Ngài vẫn cầu nguyện liên lỉ với Cha Ngài, nhưng Thiên Chúa
Cha thinh lặng. Ngài mong ước được khỏi chén đắng, đã lên tiếng ba lần (nghĩa là hết
sức thành khẩn), nhưng Ngài biết đó không phải ý Cha Ngài.

 Thật kỳ lạ, khi lời cầu khẩn của Đức Kitô không được Cha Ngài nhận lời! Nhưng ta
luôn nhớ lời cầu xin của Đức Kitô luôn có hai phần gắn liền với nhau.

Xin cho con khỏi uống chén nầy,
nhưng xin ý Cha được thể hiện. (Mt 26,43)

“Chén nầy” là gì? Ở đoạn cuối cuộc tử nạn, Mátthêu ghi lại: “Từ giờ thứ sáu, bóng
tối phủ lên toàn vùng, cho đến giờ thứ chín. Và gần đến giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lên
một tiếng lớn: ‘Eli, Eli, lema sabakthani!’”, (Mt 27,45-47)

Chén đắng là bóng tối của Địa ngục do tình trạng tội lỗi, nơi vắng bóng Thiên Chúa.
Đức Kitô đã đi vào tình trạng nghèo cùng tột nầy là tình trạng vắng bóng Thiên

Chúa, và thèm khát kêu cầu đến Thiên Chúa từ đêm tối cùng cực đó. Đó là khổ nạn tột
bực mà Đức Kitô đã gánh chịu và là hiện thân người nghèo của Thiên Chúa.

- Thiên Chúa Cha đã bỏ Ngài, người bên cạnh cũng bỏ đi hết: “Bấy giờ tất cả các
môn đệ đã bỏ Ngài và trốn hết” (Mt 26,56)

Phêrô, người được tín nhiệm chăn dắt Giáo hội Ngài cũng đã chối Ngài (xem Mt
26, 69-75).
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Trong cuộc tử nạn nầy, toàn dân chúng (xem 27,25) các người có chức phận đạo,
đời, kẻ qua đường, ngay cả những người tội nhân cùng chịu đóng đinh cạnh Ngài (xem
Mt 27, 39-44) cũng nguyền rủa, phỉ nhổ, lên án Ngài. Và đây là khổ nạn thứ hai Đức Kitô
gánh chịu: cô đơn và bị những người bên cạnh ruồng bỏ.

- Và khổ nạn, nghèo tận cùng là chết và chết nhục nhã như một tội nhân tệ hại
nhất. Đây là tình trạng thất bại theo tiêu chuẩn của bất cứ dự phóng nào của nhân loại cũ,
một nhân loại “giàu có” theo ý muốn riêng của con người muốn “bằng Thượng đế”, nghĩa
là muốn đuổi Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình.  Adam và Eva cũ đã tạo thế giới
“giàu có” đó qua lời dụ dỗ của rắn :

Các ngươi sẽ không chết...mắt các ngươi sẽ mở ra và các ngươi sẽ như các thần,
biết điều tốt và điều xấu. (St 3,5).

Phúc là Đức Kitô, “Ngài đã bị giao vào tay những kẻ tội lỗi” (Mt 26,45), gánh chịu
“hỏa ngục” của tình trạng tội lỗi.

Thiên Chúa Cha vắng mặt, thinh lặng, con người ruồng bỏ, chết đi cuộc sống mình.
Nhưng nơi thế giới hỏa ngục, hậu quả tội lỗi đó, Con Người đã chiến thắng tội lỗi và sự
ác:

- Đức Kitô vẫn làm theo ý Cha Ngài, kêu cầu đến Cha Ngài dẫu Thiên Chúa Cha ẩn
dấu, làm thinh;

- Ngài hiến thân Ngài cho con người, cứu độ con người dẫu con người nhục mạ,
giết chết Ngài;

- Ngài không tìm cách cứu lại sự sống riêng của Ngài, nhưng trả lại “hơi thở”, tức là
sự sống mình cho Cha Ngài. “Đức Kitô, một lần nữa kêu lên một tiếng lớn, trả lại
hơi thở.” (Mt 27,50).

Nơi cuộc chiến thắng của Tình yêu vô điều kiện đó, Thiên Chúa Cha đã phục sinh
Ngài.

Ngài không ở đây nữa, vì Ngài đã được sống lại như Ngài đã nói. (Mt 28,6).
Ngài đã được sống lại từ giữa những kẻ chết, và nay Ngài đi trước các ngươi đến
Galilêa; các ngươi sẽ thấy Ngài ở đó. (Mt 28,7)

Người nghèo cứu độ nay là Phúc của người được Thiên Chúa làm cho sống lại. Ta
cũng gặp lại sau khi Ngài sống lại vùng đất Galilêa, nơi Ngài đã loan báo cõi phúc cho
nhân loại.  Ngài đến lại Galilêa lần nầy để xác minh Phúc của nhân loại, Nước Trời ở
giữa họ, nay đã thực hiện trong Thánh giá và Phục sinh của Ngài. Galilêa của tất cả các
dân tộc. Ngài đến trước, chờ đợi các môn đệ Ngài.

Ngài đến trước, vì Ngài là con đầu của Thiên Chúa, anh cả của nhân loại mới trong
tình nghĩa yêu thương. Người con đầu đã hoàn thành, nhân loại giữa trần thế đang hoàn
thành trong niềm hy vọng vào Thánh giá cứu độ và Phục sinh của Ngài.

Phúc mà nhân loại thừa hưởng từ nguồn Phúc nơi Người Nghèo cứu độ và được
Phục sinh, là ngày ngày thực hiện Phúc Nghèo của Thánh giá, của cuộc chiến đấu cam
go với “Họa giàu của vị kỷ, kiêu căng” nơi thế giới con người cũ, và thông dự niềm vui và
hy vọng Phục sinh của người anh cả của mình.

Đến đây chúng ta hiểu được tương quan giữa những kẻ có phúc và những kẻ
nghèo. Cả hai cách nói đó qui chiếu về nguồn Phúc nghèo là Đức Kitô cứu độ.

Người đã mang thân phận con người để hoàn thành tất cả Lề luật và Các tiên tri.
Nhưng Lề luật và Các tiên tri cũng chỉ gói trọn trong hai điều răn nầy :

Ngươi hãy yêu Thiên Chúa hết tâm, hết lòng, hết trí khôn mình
Ngươi hãy yêu người bên cạnh như mình. (xem Mt 22,37- 39)
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Nghèo trong Phúc âm Matthieu là sự khao khát tình yêu Thiên Chúa và con người,
thể hiện tột bực nơi Con Người Kitô trong giây phút khổ nạn. Mọi hệ luận khác có thể rút
ra từ nguồn Chân lý nầy, nhưng không một thiên kiến chính trị, kinh tế, xã hội, đạo đức
nào trong các phương thức giải thích của con người có thể là nền cho mặc khải đó [xem
lại bài học của người phụ nữ và bình dầu thơm. x.Mt 26,6-13].

NƯỚC TRỜI
Nguyên tự chữ Nước Trời là “vương quốc của các tầng trời”. Matthieu không ghi lại

lời nói khẳng định rõ như Gioan: “Vương quốc của Ta không thuộc trần thế nầy... nhưng
vương quốc của Ta không phải thuộc về ở đây.” (Gioan 18,36), nhưng toàn bộ Phúc âm
của Matthieu luôn mặc nhiên hay đôi khi minh nhiên nói đến Đức Kitô là vua: Ngài là
“vương quốc của các tầng trời”.

- Từ các đoạn Phúc âm thời thơ ấu, Đức Giêsu đã được chép là con Đavit (Mt 1,1),
vua dân Do-thái (Mt 2,2);

- đến khi rao giảng “vương quốc các tầng trời” (Mt 3,1; 3,17; 5,3;5,19;7,21), con của
Đavit (Mt 9,27); Con của Người là chủ ngày sabbat (Mt12,8); các dân tộc sẽ được
hy vọng nơi danh Ngài (Mt 12,21);

- các dụ ngôn về vương quốc các tầng trời (x. Mt 13,44-50);
- và khi vào thành Giêrusalem để chịu khổ nạn: “nầy vua của ngươi đến với ngươi”

(Mt 21,5); vương quốc Thiên Chúa (Mt 21,31);
- cũng như lúc chịu khổ nạn: vua Do-thái (Mt 26,11);
- và sau khi được Phục sinh : “mọi quyền đã trao cho Ta ở trên trời và ở trên trần

thế”(Mt 28,18).

Danh hiệu Đức Kitô là Vua, là “Vương quốc của các tầng trời” được tất cả các tác
giả Kinh thánh lặp lại nhiều lần. Và mỗi tác giả theo cách của mình đều xác định nội dung
mới về Vua Kitô nơi Tin mừng. Trong Cựu ước, khi Israel dùng hình ảnh vua để áp dụng
cho Thiên Chúa của mình, thì cách áp dụng đó không có một hậu quả nào trên các thể
chế chính trị của họ. Giavê cai trị trên Israel (xem Sách Thẩm phán 8,23; I Samuel 8,7;
Xuất hành 19,6) dựa trên Giao ước, nhưng không có vị vua nào thực tế là hiện thân của
Thiên Chúa ở giữa dân Ngài” 14

Thiên Chúa cai trị dân Israel, giải phóng dân Ngài khỏi tay các dân ngoại đe dọa sự
sống còn của dân đó. Khi Thiên Chúa giải thoát Israel khỏi tay Pharaon, bài ca tụng của
Môisen và dân chúng hát mừng Giavê kết thúc bằng câu:

Chính Giavê hiển trị làm vua cho đến muôn đời. (Xuất hành 15,18)

Giavê cũng là Vua khi đem lại công bình tự do cho toàn dân, đặc biệt kẻ khốn cùng,
như lời Thánh vịnh 146 :

Ngài cầm giữ chân lý trong tay Ngài.
Ngài đem lại công chính cho kẻ bị áp bức.
Ngài cho kẻ đói ăn.
Chúa giải thoát kẻ bị xiềng xích,
Chúa làm cho kẻ mù thấy,
Chúa làm cho kẻ gù đứng thẳng,
Chúa bảo vệ người ngoại quốc,
Ngài giúp đỡ người mồ côi và góa bụa,
Chúa hiển trị cho đến muôn đời,
Đó Thiên Chúa người, hỡi Sion, từ muôn thế hệ.

14 Vocabulaire de Théologie Biblique, tr. 1134.



95

Qua các tiên tri và lịch sử dân Israel, Thiên Chúa đã hứa sẽ gởi đấng Thiên sai thể
hiện vương quyền đó của Ngài. Vào thời đương tiền của Đức Kitô, dân Israel đang chịu
sự đô hộ của người Lamã, nên sự trông chờ đó lại càng gay gắt và đặc biệt hướng đến
mục tiêu chính trị rõ rệt :

Sự trông chờ (một vị Vua Thiên sai) vừa có mục tiêu tôn giáo - sự thống trị tối hậu
của Thiên Chúa -  lại hàm ngụ một tính cách chính trị rõ rệt: Người ta trông đợi một vị
Vua Thiên sai đến cứu Israel khỏi ngoại quốc đô hộ. 15

Bà mẹ của các người con của Zêbêđê đã nêu lên một cách minh nhiên quan điểm
nầy với Đức Kitô, khi xin cho hai con mình, một người ở bên hữu, một người ở bên tả
trong Vương quốc của Ngài. Và Đức Kitô trả lời người phụ nữ nầy :

Các ngươi không biết điều mình xin là gì cả. Các ngươi có thể uống chén Ta sắp
uống không?  (Mt 20,22).

Nói cách khác, Đức Kitô đã định nghĩa vương quyền Nước Trời là Thánh giá.
Nhưng trước khi Đức Kitô được sống lại và Thánh thần hiện xuống, ngay các môn đệ theo
Đức Kitô cũng không hiểu hết nội dung vương quyền nầy.

Và trong ánh sáng của Đức Kitô được sống lại và ơn Thánh Thần, Matthieu đã
khẳng định chính Đức Kitô là “vương quốc của các tầng trời”, là Vua, là Con Thiên Chúa.
Nhưng mỗi lần nêu lên mặc khải nầy, tác giả luôn cho thấy nội dung mới về quyền năng
thiên quốc nầy.

-  Trước khi báo Nước Trời ở gần, luôn có lời nhắc nhủ μετανοια: Hãy
thay đổi tâm hồn. Nói cách khác, hãy ở trong một chân trời mới để sống, để hiểu Nước
Trời ở gần là ai.

-  Khi Philatô hỏi: “Ông là vua người Do-thái? Đức Kitô trả lời: ‘Ông nói điều đó’” (Mt
27,11) Ngài khẳng định tước hiệu nầy. Nhưng khi các vị thầy cả và trưởng lão trong dân
lên án Ngài về lời đó theo cách hiểu của họ, Ngài đã không trả lời. Trái lại khi bà mẹ của
Gioan và Giacôbê gián tiếp thổ lộ một cách thành thực ước vọng thấy hai con mình ở
cạnh một Vua Giêsu theo nghĩa chính trị trần thế, thì Ngài lại gián tiếp chỉ cho tất cả
những người nghe biết Nước Ngài là Thánh giá cứu độ (xem Mt 20,20-23).

- Và giữa hai câu nói lặp lại về “Vương quốc của các tầng trời ở gần” của Gioan
Tẩy giả và chính từ miệng Đức Kitô, có đoạn văn về cơn cám dỗ trong sa mạc để xác định
rõ nội dung vương quốc đó: Vương quốc của con Thiên Chúa không phải là quyền lực từ
ma quỉ muốn chiếm đoạt tất cả các vương quốc trần thế. (Mt 4,8-10).

- Vương quốc của Đức Kitô được mặc khải trọn đầy cho các môn đệ của Ngài sau
khi Ngài sống lại từ cõi chết (xem đoạn cuối Phúc âm Matthieu 28,16-20).

Để thấy rõ nguồn gốc và sự thể hiện vương quyền nơi Đức Kitô khác với quyền lực
trần thế, ta đối chiếu hai đoạn văn nầy:

Bảng đối chiếu hai đoạn văn Mt 4,8-10 và Mt 28,16-20

(Mt 4,8-10) (Mt 28,16-20)

Quỉ đưa Ngài lên một đỉnh núi cao, Còn các môn đệ, họ đã đi về
Galilêa, trên ngọn núi mà Chúa Giêsu đã hẹn
với họ.

chỉ cho Ngài Và khi họ thấy Ngài,
tất cả các vương quốc trần thế với vinh Thì họ quì phục xuống; không ai còn nghi ngờ.

15 Vocabulaire de Théologie Biblique, tr. 1138.
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quang của chúng: “Tất cả những điều đó, ta
cho người hết, nếu người quì xuống chân ta
và thờ lạy ta.”

Đến với họ, Chúa Giêsu nói với họ những lời
nầy: “Mọi quyền bính đã trao ban cho Ta trên
trời và dưới đất. Các ngươi hãy đi khắp các
dân nước và làm cho họ thành môn đệ, rửa tội
cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần,
và dạy họ tuân giữ những gì Ta đã dạy các
người. Và Ta, Ta sẽ ở với các người luôn mãi,
cho đến ngày tận thế.

Nhận xét đầu tiên khi đối chiếu hai đoạn văn nầy, là chúng ta thấy có những chữ
hầu như giống nhau để nói về hai thứ vương quốc :

 Núi, vương quốc trần thế với vinh quang của chúng, quì xuống.
 Núi, mọi quyền bính, quì phục xuống.

Chữ dùng bên ngoài giống nhau, nhưng nghĩa thì lại khác:
Núi, biểu tượng của mục tiêu tột đỉnh của ước muốn quyền lực trần thế được

Matthieu mô tả là nơi của quỉ. Vương quốc trần thế là có tất cả, cái có được nhiều là vinh
quang, hạnh phúc của người tìm kiếm quyền lực nầy. Ý hướng (quỉ đưa Ngài...) và mục
tiêu (quì xuống thờ lạy quỉ) là tìm sự thù nghịch hay triệt tiêu sự hiện diện của Thiên Chúa
và kẻ khác. Tất cả điều ta có nay thành đồ vật ta sử dụng theo quyền lực của ta, thế giới
có đó không còn sự hiện diện của ai ngoài quyền lực của ta.

Galilêa, nhân loại mới, Núi của vương quốc Chúa Kitô là điểm hẹn của Chúa
Kitô và nơi môn đệ Ngài được báo trước để tìm về. Nơi Galilêa mới môn đệ thấy, tức
là gặp gỡ.

Tóm lại, Nước trần thế là ước muốn giàu có các sự vật để tôn vinh cái chấp ngã,
cái tôi của mình: giàu có quyền lực, của cải vật chất, danh vọng... . Điều mà Trang Tử gọi
là kỷ, công, danh. Nhà Phật gọi là chấp ngã, Nho học gọi là bá đạo, “vô kỵ đạn giã” (không
còn biết ai để kính trọng nể nang).

Nước Trời, nơi Đức Kitô, là chết đi luôn mãi cái “chấp ngã” đóng kín, là trời mới đất
mới của Thiên Chúa làm người, để con người được làm con Thiên Chúa và trở thành anh
em với nhau.

Nước Trời đó là vương quốc của Kẻ Nghèo theo hai nghĩa:
 Nghèo là vắng bóng, là không có cái “tôi” giàu có bám víu vào việc tìm tòi các

đồ vật, nói theo Trang tử là ” vô kỷ, vô công, vô danh”.
 Nghèo là sự thèm khát, đói Lời Thiên Chúa, là nguồn yêu thương Thiên Chúa

và người đồng loại. Nghèo ở đây là cơn khát của Chúa Kitô khi Ngài hoàn tất
cơn khổ nạn: “Ta khát (Gioan 19,28), khát Thiên Chúa, khát con người.

TỔNG KẾT CÂU VĂN

Phúc cho những kẻ nghèo trong thần trí
vì  Nước Trời thuộc về họ

Đây là mặc khải một Tin mừng cho nhân loại nói chung:
-  Chân lý được tỏ lộ tràn đầy cho con người đang sống trong trần thế qua chính

hiện thân của Đức Kitô: là Kẻ nghèo và là Nước Trời.
-  Chân lý đó đã thể hiện trong lịch sử con người nơi Đức Kitô làm người, chết và

sống lại: Ngài đã làm hòa nhân loại với Thiên Chúa, và ban cho con người Chân lý để xây
dựng tình yêu thương đồng loại.

-  Từ nơi sự thể hiện Giao ước mới đó, qua Đức Kitô, Thiên Chúa mặc khải rằng:
từ ngày tạo dựng con người cho đến ngày tận thế, những ai thành tâm lắng nghe tiếng nói
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lương tâm tìm kiếm, đói khát Chân Lý (là Thiên Chúa) và đón nhận, yêu thương đồng loại
mình đều ở trong ơn cứu độ của Giao ước nầy (xem đoạn Phúc âm nầy của Mt 27,52-53).
“Các mồ mả mở ra và nhiều xác các thánh đã chết sống lại: họ ra khỏi mồ sau sự sống lại
của Chúa, đi vào Thành thánh...”. Tất cả những kẻ thiện tâm thiện chí nầy là kẻ nghèo
trong thần trí, dẫu có được phúc trực tiếp biết đến Phúc âm, hay chưa bao giờ nghe đến,
tùy theo hoàn cảnh riêng được Thiên Chúa an bài cho họ. Nhưng nghèo trong thần trí,
không phải là chỉ có ý hướng tốt không cần nại đến việc thực thi thành hành động, nhưng
là sự thành tâm khao khát chân lý đã được sức mạnh của “Thánh Thần” của Chúa Kitô,
Đấng cứu độ thánh hóa.

-  Nghèo là phúc, là trong Đức Kitô con người “chết mình đi”, không còn chất chứa
những sai lạc của con người cũ, chấp ngã, tự mãn, chỉ biết tìm kiếm đồ vật bên ngoài; và
cũng có nghĩa tích cực là thèm khát, yêu mến, tìm kiếm Thiên Chúa và nhân vị kẻ khác.





Chương VI

Phân Tích Bản Văn

MỐI PHÚC THỨ HAI

Phúc cho những kẻ hiền lành
vì họ sẽ nhận lãnh đất làm gia nghiệp (Mt 5,4)

Hình thức văn chương 16

Nước Trời được Gioan Tẩy giả và chính Chúa Kito hô to cho mọi người biết là đang
ở gần. Ở gần, ở giữa trước hết là nói đến một sự kiện đang xảy ra, và còn có nghĩa là sẵn
sàng ban cho, luôn sẵn sàng. Động từ ở thì hiện tại nói đến thái độ đi trước của Tình yêu
Thiên Chúa, là quà tặng nhưng không, đã để sẵn.

Thì hiện tại cũng chỉ một tình trạng thiết yếu, thường trực do tự bản chất và điều kiện
không thể tránh né của thân phận con người trong trần thế. Nếu sự khát khao, yêu thương
Thiên Chúa và con người phải luôn luôn là tình trạng thiết yếu và thường trực nơi con
người, sự kiện đó không làm ta thắc mắc. Nhưng trong mối phúc thứ tám, khi nêu lên mối
phúc của những kẻ bị bách hại vì công lý, tác giả lại cho đó là một điều khó tránh khỏi,
trường kỳ... thì đó hẳn là một lời thức tỉnh rất hùng hồn. Ngày nào còn con người, ngày đó
luôn có nguy cơ công lý bị chà đạp. Nói cách khác, Chúa Kitô đã hoàn thành sự chiến
thắng trên tội ác, nhưng lịch sử nhân loại vẫn luôn là cuộc chiến đấu trường kỳ để từng
bước thực hiện sự chiến thắng đó. Ngôn ngữ thần học ngày nay gọi là “Giáo hội trên
đường lữ hành”, nghĩa là cho đến ngày tận thế Giáo hội luôn chiến đấu với sự ác gắn liền
với cuộc sống trần thế và của mỗi người. Giáo hội luôn là Giáo hội tử đạo và chịu bắt bớ về
công lý.

Chữ sẽ trong động từ ở thì tương lai của 6 mối phúc ở giữa (bắt đầu từ mồi phúc
thứ hai nầy) không phải chỉ nói đến một tương lai sau khi con người chết. Thì tương lai ở
đây thiết yếu là nói đến một tình trạng đang hoàn thành, một phận vụ phải thực thi, một
cứu cánh của thực tại.

Những kẻ hiền lành
Chữ nầy tự gốc Hy lạp là πραΰ . Truy nguyên các bản văn Cựu ước, chúng ta

thấy hầu như toàn cả câu văn là việc lặp lại lời Thánh vịnh 37 (36), 11:

Và người khiêm tốn (nguyên chữ Do-thái là anawim nghĩa là nghèo) sẽ được đất làm
gia nghiệp, họ sẽ hân hoan sống cảnh thái hòa.

Vì đối chiếu với câu văn nầy, đa số các tác giả minh giải Thánh Kinh đều có khuynh
hướng xếp hai mối phúc một và hai vào một nội dung.17

16 Nhắc lại ở đây về việc phân tích hình thức văn chương của toàn đoạn văn các mối phúc. Động từ
được dùng ở vế thứ hai câu nầy ở thì tương lai (cũng như 5 mối phúc kế tiếp), khác với thì hiện tại của động
từ dùng ở mối phúc thứ nhất và thứ tám. Ở hai nơi dùng thì hiện tại nầy đều đi kèm với chữ Nước Trời.

17 Jacques Dupont, Le Message des Béatitudes, Cahiers Évangile,  Ed. du Cerf, tr. 42.
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Và truy nguyên thêm ý nghĩa biểu tượng của chữ anawim, các tác giả minh giải
Thánh Kinh nhận thấy rằng,”thành ngữ đó nơi tiếng Do-thái gợi lên hình ảnh của những kẻ
cúi đầu: bị đè đầu cỡi cổ hay tự cúi mình xuống.” 18 Như thế, nghèo, khiêm cung, tuân
phục, hiền lành... đều là những cách diễn tả cùng một nội dung.

Ngay chính trong bản văn Phúc âm của Matthieu, ta gặp một chỗ khác chữ hiền lành,
khi tác giả ghi lại lời Đức Kitô nói về Ngài: “Ta hiền lành và khiêm tốn tự trong lòng.” (Mt
11,29). Nơi Thánh vịnh 37 (36), và ở đoạn Phúc âm Matthieu ghi lại lời Chúa Kitô nói Ngài
là kẻ hiền lành, ta đều thấy có nêu lên hai lớp người :

TV 37 (36): kẻ vô đạo, tàn ác / kẻ công chính và khiêm tốn.
Mt 11, 25-30: kẻ khôn ngoan và khéo léo / kẻ bé nhỏ, kẻ chịu khổ đau bước theo
Chúa Kitô.

Đặc biệt trong những câu Phúc âm đi trước lời nói nầy, Đức Giêsu nói đến mặc khải
của Thiên Chúa thực hiện trọn vẹn nơi Ngài: “Tất cả đã được Cha Ta trao lại cho Ta và
không ai biết đến Con ngoài Cha, và không ai biết Cha ngoài Con và kẻ được Con mặc
khải cho.” (Mt 11,27).

Biết Thiên Chúa là sống cuộc sống của Thiên Chúa. Chúa Giêsu sống cuộc sống của
Thiên Chúa và Ngài mặc khải cho biết cuộc sống đó là hiền lành. Những kẻ được Chúa
Kitô mặc khải về cuộc sống Thiên Chúa, là những kẻ thông dự cuộc sống của Chúa Kitô
hiền lành, nên họ cũng được gọi là người hiền lành, những kẻ có Phúc. Đó là ý nghĩa tổng
quát.

Nay chúng ta có thể đi sâu vào tình tiết của ý nghĩa “người hiền lành” trong lời chúc
phúc thứ hai nơi bài giảng trên núi.

-  Nơi thánh vịnh 37(36), hiền lành có một ý nghĩa rõ ràng và hạn hẹp: không tức giận,
không ghen tương, không dùng bạo lực với kẻ ác; nhưng bình tâm và trông cậy vào Chúa:

Đừng tức giận chống lại kẻ ác,
Đừng ghen tương với phường làm điều sai trái . (Tv 37, 1)

Hãy bình tâm và tin tưởng vào Chúa.  (Tv 37,7)

-  Nơi đoạn Phúc âm Matthieu (Mt 11, 28-30) hiền lành mang nội dung tích cực hơn.

 Hiền lành nơi Đức Giêsu là sức mạnh nâng đỡ những ai theo Ngài đang phải gánh
nặng vì khổ đau.

 Người hiền là kẻ theo Chúa Kitô, chấp nhận khổ đau trong niềm tin vào sự nâng đỡ
của Ngài :

Hãy đến với Ta, tất cả các con, đang cực nhọc và gánh nặng, và Ta sẽ đỡ đần các
con. Các con hãy mang lấy ách nặng nề của mình và nghe theo lời Ta dạy, vì Ta
hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và các con sẽ tìm thấy sự thoải mái cho tâm
hồn các con. Vâng, ách Ta dễ chịu và gánh nặng của Ta nhẹ nhàng.” (Mt 11,28-30)

Nói như câu châm ngôn Á đông kẻ hiền lành là kẻ “trên không trách trời, dưới không
oán người”. Kẻ hiền là đối nghịch của kẻ phản kháng theo ngôn ngữ xã hội ngày nay.

Đến đây hẳn nhiên, ta dễ dàng cho rằng kẻ hiền không khác gì người có thái độ tiêu
cực, ẩn thân, chờ thời, buông tay trước bao điều gian ác trong xã hội và bằng lòng với
việc cầu nguyện!

18 Jacques Dupont, Sđd, tr. 44.
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Để sâu sát ý nghĩa Thánh Kinh của người hiền lành, chúng ta tìm những mẫu mực
người hiền lành thật sự được Cựu ước và Tân ước nêu lên: Maisen và Đức Kitô.

Trong sách Dân số đoạn 12 ta đọc được câu nói về Môisen :

Maisen là một người hết sức hiền lành, người hiền lành hơn hết mọi người trên trái
đất. (Ds 12,3)

Và tiếp theo câu nầy, Chính Giavê Thiên Chúa nói rõ thế nào là đặc điểm của kẻ hiền
lành đó:

Giavê nói: Các ngươi hãy nghe các lời Ta nói đây :
Nếu có một tiên tri giữa các người,
thì đó là kẻ được Ta nói trong thị kiến,
Ta dùng một giấc mộng để nói với người ấy.
Maisen tôi tớ Ta, không phải như thế,
Ông ấy cư ngụ nơi nhà Ta,
Ta nói với người ấy trực tiếp,
nói rõ ràng chứ không bằng lời bí ẩn
và ông ấy thấy vinh quang của Gia vê. (Ds 12, 6-8)

Chúng ta biết rõ con người hiền lành của Giavê đó, vì vâng theo ý Thiên Chúa, vì
thương dân mình đang khốn khổ dưới ách nô lệ nơi Ai cập, đã đứng lên đòi tự do cho con
cái Israel.

Đức Kitô là hiện thân của Tình yêu Thiên Chúa bất chấp tội lỗi và bạo lực nơi con
người như lời Phaolô đã nói :

Chứng cớ Thiên Chúa yêu thương chúng ta là Chúa Kitô, trong lúc chúng ta đang
còn là kẻ tội lỗi, thì Ngài đã chết cho chúng ta.  (Rm 5,8)

Matthieu, ngay trong bài giảng trên núi nầy, đã nói đến người hiền lành theo mẫu
mực Chúa Kitô :

Các ngươi đã từng biết có lời nói rằng: mắt thế mắt, răng đền răng. Nhưng, Ta, Ta
nói với các ngươi là đừng đương đầu với kẻ ác. Trái lại, ai vả ngươi một cái nơi má
phải, hãy đưa má trái ra nữa...
Các ngươi đã từng biết có lời nói rằng; ngươi hãy yêu người bên cạnh và ghét kẻ thù
ngươi. Ta, thì Ta nói, các ngươi hãy yêu kẻ thù các ngươi, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ
các ngươi. (Mt 5,38-39; 43-44)

Và đây không phải chỉ lời dạy lý thuyết, đây là sự thực hiện cụ thể nơi Con người
cứu độ là Chúa Giêsu như Phaolô đã nêu lên. Ngài đã chết để cứu những kẻ đã đuổi
Thiên Chúa ra khỏi đời mình. Ngay khi bị treo lên trên Thánh giá, Ngài đã kêu lên lời cầu
nguyện xin Thiên Chúa tha thứ cho những kẻ xúc phạm đến Ngài.

Lạy Cha, xin tha cho họ, họ không biết việc họ làm. (Lc 23,34)

Nhưng Con người Chí Hiền đó cũng đã nổi giận và có những cử chỉ, mà về mặt xã
hội, ta có thể gọi là hung hăng, khi Ngài đuổi những kẻ buôn bán nơi đền thánh.

Chúa Giêsu đi vào đền thánh và đuổi tất cả kẻ bán mua đang ở đó. Ngài lật đổ các
bàn đổi tiền, cũng như ghế của các người bán bồ câu. (Mt 21,12)
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Ngài đã tố giác lối sống giả hình của các người Pharisiêu và luật sĩ, và còn nói câu
nói lạ thường nầy:

Các ngươi đừng tưởng Ta đến để mang lại hòa bình trên trái đất; Ta không đến để
mang hòa bình, nhưng là thanh gươm... (Mt 10,34)

Và với các môn đệ Ngài, Ngài dạy họ :

Các ngươi đừng sợ những kẻ ấy !...
Các ngươi đừng sợ gì hết về những kẻ giết thân xác nhưng không cách gì giết tâm
hồn.... Ai tuyên xưng mình vì Ta trước mọi người, đến phiên Ta, Ta sẽ tuyên dương
họ trước Cha Ta, Đấng ngự trên trời; nhưng ai chối Ta trước mọi người, đến phiên
Ta, Ta sẽ từ chối họ trước Cha Ta Đấng ở trên trời.. (Mt 10,26; 28; 32-33)

Trước những lời nói, cử chỉ bên ngoài xem ra trái nghịch nhau, ta cố tìm xem người
hiền lành được chúc phúc là ai?

Cũng như chúng ta đã thấy kẻ nghèo được chúc phúc không phải chỉ là người
nghèo vật chất, kinh tế và được định nghĩa từ quan điểm lấy vật chất, kinh tế làm nền tảng
để đánh giá bản tính con người, thì người hiền lành được chúc phúc cũng không phải chỉ
là người nhu mì, dễ bảo, chịu đựng, xét trên bình diện tâm lý, xã hội. Và nếu đóng khung
nội dung hiền lành trong khuôn khổ nầy, vô tình chúng ta rơi vào tình trạng thụ động, bạc
nhược, cam chịu, tắc trách, thiếu dũng khí làm người, như triết gia Frédéric Nietzsche đã
hiểu sai, gán cho Kitô giáo là một lý thuyết của những kẻ không dám sống, những kẻ thoái
hóa và khiếp nhược.

Cần nhắc lại rằng Tin Mừng là sự sống và ơn cứu độ của Chúa Giêsu-Kitô, Lời Thiên Chúa
làm người; Lời đó không thuộc về thế gian, nhưng ở trong thế gian. Nói cách khác Lời đó
mặc lấy ngôn ngữ con người, nhưng loan báo một ý nghĩa mới. Ý nghĩa đó còn khác và mâu
thuẫn nữa đối với ý nghĩa mà ngôn ngữ thông thường diễn đạt, vì sự “thông thường” của
cuộc sống con người đã là hậu quả của một sự đứt đoạn với Lời nguyên thủy (xem câu
chuyện tháp Babel- Sách Sáng thế 11,1-9). Đức Kitô là Lời vượt lên trên những cách hiểu
khác nhau về các giá trị và về chân lý do ý muốn mỗi người, mỗi nhóm, mỗi thế hệ tự tôn, tự
mãn tạo ra làm mẫu mực cho mình, do chính mình. Ngài là Lời Thiên Chúa, tập hợp lại mọi
người, trả lại nguồn gốc nguyên thủy và chân thực cho các mối tương quan (ngôn ngữ) bằng
chính sự Nhập thể cứu độ của mình: nối kết Thiên Chúa và con người, giữa con người với
nhau.
Trong đức tin Kitô giáo, không phải lấy kinh nghiệm xã hội, lấy ước mơ nơi tâm lý, lấy thước
đo của phán đoán mỗi người để hiểu và thẩm định giá trị của Lời Thiên Chúa và Đức Kitô.
Nhưng ngược lại, họ nhìn vào chính cuộc đời Chúa Kitô để giải thích và đào sâu ý nghĩa của
con người và các sinh hoạt của nó trong xã hội.

Việc tìm hiểu về những người hiền lành được chúc phúc cũng nằm trong khuôn khổ
mặc khải và đức tin nầy.

Chúng ta đã thấy ý nghĩa người nghèo trong tinh  thần của Chúa Kitô, thì ở đây
chúng ta cũng nhìn vào Người Hiền Lành Giêsu-Kitô để hiểu người hiền lành được chúc
phúc.

Nếu chữ Nghèo gợi lên cho ta sự khao khát trường kỳ và thiết yếu của bản tính con
người hướng lên Thiên Chúa, thì sự hiền lành mở ra một chân trời mới về tương quan
giữa con người với nhau trong sự sống của Chúa Kitô. Hai nội dung không tách biệt
nhau, nhưng ứng dụng vào những tương quan khác nhau :

- Ta đã thấy nơi vế thứ hai của câu mối phúc thứ nhất có nói đến Nước Trời. Nước Trời
ấy gợi cho ta thấy tương quan hướng thượng, chiều dọc của con người, tương quan giữa
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kẻ nghèo Giêsu-Kitô với Thiên Chúa Cha Ngài. Và động từ ở đây đặt ở thì hiện tại, để nói
lên một tình trạng luôn đã sẵn sàng từ phía Thiên Chúa.
- Ở đây, nơi vế hai của mối phúc thứ hai lại  nói đến Đất làm gia phần cơ nghiệp, Đất đó
cũng là Chúa Kitô, nhưng Đức Kitô trong lịch sử nhân loại. Trong lịch sử đó, sự sống của
Đức Kitô đang thực hiện trong mỗi người, mỗi thời đại lịch sử. Trong Ngài, lịch sủ đó
được thực hiện với sự cộng tác của con người, để sự đối xử giữa người với người là hình
ảnh của Tình yêu Chúa Ba Ngôi. Công việc cộng tác giữa Chúa và người đang diễn tiến
và phải hoàn thành, vì thế động từ ở thì tương lai trong vế nầy.

Như thế, mẫu mực người hiền Giêsu-Kitô đã giúp ta hiểu tương quan giữa “Con
người” và kẻ khác như thế nào?

Matthieu lấy lại lời tiên tri Isaia :

Đây là người Phục vụ mà Ta đã chọn
Người Ta yêu mến trong mọi sự...
Người đó sẽ không bẻ gãy cây gậy đã cong,
và không tắt ngọn đèn tim còn bốc khói.
Cho đến khi hoàn thành việc đưa dẫn
đức tin chân thật đến toàn thắng:

Các dân tộc sẽ đặt niềm cậy trông nơi danh Người ấy. (Mt 12,18; 20-21)

Và đoạn ấy rõ rệt nói rằng chính Đức Kitô là kẻ hiền lành mà ta đã trích: “Ta hiền
lành và khiêm tốn tự trong lòng.” (Mt 11,29)

Cũng trong đoạn ấy, ta đọc được nội dung tương tự đi trước như đoạn sách Dân số
nói về người hiền Maisen: Người hiền lành Môisen là kẻ cư ngụ nơi nhà Thiên Chúa và
thấy vinh quang Ngài.

Người hiền lành Giêsu-Kitô nay là kẻ biết Chúa Cha và kẻ làm cho con người biết
Cha Ngài. Như thế rõ ràng là nguồn gốc của Đức Hiền Lành là do tự nơi sự lưu ý của
Thiên Chúa, tình yêu Ngài đối với con người. Nói cách khác người hiền lành không phải là
kẻ nhu mì, dễ tính do tự thái độ chọn lựa riêng của mình; nhưng tiên quyết là thông dự
vào sức yêu thương của Thiên Chúa và tuân phục thực hiện ý Thiên Chúa.

Matthieu nhắc lại lời thứ ba tiếp theo chữ hiền lành: “khiêm nhượng trong lòng”.
Khiêm nhượng trong lòng cũng đồng nghĩa với sự tuân phục ý của Chúa Cha.

Nếu đọc toàn bộ Cựu ước và Tân ước, ta thấy sự nhấn mạnh nầy rất được lưu ý
và có tầm quan trọng đặc biệt.
 Căn nguyên sự tàn ác, là nội dung nghịch lại của hiền lành, là gì? Adam và Eva trái lời

dạy Thiên Chúa, ăn trái cấm để muốn bằng Thiên Chúa, nói cách khác không cần đến
Ngài. Hai vị đã mất đất “địa đàng” ( = vắng bóng Thiên Chúa).

 Người con đầu của Adam và Eva là Cain, vì tức giận, giết chính em ruột của mình là
Abel. Giết em mình vì tức giận, chống lại thái độ của Thiên Chúa.

 Nơi Isaia, người hiền lành cứu độ kẻ đang lạc lối trước hết người đó là đầy tớ của
Thiên Chúa.

 Nơi Phúc âm Matthieu, Chúa Kitô trong vườn cây dầu, trong giây phút khổ nạn để cứu
độ kẻ tội lỗi, ba lần nhắc lại lời nầy: ” Xin cho ý Cha được thực hiện” (Mt 26,42)

 Nếu hiền lành là tuân phục Thiên Chúa, thì bạo lực, tội ác có căn đế nguyên sơ là ý
định khước từ Thiên Chúa.

Tiếp theo đó, hiền lành là yêu thương con người. Yêu thương của Chúa Kitô trong
toàn nội dung các Phúc âm là Ngài đã làm người, từ bỏ thân phận thần tính của mình để
cứu độ kẻ tội lỗi. Gioan mô tả tình yêu của Chúa Kitô là :

Không có tình yêu nào cao cả hơn là hiến mạng sống mình cho bạn hữu mình. (Gioan
15,13)
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Bạn hữu đó là mọi người, nói như Phaolô là “tất cả chúng ta, những kẻ tội lỗi” (Rom
5,8). Từ nơi tội lỗi con người, chúng ta ở vào tình trạng kẻ thù nghịch với Thiên Chúa.
Nhưng trong tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Kitô, không ai là thù nghịch
của Ngài. Vì thế, khi phải nhấn mạnh là “các con phải thương kẻ thù các con” (Mt 5,44),
Chúa Kitô muốn nói với các môn đệ Ngài rằng: Những kẻ các con cho là thù nghịch với
mình thì đều là bạn hữu của Thiên Chúa. Và bây giờ chúng ta hiểu, những lần Chúa Kitô
lên án, có những cử chỉ tạm gọi là “hung hăng”, không phải Ngài nhìn những người Ngài
chê trách là kẻ thù nghịch, nhưng để tố giác những hành vi đang tạo nên điều ác nơi họ.
Và câu nói xem ra nghịch thường “Ta đến không phải mang hòa bình, nhưng đao kiếm”
(Mt 10, 34) nằm trong ý nghĩa đó.

Sự hiền lành là thực thi cụ thể tình yêu thương chân thực nơi Chúa Kitô: Trong
chân lý (nghĩa là trong sự tuân phục ý Thiên Chúa), con người sẽ biến đổi dần hồi nhân
loại “tội lỗi” (đã cắt đứt các mối liên hệ với Thiên Chúa và cũng do đó làm sai lạc mối liên
hệ giữa người với nhau), thành “vùng đất” thực hiện tình yêu nơi Chúa Kitô. Đó là ý nghĩa
vế thứ hai: Họ sẽ nhận đất làm cơ nghiệp. Đất nầy là chính lịch sử Chúa Kitô làm người,
chết và sống lại. Đất đó sẽ hoàn thành cho toàn thể nhân loại khi Chúa Kitô lại đến.

Cựu ước nói nhiều đến vùng đất nầy của Thiên Chúa:
 Sau khi Adam và Eva phạm lỗi, chống lại Thiên Chúa: “Giavê Thiên Chúa đuổi họ ra

khỏi vườn Địa đàng...” (Sáng thế 3,23).
 Sau khi Cain giết em, lời Giavê nói với ông: “Nay hãy chịu chúc dữ và bị đuổi ra khỏi

đất phì nhiêu...” (St 4,11).
 Chúa nói với Abraham: “Hãy rời xứ ngươi, bà con ngươi và nhà cha ngươi, để đến

vùng đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.” (St 12,1). Trong sự tuân phục ý Thiên Chúa, Abraham
có vùng đất mới của những kẻ tin Ngài.

 Maisen vâng phục Thiên Chúa, đem dân ông đang chịu cảnh nô lệ về vùng đất Chúa
hứa. “Ta biết nỗi khắc khoải của dân Ta. Ta quyết tâm cứu thoát dân Ta khỏi tay
người Ai cập và đưa dân Ta rời xứ nầy đến một vùng đất có cây cối rộng rãi, về một
vùng đất có sữa và mậät ong đầy tràn... (Xuất hành 3,7-8).

Tất cả những hình ảnh về vùng đất của Thiên Chúa đều loan báo về lịch sử cứu độ
của Chúa Kitô, “Người Hiền Lành” tạo một lịch sử mới cho con người.

Hiền lành không còn có ý nghĩa tâm lý, xã hội là nhu mì, chịu đựng; nhưng là tích cực
thực hành ý Thiên Chúa, làm chứng chân lý nơi Chúa Kitô. Chân lý đó là can cường tẩy
trừ, tố giác sự ác, bằng cách mở ra một vùng đất yêu thương. Vùng “đất mà Thiên Chúa
ban cho kẻ hiền làm cơ nghiệp” không phải thế giới của Adam và Eva muốn tạo ra khi từ
khước vâng lệnh Thiên Chúa, không phải là chốn chất chứa ghen tương anh em mình,
phản kháng Thiên Chúa và giết tha nhân nơi hành vi tội lỗi của Cain, cũng không phải là
chốn tù ngục, xã hội người bóc lột người, nơi vùng đất Ai cập, đất thờ bụt thần...

Muốn ở trong đất đó, tạo dựng vùng đất đó, lịch sử con người, như Abraham phải từ
bỏ quê cũ, dân Israel phải ra khỏi Ai cập... . Nói cách khác, vùng đất mới nơi Tình yêu
Chúa Kitô đem đến “gươm dao” chống lại sự ác, hành vi ác, đẩy lui xã hội tăm tối cũ.
Nhưng “gươm đao”, “vũ khí” của yêu thương là thánh giá, chết đi các hành vi tội lỗi sự
ác của chính mình và để con người chân thật được phục sinh.

Con người cũ dùng “gươm giáo” để giết người khác, dùng hận thù, phản kháng để
triệt hạ người bên cạnh và tôn vinh quyền lực, tiền tài, danh vọng cho mình, làm nên lịch
sử riêng của mình, do mình.

Người hiền lành hiến thân mình vì kẻ khác, tạo dựng một thế giới của những con
người chân thật, đẩy lui các hành vi xâm phạm đến giá trị và nhân phẩm con người.

Không chịu đựng và đầu hàng sự ác, không làm điều ác, người hiền Giêsu-Kitô cũng
không dùng phương tiện và phương cách của sự ác để thực hiện yêu thương. Matthieu
đã nêu lên rõ ràng lập trường đó của Ngài :
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Bây giờ một trong những bạn đường Chúa Giêsu, nắm lấy gươm trong tay, rút ra khỏi
vỏ, chặt người đầy tớ của thầy cả thượng phẩm và làm đứt tai người nầy. Bấy giờ
Chúa Giêsu nói: ‘Ngươi hãy bỏ gươm vào vỏ; vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì
gươm. Ngươi há nghĩ rằng Ta không thể gọi đến Cha Ta để tức khắc gửi đến mười
hai đoàn thiên thần được sao?... (Mt 26,51-53).

Tình yêu luôn làm sáng ngời chân lý; hiền lành là thực thi tình yêu nầy, không ủy mị,
can cường chống lại, khử trừ sự ác nơi các hành vi gian ác, đi trái sự thật. Nhưng tình yêu
mà người hiền cư ngụ trong đó luôn bao trùm hết mọi người,  kể cả kẻ đã làm gian ác.

Đất làm gia nghiệp đã được Thiên Chúa hiến cho nhân loại trong lịch sử cứu độ của
Chúa Kitô, nhưng nhân loại và mỗi người còn đang trên đường lữ hành để hưởng và sống
trọn gia nghiệp đó. Trên đường lữ hành nầy, Thiên Chúa chí hiền tôn trọng tự do và nỗ
lực đó của mỗi người và của toàn nhân loại. Ngài không sai lửa từ trời hay các đạo binh
thiên thần xuống tiêu hủy các người ác; nhưng đã sai Con Ngài đến để cứu họ. Ngài
không dùng bàn tay để chặt người ác, nhưng kêu gọi sự hợp tác của con người, của môn
đệ Ngài để rao truyền Lời chân lý và thực thi tình thương.

Do đó hiền lành cũng là tôn trọng tự do kẻ khác và kiên nhẫn tuân phục ý định của
Thiên Chúa.

Văn hóa Á đông, đặc biệt trong Nho giáo gọi kẻ hiền là kẻ có lòng nhân. Kẻ có lòng nhân còn
gọi là theo vương đạo. Chữ nhân hay chữ vương trong tiếng Trung hoa có nghĩa là người nối
với Đất, Trời. Con người đó biết từ nơi đáy lòng của mình có chân lý siêu việt, trên đầu trên
cổ mình, mà mình không làm ra được;  nhưng Lòng Nhân ẩn kín nầy giúp mình nhận ra
tương quan đạo nghĩa với Đấng không thấy và với những kẻ chung quanh. Trái ngược với
người hiền (người nhu hoặc nho)  là kẻ không sợ ai ngoài mình, là bá đạo, dùng gươm đao,
uy lực của mình để triệt hạ kẻ khác. Con đường vương đạo, nhân đạo là nho, tức là hiền
đức. Nhưng con đường đó là sức mạnh của đạo lý, là dũng khí của  người chân thật.

Bạo lực, tức bực, nóng giận, ghen tương, thiếu tin tưởng nơi kẻ khác, không thể đối
thoại, độc tài, áp bức dưới bất cứ cấp độ nào, cá nhân hay xã hội, một hành vi nhất thời
hay thành lý thuyết, cơ chế..., cuộc sống đó bao giờ cũng tiền kiến có sự ác căn cơ đi đầu:
chối bỏ Thượng đế và chân lý siêu việt.

Kết quả của sự quên lảng nầy là chữ không đồng với nghĩa, như một tình trạng Tháp
Babel trong Thánh Kinh: người ta nhân danh yêu thương, nhân danh tình huynh đệ để
anh em tương tàn và tạo nên xã hội tù ngục.

Yêu thương có thể được nêu lên như một thứ tình nhân loại nào đó, nhưng yêu
thương ở đây ở ngoài chân lý khi tước bỏ bản tính chân thật của yêu thương: Yêu thương
như thế không còn là tương giao giữa hai nhân vị tự do, nhưng là thực hiện một ý tưởng
cao ngạo về một nhân loại do một người, một thời đại tự tác tự tạo. Nhân loại giả tưởng
đó, một thứ thần tượng mới thay cho Thượng đế siêu việt, chính là con đẻ của hành vi
bạo động nguyên sơ chống lại Thượng đế và làm thương tổn đến con người. Lịch sử đó
không bao giờ là gia nghiệp của những người hiền được chúc phúc.

Bạo lực còn kinh hoàng hơn nữa, khi con người muốn thay Thượng đế siêu việt,
nhân danh Ngài, nhân danh tôn giáo, các giá trị được vinh danh là cao cả nhất để tự
chuyên làm điều ác theo ý định riêng của mình. Lạm dụng Thần Thánh (Mt 21, 12-13) tự
tôn mình thay Thiên Chúa để phân biệt tốt, xấu (xem Sáng thế 3,5), đó là những gì Người
Hiền Kitô đã phản ứng mạnh mẽ để tố giác :

Các con đừng xét đoán, để khỏi bị xét đoán... Các con đừng vất cho chó đồ thánh,
đừng đổ hạt trai trước con lợn: Chúng có thể dẫm lên, và trở lại chống các con để xé
xác các con. (Mt 7,1; 7,6).
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Chương VII

PHÂN TÍCH BẢN VĂN

MỐi PHÚC THỨ BA

Phúc cho những kẻ chịu buồn khổ,
vì họ sẽ được an ủi (Mt 5,5 )

Đau khổ
Khi chuẩn bị đi vào chính khổ nạn thánh giá, Chúa Kitô nói với các môn đệ Ngài:

“Các con tất cả sẽ hoang mang vì Ta, ngay trong đêm nầy.”(Mt 26,31).  Nhưng Ngài liền
nói thêm: “Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đi trước các con đến Galilêa” (Mt 26,32).

Khởi đầu đêm khổ nạn, Matthieu ghi lại rằng: “... Ngài bắt đầu cảm thấy buồn phiền
và khắc khoải. Bấy giờ Ngài nói: ‘tâm hồn Ta buồn đến chết...’” (Mt 26,37-38).

Nước Thiên Chúa, ngày của nhân loại đã sáng rạng nơi sự sống lại của Chúa Kitô.
Nhưng một lần nữa chúng ta nhắc lại là mỗi một chúng ta và toàn nhân loại còn đang từ
đêm tối của mình đốt nến Phục sinh. Bóng tối còn ngự trị trên nhân loại. Nhân loại đang
sống trong “đêm nay” của Chúa Kitô trong vườn cây dầu. Đức Kitô đã sống lại, và đến
trước mọi người về Galilêa mới, đất đã hứa làm gia nghiệp, nhưng mỗi một người chúng
ta đang trên đường tăm tối hướng về Galilêa đó. Chúng ta mỗi người đang nỗ lực chiến
đấu trong đêm: một mặt vì còn “thân xác” tức là con người cũ yếu đuối :

Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ: tinh thần thì linh hoạt nhưng
xác thân thì liệt nhược. (Mt 26,41).

Các Tông đồ đều không đủ sức để thức tỉnh ngay cả trong một giờ (xem Mt 26,40).
Và mặt khác thì vì Chúa Cha như làm thinh, ẩn mặt trước những nỗ lực con người

kêu cầu đến Ngài. Thiên Chúa luôn là Đấng siêu việt, ẩn giấu trong cuộc đời nơi trần thế
của chúng ta.

Trong đêm dài của lịch sử thực tế của nhân loại cho đến ngày tận thế, Đức Kitô luôn
tỉnh thức và cầu nguyện, nhưng ngay các môn đệ Ngài, Giáo hoàng, Giám mục, nghĩa là
tất cả mọi người, còn mang thân phận làm người là có thể bị cám dỗ và có thể ngủ mê vì
yếu đuối của “thân xác”. Trong bóng tối của đêm, người công chính Giêsu-Kitô luôn có kẻ
tìm bắt; và kẻ muốn giao nộp Ngài và tìm cách giết Ngài luôn ở gần :

Nầy kẻ nộp Ta đến gần. (Mt 26,46)

 Chúng ta luôn tự hỏi: “Tại sao nơi Adam mới, Thiên Chúa không biến cải trong một
chốc lát tất cả tâm hồn mọi người, để từ nay không còn tội lỗi và bóng tối trong lịch sử
nhân loại? Đức Kitô vâng lệnh Cha Ngài, đã không làm như thế. Ý Cha Ngài không muốn
cất chén đắng của đêm dài lịch sử con người: Ơn cứu độ không hủy bỏ mầu nhiệm tạo
dựng con người tự do với những thử thách và thách đố.

Ngài nói với các môn đệ Ngài trước đó :
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Bấy giờ người ta sẽ trao nộp các con để chịu khổ đau và xử chết; các con sẽ bị mọi
dân tộc ghét bỏ vì danh Ta. (Mt 24,9)

Hãy đến với Ta, hỡi tất cả các con đang cực nhọc và gánh nặng... Hãy mang lấy ách
của Ta. (Mt 11,28; 29)

Frédéric Nietzsche19 với con mắt cú vọ đã thấy rằng trước hướng đi của lịch sử kỳ cùng là
một sự thách đố giữa Dionysos, men say của cuộc sống trong đêm tối và Đức Kitô. Tựa đề
hai cuốn sách của ông rất tiêu biểu: (Antéchrist = Kẻ Đối Đầu Chúa Kitô, và Sự Hiểu Biết Vui
Tươi = le Gai Savoir). Nhân loại đã giết thần, nay là nhân loại hưởng niềm vui của hiểu biết
và tận hưởng mọi khả năng, quyền lực của đời sống hiện tại! Để tạo nên cái gì? Để thực
hiện ý muốn tuyệt đối của cái “TÔI”, thay Trời.
Trong 40 năm trên đường về Đất-hứa, 40 năm tiêu biểu cho lịch sử mỗi người và nhân loại,
khi vắng bóng Maisen, dân Israel đã tự làm ra một vị thần theo ý mình: con bò vàng ; và họ
vui chơi ca hát.
 “…Đoàn lũ ngồi xuống ăn uống; họ đứng dậy để vui chơi” (Xuất hành 32,6).
Với bàn tay con người, với chất liệu là của cải trần thế, con người tạo một Dionysos để
hưởng hoan lạc, quên những chuỗi ngày mong chờ Đất hứa trong khổ nhọc.
Để nhắc nhở con người niềm vui đó là giả tạo, và bước đi của lịch sử nhân loại thật sự là
chuỗi ngày khổ đau, Đức Phật đã nêu lên chân lý rất thâm sâu: “Đời con người là khổ”. Khổ
vì nghiệp làm người trong trần thế :

« Đã mang lấy nghiệp vào thân ». (Kiều của Nguyễn-Du)

Nghiệp làm người gắn liền với « cái tôi » và thế giới do chính bàn tay mình tạo ra; và từ
nghiệp làm người gắn liền với ‘chấp ngã’ mà sinh bao nghiệp chướng khác: “Tôi làm ra tôi.”
(chấp ngã)
 Nhưng cái làm  (= karma) đó là gốc của khổ, là nguồn của mê lầm, ảo giác.
Khổ sâu xa hơn nữa khi còn mang thân phận làm người trong thời gian là “khát” một cái gì,
một ai đó mà không một cái gì trong tầm tay của con người có thể thỏa mãn được. Chỉ biết
rằng điều con người đang khát, đang mong tìm về là một cái X, một cái mà “ bất cứ cái gì
con người có thể tự tìm ra do tự sức của mình ”đều tuyệt đối không phải là điều đó (= tạm gọi
điều chân thật đó là Vô, nghĩa là không phải điều gì thuộc tầm tay con người).
Nêu lên thân phận giới hạn của tài trí con người gắn liền với nỗi khao khát Tuyệt Đối nơi
chính thân phận làm người đó, cũng như cảnh tỉnh trước thách đố của tự do và nguy cơ
đồng hóa « chấp ngã » và Tuyệt Đối…, như điều mà Tất Đạt Đa đã giác ngộ, không có nghĩa
là chủ trương tiêu cực và bi quan; nhưng đó là can đảm chấp nhận chân lý của phận làm
người.

An ủi trong hy vọng phục sinh
Trong mầu nhiệm cứu độ của Đức Kitô, cuộc sống trong thời gian gắn liền với mầu

nhiệm khổ đau của Chúa Kitô trong đêm tối ở vườn cây dầu luôn luôn tiên liệu niềm vui
Phục sinh của Ngài.

Do đó, niềm vui của Kitô-hữu, của người chịu khổ đau nơi trần thế là được chia phần
với khổ đau của thánh giá để cùng với Ngài, thực hiện nơi mình, nơi nhân loại sự chiến
thắng Phục sinh. Và đó là ý nghĩa của vế thứ hai trong mối phúc nầy :

Hãy mang lấy ách của Ta... và các con sẽ thấy sự nhẹ nhỏm trong tâm hồn. Vâng
ách của Ta dễ chịu và gánh của Ta nhẹ nhàng. (Mt 11,29-30)

Nhẹ nhõm vì trong mỗi khổ đau, có niềm hy vọng Phục sinh :

19 Xem  F. Nietzsche Antéchrist. Oeuvres, vol. 2. Traduction. Ed. Robert Laffont, Paris 1993, tr. 1033.
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Sau khi sống lại Ta sẽ đi trước các con đến Galilêa. (Mt 26,32)

Tham dự vào niềm vui sống lại của Kẻ đi trước, của Người đã khổ đau trong vườn
cây dầu, là sự ủi an liên tục cho những kẻ buồn khổ được chúc phúc; và vùng đất làm gia
nghiệp “Galilêa mới” từng bước lan rộng cho mọi người: vùng đất của yêu thương, của
niềm vui trong tâm hồn.





Chương VIII

PHÂN TÍCH BẢN VĂN

MỐI PHÚC THỨ TƯ

Phúc cho những kẻ đói khát công lý,
vì họ sẽ được no thỏa (Mt 5,6)

Con Người đói khát Giêsu-Kitô
Trong thân phận làm người, Đức Giêsu-Kitô là con của Người, con người cứu thế

sống trong thời gian và lịch sử, con người chân thật theo ý của Thiên Chúa. Con người đó
đói và khát:

Ngài ăn chay 40 ngày và 40 đêm, sau đó Ngài đói.  (Mt 3,2)

Không trích lại lời Thánh vịnh (69,22) như Gioan đã làm: “Ta khát” (Gioan 18,28),
nhưng Matthieu nói lên cơn khát Thiên Chúa trong giây phút cuối đời của Đức Giêsu qua
câu Thánh vịnh (Tv 22,2).

Lạy Thiên Chúa con, lạy Thiên Chúa con, tại sao Cha đã bỏ con? (Mt 27,46)

Sau câu nói nầy, một người đứng gần Thánh giá Chúa đã “chạy lấy một cái bọt biển,
nhúng vào giấm chua và móc vào đầu cây sậy đưa cho Ngài uống” (Mt 27,48).

Chúng ta lưu ý về hình thức mô tả cơn đói khát của Chúa Giêsu và và những
người gần Chúa Giêsu trong Phúc âm của Mat-thêu: khung cảnh không gian thời gian của
sự kiện ấy luôn điù kèm với hình ảnh hoang vắng sa mạc.

- Chúa Giêsu đói nơi sa mạc (Mt 4,1)
- Người theo Chúa đói ở nơi hoang vắng (Mt 14,15; 15,33)
-  Chúa Giêsu chay tịnh 40 ngày, 40 đêm (Mt 4,1). Số 40 là con số nói đến lịch sử

con người, cuộc lữ hành 40 năm của dân Israel trong sa mạc, cuộc sống trong trần
thế.

- Kẻ theo Chúa ba ngày và không ăn (Mt 15,32). Ba ngày gợi lên thời gian Chúa Kitô
ở trong mồ chờ đợi sự sống lại. Lịch sử con người đang chết đi nếp cũ để chờ đợi
sự sống lại nơi ơn Phục sinh của Chúa Giêsu.

Khung cảnh thời gian, không gian nơi các sự kiện nói về cơn đói khát của Chúa Kitô
và phát sinh từ Chúa Kitô cho ta thấy được rằng lịch sử con người, thực tế xã hội mỗi thời
đại không khác gì sa mạc, không cung ứng được sự sống và lương thực thiết yếu cho
thân phận cao cả của con người. Con người, mà người lính đứng cạnh Thánh giá là một
điển hình, không cảm nhận được cơn đói khát làm nên nét cao quí thần thánh nơi nhân
tính, nên với tất cả thiện chí của mình người ấy cũng chỉ cống hiến được giấm chua cho
cơn khát Thiên Chúa nơi con người!

Bánh vật chất, cuộc sống thuần trần tục, mà xã hội cho là lương thực duy nhất nuôi
sống con người, chưa phải là lương thực đầy đủ cho con người trong chiều kích thiết yếu
của nó. Nên trước đề nghị của quỉ thách thức Chúa Kitô biến sỏi đá thành cơm bánh vật
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chất hầu thỏa mãn cơn đói, Chúa Kitô trích lời Thánh Kinh để mặc khải về chính Ngài là
Lời Thiên Chúa, là của ăn của nhân loại :

Con người không chỉ sống bằng bánh, nhưng bằng tất cả Lời phát ra từ miệng Thiên
Chúa. (Nhị luật 8,3; Mt 4,4).

Phúc của con người khi con người hoàn thành nhân tính cao cả trọn vẹn của mình.
Và sự sống của nhân tính cao cả đó trong hoàn cảnh tại thế được mặc khải ở đây là sự
đói khát, thèm muốn Lời Thiên Chúa. Và Người đói khát Thiên Chúa khi kêu lên “ Ta khát”
(Gioan 18, 28) là Đức Giêsu-Kitô, hiện thân của nhân tính toàn vẹn [= sự no thỏa hoăïc
hoàn thành nhân tính] (xem Gioan 18, 30 « Thế là đã hoàn tất »]

Đức Giêsu-Kitô, Con Người công chính
Câu chúc phúc thứ 4 “Phúc cho những kẻ đói khát công lý” nơi Phúc âm Matthieu

cũng chỉ là lối nói về cùng một nội dung của câu trả lời trên đây của Chúa Giêsu cho ma
quỉ. Nói cách khác công lý trọn nghĩa mà con người đói khát chính là Lời Thiên Chúa.

Thánh Gioan trong phần dẫn nhập Phúc âm Ngài lại nói rõ :

Khởi thủy là Lời
Và Lời ở với Thiên Chúa
Và Lời là Thiên Chúa
Và Lời đã mang thân xác
Và đã ở giữa chúng ta... (Gioan 1,1; 1,14)

Lời Thiên Chúa, công lý đến từ Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu-Kitô.
Khi nhắc đến tương quan giữa sự công chính và Đức Kitô, Matthieu nhắc lại lời

Chúa Kitô mặc khải rằng chính mình Ngài hiểu biết về phương cách chu toàn sự công
chính  (xem Mt 3,15).

 Còn sách Tông đồ công vụ viết về Chúa Kitô là “Đấng công chính”  (Cv 3,14).
Tóm lại, mặc khải nơi Phúc âm cho ta biết: Công lý là Lời Thiên Chúa thể hiện trọn

đầy nơi Chúa Giêsu-Kitô: Đấng công chính.

Đói khát Thiên Chúa siêu việt
Và Lời làm Con người, Đấng công chính giữa trần gian nay được mặc khải là hiện

thân của cơn đói khát sự sống của Thiên Chúa ẩn giấu và siêu việt.
Thánh Augustinô trong cuốn Confessions đã nói lên kinh nghiệm con người đi tìm sự

sống của Thiên Chúa qua nỗ lực truy tìm Ngài từ bụi cây ngọn cỏ đến mặt trời, mặt trăng
và toàn thể vũ trụ bên ngoài, nghĩa là tất cả những gì con người có khả năng tự nhiên để
biết, thấy, hiểu... Câu trả lời chính là sự thinh lặng. Và Ngài cảm nhận rằng tất cả đều
không phải Thiên Chúa Ngài tìm.

Nhờ cơn đói khát thâm sâu là ấn dấu của hơi thở mà Thiên Chúa đã thổi vào mỗi
người để thông ban thần tính của Ngài (xem Sáng thế 1,26; 2,7), con người sẽ khắc khoải
tìm về Ngài. Đó cũng là ấn dấu còn ghi mãi trên trán của Cain, dẫu con người đó phản
kháng với ý định Thiên Chúa và giết em mình. Và Giavê đã nói với Cain rằng nhờ ấn dấu
đó, con người vẫn còn là người, bất chấp những toan tính của con người trong lịch sử đã
xuyên tạc nhân tính :

Giavê làm một ấn dấu trên Cain, để không ai đánh gục nó. ( Sáng thế 4,15)

Ađam-mới là Chúa Kitô đến làm người công chính, không phải xóa bỏ nỗi khao khát
tìm kiếm Thiên Chúa, là ấn tích của tình yêu Ngài nơi Adam cũ, nhưng thực hiện trọn vẹn
nỗi khắc khoải đó nơi Thánh giá:
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- Ngài khát, nhưng sức lực con người, và cuộc sống xã hội chỉ biết cho Ngài giấm
chua.

- Ngài khát, nhưng sự siêu việt của chân lý nơi Cha Ngài luôn ẩn dấu, luôn vượt
lên khả năng thân phận làm người... Và trong màn đêm thời gian và lịch sử mang
dấu tích của tội lỗi của trần thế, con người cảm thấy lạc lõng nơi sa mạc vắng
bóng Thiên Chúa.

Sách Sáng thế không nói đến chữ sa mạc, nhưng mô tả thế giới con người và lịch sử
của nó sau khi phạm lỗi là thế giới của con mắt bên ngoài (mở ra và thấy); và nơi thế giới
đó con người trần truồng :

Bấy giờ mắt hai người mở ra và họ nhận ra mình trần truồng....(Sáng thế 2,19)

Thượng đế vẫn đến với họ, nhưng từ thân phận tội lỗi của họ, từ hậu quả của phản
kháng, con người tự ngăn cản mình không thể đối diện trực tiếp với Thiên Chúa, và chỉ
nghe tiếng chân của Ngài :

Họ đã nghe tiếng chân Thiên Chúa đang dạo mát bước trong vườn lúc ban ngày, và
người đàn ông và đàn bà tự trốn che khuất Thiên Chúa ở giữa các lùm cây trong
vườn”. (Sáng thế 3,7-8).

Họ sẽ no thõa
Nhưng gắn liền với dấu vết trên trán của Cain, âm vang tiếng chân Thiên Chúa

vọng đến tai của Adam và Evà lôi kéo con người nhớ đến Ngồn sự sống của mình, con
người còn có một phần khác của ấn dấu ấy là vinh quang và gánh nặng của tự do và
trách nhiệm về nhân tính của mình. Ấn dấu trên trán, sức mạnh của “hơi thở Thiên Chúa”
làm nên nhân tính, thay vì là tương quan, là giao ước, là tình yêu qua lại, thì nay trở thành
“dục” (tiếng Nhà Phật nhằm chỉ ý muốn làm lớn cái tôi (chấp ngã) làm nẩy sinh một nhân
loại giả ảo, chỉ biết đến mình, thiếu tương giao. Trong nghiệp đau thương của nhân loại
đó, Phaolô nhấn mạnh :

Tất cả mọi người đã bị tội lỗi qui phục như lời Thánh Kinh; không một ai công chính,
không một kẻ nào...(Rom 3,9; Tv 14,1)

Nếu Adam cũ, con người trên dương thế không ai là công chính, thì Adam mới, con
người công chính Giêsu-Kitô-lài ai?

Con người ấy làm bể bung “chấp ngã”, tự nguyện mang vào mình tất cả tội lỗi nhân
loại cũ và gánh nặng của hậu quả toàn khối tội lỗi đó khi đi vào điều mà các nhà chú giải
Thánh Kinh gọi là địa ngục, tức là cam chịu sự vắng bóng, sự bỏ rơi của Chúa Cha. Và
đồng thời với sự tột cùng của cảm thức bị bỏ rơi, Ngài hoàn thành ấn tích trên trán Cain.
Ngài nói “Ta khát”:

Lạy Thiên Chúa con, lạy Thiên Chúa con, tại sao Cha đã bỏ con? (Mt 27,46)
Ta khát.  (Gioan 18,28)

Các nhà văn hóa nhân loại đã thông dự nỗi khát khao nầy khi gọi Đấng Toàn Thiện họ tìm
kiếm là “Kẻ vắng mặt”, là “Đạo không ai làm ra được”, là “Vô”, nghĩa là sự chối từ đồng hóa
Tuyệt đối với tất cả những gì họ có thể tưởng tượng ra, là Siêu việt, là Vô cùng. Lối nói tiêu
cực đó như thú nhận rằng Đấng siêu việt, ẩn kín ấy dẫu con người có khao khát tìm, thì
không phải phát sinh từ ước mơ và trí tưởng tượng của mình; không phải là một hậu quả
đương nhiên đáp ứng lại công sức tìm kiếm của mình theo công lý của thước đo con người.

Ngay sau khi kêu lên tiếng « Ta khát » (Gioan 18,28), và nếm xong giấm chua, Đức
Giêsu thực hiện trọn vẹn chương trình cứu độ của Thiên Chúa : Đức Giêsu nói : « Thế là
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đã hoàn tất » (Gioan 18, 30) khi trả lại hơi thở là sự sống của mình cho Thiên Chúa (xem
Gioan 18,30). Con người công chính Giêsu mở ra với Thiên Chúa, trao tất cả cho Thiên
Chúa không giử lại một điều gì cho mình, chết đi « chấp ngã», đáp trả tình yêu không điều
kiện mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Đấng công chính ấy hoàn thành tương quan tình
yêu Thiên Chúa-nhân loại, là giao ước mới, là giao ước tình yêu cứu độ, là nền công lý
siêu vượt đến từ Thiên Chúa.

Công lý của Thiên Chúa trong Phúc âm là tình yêu không thể nào ta thấu hiểu được
nơi hiện thân của chính Con Ngài là Đức Kitô (xem Phil 2,6-8), mà Thiên Chúa ban cho
con người một cách dư tràn, vượt lên trên mọi mong ước và tính toán. Nền công lý nầy là
Con Thiên Chúa đã làm người để con người thấy Ngài và được tái sinh làm con của Ngài,
gọi Ngài là Cha mình :

Ai thấy Ta  là đã thấy Cha. (Gioan 14,9)

Do sự chiến thắng thân phận tội lỗi nhờ cái chết của Ngài, do vinh quang sống lại
của Ngài ở cạnh Thiên Chúa Cha, mọi nỗi khát khao Đấng « vắng mặt » sẽ được no thỏa
trong Thành thánh mới là Chúa Kitô phục sinh, luôn ở với Thiên Chúa là Cha Ngài.

Matthieu viết rằng :

Các thánh đã chết, đi ra khỏi mồ sau khi Chúa Kitô sống lại, đi vào Thành thánh... (Mt
27,53)

Nơi sự Công chính của Thiên Chúa là Chúa Kitô chết và sống lại, bất cứ ai, từ ngày
tạo dựng con người đến thời chung mãn của thế giới, sống trong nỗi khao khát công lý
của Thiên Chúa, dẫu không được biết đến Chúa Kitô, dẫu chưa được đọc đến Phúc âm
Ngài, thì đều được ơn cứu độ của Ngài làm cho no thỏa.

Kẻ đói khát công lý được chúc phúc vì thông dự vào Phúc thật là Đấng công
chính Giêsu-Kitô. Họ sẽ được no thỏa, ngay nơi trần thế, vì từng bước, trong nỗi
khát khao công lý của Chúa, nơi cuộc sống của mình, nơi lịch sử nhân loại ở vào
mọi thời đại, họ đang thông dự và thực hiện sự sống lại của Chúa Giêsu.

Không phải họ sẽ được trực diện nhìn thấy và  hưởng trọn sự sống của Thiên
Chúa sau khi lìa khỏi trần thế mà thôi; nhưng trong sức linh hoạt của sự sống lại của Con
Ngài, mỗi kinh nghiệm tìm kiếm Thiên Chúa của con ngưởi sẽ làm cho bước đi của Con
Ngài vang vọng nơi trần thế là sa mạc vắng bóng Ngài. Họ sẽ đem sự sống của Ngài làm
lương thực hằng ngày cho sinh hoạt của mình và của xã hội. Họ biến đổi sa mạc trần thế
thành vùng Đất gia nghiệp của Tình yêu.

*

MÔN ĐỆ CHÚA KITÔ VÀ PHÚC ĐÓI KHÁT CÔNG CHÍNH

Và môn đệ theo Đức Kitô, Giáo hội Ngài, Kitô-hữu, bạn bè Ngài đang hiện diện
trong lịch sử nhân loại và giữa xã hội con người, lại có bổn phận đặc biệt là trao lương
thực cho kẻ đói khát công lý.

Matthieu nói đến những kẻ đói khi ở gần, khi đi theo Chúa Kitô :

Ta thương xót đoàn người nầy, vì đã ba ngày họ ở với Ta và không có gì ăn... Ngài
cầm bảy cái bánh và các con cá, cảm tạ, bẻ ra và trao cho các môn đệ Ngài để họ
trao cho đoàn người. (Mt 15,32; 36)

Chính các con hãy cho họ ăn. (Mt 14,16)

Hai lần làm phép lạ làm bánh thành dư đầy để nuôi kẻ đói khát theo Ngài, Chúa
Giêsu-Kitô luôn mời gọi các môn đệ cho kẻ đói ăn, và trao bánh cho các môn đệ để họ
chuyển lại cho đám đông.
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Phúc không ở nơi tình trạng nghèo đói lang thang, vì tự tình trạng đó là nỗi bất
hạnh cho con người. Phúc của con người, trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống,
đặc biệt khi còn ở trong cảnh nghèo, khổ, đói khát, là thông dự vào Người Nghèo, Người
Đói Khát Cứu Độ duy nhất là Chúa Kitô (xem đoạn Phúc âm Matthieu về người phụ nữ và
bình nước hoa. Mt 26,6-13). Kẻ khát khao thật sự Thiên Chúa, sẽ gặp được sức mạnh
tình yêu của Ngài, và không thể không chia sẻ bánh với người nghèo khổ chung quanh
mình. Nên không thể giả dối để chỉ nói chuyện đâu đâu “trên trời” mà không lo âu cơm áo
cho người bên cạnh. Nhưng lương thực thiết yếu mà môn đệ Đức Kitô phải chia sẽ là thứ
lương thực “không phải chỉ có bánh”.  Vì nguy cơ chính yếu và thường trực nơi xã hội con
người là chỉ biết có “khát khao bánh vật chất” và chỉ tìm sự “no đầy bánh trần thế” mà
thôi. Tình trạng nầy gắn liền với nỗi khát khao và no đầy về chính cái tôi của mình, và
dững dưng hay quên đi hoặc ghét bỏ kẻ khác. Mọi sinh hoạt trong cuộc sống đều qui
chiếu vào cái TÔI  nầy, dù mang nhiều nhản hiệu khác nhau, kể cả nhân danh Thần
Thánh, Nhân loại, tình huynh đệ… Khi quên đi lương thực “không chỉ là bánh nầy”, thì nỗi
khao khát “công lý”, tuy không ai triệt hạ được nơi tâm hồn con người, nhưng vắng bóng
trong cuộc sống của cá nhân và xã hội.

Và lương thực “không phải chỉ là bánh trần thế” là chính Đức Giêsu mà Giáo hội và
môn đệ của Ngài phải chia sẻ với mọi người. Lương thực đó sẽ được nói rõ hơn là Tình
Yêu Thiên Chúa đối với con người (xem 1 Gioan 4,9-11a). Giáo Hội, bạn bè của Đức Kitô,
nếu không sống Tình yêu kỳ lạ, sự công chính siêu việt nầy của Thiên Chúa, thì lấy gì để
phân phối cho kẻ khác. Và cũng một nơi khác trong Phúc âm, chính Đức Kitô đã nhấn
mạnh rằng dấu chứng để cho thấy môn đệ của Ngài, là kitô hữu, có thực sự thấm nhập sự
công chính của Thiên Chúa, có lương thực lành mạnh làm no thỏa con người hay không,
khi giữa họ với nhau họ có thực thi Tình Yêu của Ngài và như Ngài hay không (xem Gioan
13,34-35; 15,12; 15,17).

CÔNG LÝ TỪ THIÊN CHÚA VÀ LUẬT LỆ XÃ HỘI

Trong Phúc âm sự công chính và lề luật nói chung tiêu biểu qua Luật của dân Do-
thái và của Do-thái giáo, cũng như qua luật đế quốc Roma (nước của César). Chúa Kitô
vâng phục lề luật Do-thái, Ngài nói: “Các ngươi đừng tin rằng Ta đến để phá hủy lề luật và
các tiên tri. Ta đến không phải để phá, nhưng hoàn thành” (Mt5,17). Và ngài cũng tuân giữ
lề luật César (xem Mt 22, 21 “Của César, trả cho César).

Ngài không phá hủy vì lề luật là sự biểu lộ công lý con người trong xã hội, vốn là
Lời của Thiên Chúa sẽ được trọn vẹn ý nghĩa nơi Ngài.

 Nhưng khi con người làm ra lề luật mà quên tương quan với nguồn gốc của Lề
luật là Chân lý, hoặc khi con người xuyên tạc, giải thích, ứng dụng Lề luật của Thiên Chúa
theo ý đồ gian ác của mình, như trường hợp của phương cách hiểu Lề luật và lối thực
hành sai trái của người Pharisiêu và các luật sĩ, thì Ngài lại lên tiếng :

Nếu sự công chính của các con không vượt lên sự công chính của các luật sĩ và
người Pharisiêu, các con chắc chắn sẽ không vào được Nước Trời. (Mt 5,20)

Như đã trình bày ở các phần trên, ta thấy rằng sự công lý của các môn đệ Chúa Kitô
là chính tình yêu cứu độ của Ngài. Nền công lý tình yêu đó luôn siêu việt, luôn ngược đời,
đến nỗi Thánh Phaolô còn nói là “điên khùng đối với khôn ngoan của dân ngoại” (xem Cr
1,22-25). Cho đến ngày tận thế, lịch sử luôn còn chứng kiến sự xa cách giữa hai nền công
lý nầy. Ngài cảnh tỉnh các môn đệ Ngài về sự giới hạn của luật César và vì thế có sự khác
biệt giữa luật giới hạn nầy với luật Thiên Chúa (xem Mt 22, 21 “Của Thiên Chúa, trả lại
Thiên Chúa”; Gioan 18,36 “Nước tôi không thuộc về thế gian nầy”. Sự khác biệt đó không
phải chỉ do một hoàn cảnh lịch sử, một thời đại, một chế độ chính trị nào đó mà thôi.
Nhưng ngày nào còn con người có tự do, ngày nào còn xã hội loài người thì vẫn còn có
sự phân cách nầy. Và trong nhãn quan đó, tiếng nói ngôn sứ, nhân chứng Tình Yêu nơi
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Thánh Giá, phúc tử đạo vẫn luôn gắn liền với cuộc sống môn đệ Đức Kitô và những ai
khao khát công lý.

Và cuối cùng, chúng ta đều rõ là nguyên nhân sinh ra tình trạng bất công, nghèo đói
bánh vật chất trong xã hội, là vì nơi tâm hồn con người không khao khát công lý, và vì  ích
kỷ, mỗi người chỉ biết tạo sức mạnh riêng, làm giàu riêng cho mình, cho phe mình. Nói
cách khác, càng đói khát công lý, người nghèo vật chất sẽ càng ít đi trong xã hội loài
người. Bất công xã hội, bạo lực, người vô sản, người nghèo đói và tình trạng nghèo đói…
tất cả những cảnh đời tiêu cực đó thiết yếu  là hậu quả của xã hội thiếu tình thương. Tình
thương sẽ đến cứu tình trạng hư hỏng của xã hội, chứ không phải bạo lực, vì bạo lực vốn
tự căn là nguồn gốc sinh ra nghèo đói vật chất. Bạo lực nơi kẻ giàu hay nơi người nghèo
đều là phi-công-lý, là sự ác, đi ngược lại với Tình yêu cứu độ.

Vì khát khao công lý, nên tình trạng nghèo khổ xã hội phải xem là một điều sỉ nhục
cho con người không thể chịu được.

Không phải vì tôn vinh tình trạng nghèo khổ của kẻ bất hạnh trong xã hội, khoác
cho tình trạng tiêu cực nầy một sứ mạng cứu độ và cổ võ hận thù, bạo lực, mà công lý và
yêu thương có thể thực hiện nơi sa mạc trần thế. Hận thù, bạo lực không thể mang lại no
thỏa cho nỗi khao khát Đấng Khác mình, sự hiện diện đầy yêu thương của anh em mình.
Hận thù bạo lực chỉ đem lại tự mãn, cô đơn và thèm khát quyền lực cho mình, cho phe
mình, hoặc một dự án của mình, một ý tưởng vu vơ mơ hồ nào đó do tự mình suy ra.

Công lý của Đấng cứu độ Kitô là Tình yêu vị tha. Thay vì hận thù kẻ khác, tìm cách
tiêu diệt nhóm người khác, giai cấp khác mình để tự làm một “con bò vàng nhân loại” theo
ý mình, Chúa Kitô tự hiến mình cứu độ nhân loại tội lỗi.

Nền công lý quá ngược đời đó làm sao có thể gần được với công lý nơi quyền lực
xã hội? Đây là thách đố của mỗi môn đệ Chúa Kitô dấn thân vào trần thế, và đồng thời
cũng giúp chúng ta hiểu tại sao đức tin tôn giáo không phải là kết quả của thống kê xã hội
:

Đây là giới răn của Ta: ‘Các con hãy thương yêu nhau, như Ta đã yêu thương các
con. Không tình yêu nào lớn hơn là thí mạng sống mình cho bạn hữu mình ».
(Gioan15,12-13)



Chương IX

PHÂ N  TÍCH  BẢN  VĂN

MỐI  PHÚC THỨ NĂM

Phúc cho những kẻ thương xót
vì họ sẽ được xót thương (Mt 5,7)

ĐỨC GIÊSU-KITÔ LÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN-CHÚA
Những kẻ thương xót (bản gốc Hy lạp (έ λεή μων) là một chữ được dùng

đến rất nhiều trong hầu hết các bản văn Cựu và Tân ước, vì nơi chữ nầy, ta thấy nổi bật
lên tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người trong tình trạng khốn cùng. Cuốn
Vocabulaire de Théologie Biblique 20 nhận xét về nội dung chữ thương xót như sau :

Ngôn ngữ thông thường, ảnh hưởng nhiều do tiếng Latinh của Giáo hội
(misericordia), đồng hóa sự thương xót với lòng từ bi hay sự tha thứ. Việc đồng hóa
đó, dẫu có giá trị, nhưng có thể làm mờ đi nét phong phú cụ thể mà Israel đã kinh
nghiệm về nội dung nầy. Đối với Israel, sự thương xót hàm ngụ hai quan điểm: ân
cần xót thương và trung tín...
Các cách dịch Pháp ngữ từ các chữ Do-thái và Hy lạp khi thì nhấn mạnh đến thương
xót, khi thì nhấn mạnh đến tình yêu, kèm theo những nội dung như âu yếm, trắc ẩn,
từ bi, khoan hậu, tốt lành và ngay cả ân sủng; thật ra chữ sau nầy có một cách hiểu
rộng rãi hơn. Tuy đưa ra nhiều nội dung như thế, ta cũng không có thể thấu đáo ý
nghĩa toàn vẹn của chữ thương xót nầy trong Thánh Kinh. Từ đầu đến cuối, Thiên
Chúa tỏ bằy lòng khoan nhân của Ngài trước mỗi hoàn cảnh khốn khổ của con
người; và về phần mình, con người phải tỏ ra thương xót đối với người bên cạnh,
theo gương Đấng Tạo Hóa.

Trở lại Phúc âm Matthieu, ta gặp lại nguyên chữ nầy ba lần rõ rệt khi con người ở
tình cảnh khốn khổ kêu đến Ngài “Kyrie eleison” (x. Mt 15,22; 17,15; 20,30).

Thương xót là yêu thương, nhưng trong ý nghĩa cứu độ. Yêu thương cứu độ khi có
kẻ đang gặp nguy nan, khốn khổ.

Chúa Kitô là tình yêu Chúa Cha, và tình yêu của Ngài cứu độ kẻ tội lỗi và khốn khổ.
Thánh vịnh 103 (102) ca ngợi tình yêu nầy của Thiên Chúa như sau :

Giavê trắc ẩn và từ bi,
khoan dung và giàu ân nghĩa.
Ngài không rầy la dai dẵng,
Ngài không mãi mãi cừu hờn;
Ngài không xử theo tội chúng ta,
không xét đoán xúc phạm của ta để trả miếng… (8-10)

Như người cha xót thương con mình,

20 Vocabulaire de Théologie Biblique, Ed. Cerf. Paris, 1988, tr. 766.



154

Gia vê nhân hậu đối với ai kính sợ Ngài;
Ngài biết hình hài ta từ đâu mà đến,
Ngài nhớ lắm: ta chỉ là bụi đất. (13-14)

Và lòng nhân hậu của Thiên Chúa nơi Đức Kitô lại là tột đỉnh, một sự ngạc nhiên
vượt quá tình cha con nơi con người: Ngài đã hiến cả Con duy nhất của Ngài để cứu
chuộc con người đã và đang xúc phạm đến Ngài.

 Với tâm tình và ngôn ngữ con người, ta có thể dùng lối nói của các thánh phụ để
diễn tả rằng: Tình yêu cứu độ nơi Chúa Kitô là “điên rồ”, vượt quá mọi khả năng cảm nhận
của con người.

Nhưng Đấng thể hiện sự khoan nhân “điên rồ” của Thiên Chúa là Đức Kitô, Phúc của
nhân loại, đã thực hiện tình yêu cứu độ như thế nào :

Ngài, từ thân phận là Thiên Chúa,
  mà không khăng khăng giữ lại
  vai vế ngang với Thiên Chúa.
  Nhưng đã tự bỏ mình thành hư không,
  khi mặc lấy thân phận tôi đòi
  và trở nên giống với con người.

Sống như một con người
Ngài còn tự hạ mình

  vâng phục cho đến chết
  và chết trên thập giá!     (Phil 2,6-8)

Khổ đau thánh giá cùng tột là gánh lấy tất cả hậu quả tội lỗi của mỗi một người, của
toàn nhân loại từ ngày tạo dựng cho đến tận thế, để kêu lên “Lạy Thiên Chúa con, lạy
Thiên Chúa con, sao Cha bỏ con?”

Người thương xót Kitô yêu thương, không phải từ quan điểm hơn thua ta thường
nêu ra khi nói đến quan niệm bình đẳng, nhưng nhận làm đầy tớ cho muôn người :

Con người không đến để được hầu hạ, nhưng để hầu hạ và thí mạng sống mình làm
của chuộc cho muôn người. (Mt 20,28)

Người thương yêu Kitô không thể hiện lòng nhân hậu bằng một cảm tình trịch
thượng, nhìn khổ đau kẻ khác để nói xuông hai chữ “tội nghiệp”, nhưng hiến cả sự sống
mình làm của chuộc tội cho con người.

Không những trước khổ đau con người về thể xác, tinh thần, Ngài đã tận tình cứu
chữa, nhưng Ngài đã nói lên lòng tha thứ của Ngài, vô điều kiện và quá sự chờ đợi của kẻ
xúc phạm.

Hãy yêu kẻ thù các con, hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ chúng con. (Mt 6,44)

Lạy thầy, con phải tha thứ những xúc phạm người anh em làm cho con mấy lần? Đến
bảy lần sao? Chúa Giêsu trả lời: ‘Ta không nói với con đến bảy lần, nhưng đến bảy
mươi bảy lần. (Mt 18,21-22)

Và hơn thế nữa, không phải Ngài nói mình tự ý tha, nhưng khiêm tốn cầu xin Cha
Ngài tha thứ :

Chúa Giêsu nói rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ; họ không biết việc họ làm. (Lc 23-34)

NGƯỜI THƯƠNG XÓT ĐƯỢC CHÚC PHÚC
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Những kẻ thương xót được chúc phúc hẳn là những kẻ chân nhận thân phận thực
sự khốn khổ của mình, kêu cầu đến lòng nhân hậu của Thiên Chúa trong Đức Kitô, để
hiểu được khổ đau, khó khăn nơi người đồng loại và phục vụ vô điều kiện.

Những kẻ thương xót được chúc phúc hẳn cũng gặp phải những xúc phạm kẻ khác
làm thương tổn đến mình; không những họ cần quên đi những xúc phạm đó, tha lỗi cho
người anh em, nhưng còn phải thông dự vào ơn cứu độ của Chúa Kitô, kêu cầu Cha
Ngài, nguồn ơn tha thứ lỗi lầm của mọi người.

Và khi thực hiện lòng thương xót như thếù, họ sẽ đi vào mầu nhiệm nhập thể và khổ
đau của Chúa Kitô, nên họ cũng được sống lại từng giây phút với Đức Kitô.

Trong khung cảnh văn hóa Việt Nam, ta cũng đã được nghe nói đến nội dung của lòng
thương xót, từ bi, đặc biệt nhất là trong tư tưởng nhà Phật.
Từ bi của nhà Phật thường chỉ được hiểu (nhất là từ các tác giả chịu ảnh hưởng truyền
thống triết lý Tây phương) như là sự thương hại.21 Và nhiều thắc mắc được nêu lên về sự
bình đẳng nhân vị con người trong phương thức thực hành từ bi. Theo các tác giả nầy,
thương hại làm tổn hại đến kẻ mình nhắm đến, vì xem người đó ở vào một tình thế thấp kém
hơn mình. Thực ra, lối đặt ra vấn đề cao thấp như thế không có dấu vết trong tư tưởng nhà
Phật, nếu không nói là trái ngược với nền tảng đặt vấn đề nhân sinh của quan điểm nầy.
Theo nội dung nền tảng của Tứ Diệu Đế, chân lý hầu như duy nhất con người ngộ được,
gặp được là “Khổ”. Như trước đây chúng ta đã thoáng qua ở phần trên, “Khổ” căn nguyên và
chân thật là thân phận con người nơi lịch sử đổi thay - khát khao một chân lý trường cửu để
trụ. Nhưng nỗi cơn khát Một Tuyệt Đối ấy đã bị Hành Nghiệp (Karma) - tức là ý muốn con
người - chuyển thành “dục”, quay cuồng trong quyền lực cái tôi của mình. Mọi sự con người
có thể với đến, nay đã bị nhiễm mê lầm do từ cái “tôi” tác quái, bạo hành nầy. Con người
mang nơi mình nghiệp mê lầm nầy (= như một tội nguyên sơ)  sẽ không tài nào tự sức mình
tìm được Chân lý; không mắt nào thấy được Nền vững chãi để hiểu, để sống bản tính con
người mình một cách trọn vẹn và chân thật. Chúng ta không phải là đã sống qua nhiều cuộc
cách mạng chính trị, xã hội, đã kinh qua nhiều triết thuyết, và tư tưởng từ con người để thấy
sự bấp bênh của các nền tảng từng được đề nghị hay sao? Người ta từng tôn vinh bình
đẳng, thì bình đẳng không biết phải dựa trên cái gì cho phải: tiền của, trí thức, tuổi tác, sức
mạnh? Ngay cả những điều người ta nêu lên như tự do, nhân phẩm thì mỗi người, mỗi thời
đại lại định nghĩa mỗi cách!
Trong nỗi khát khao Tuyệt Đối, những đề nghi từ con người hữu hạn đều què quặt, là chưa
phải chân lý. Khi dừng lại điều chưa phải và quyết đoán là chân lý trọn đầy thì đó là mê lầm.
Và tất cả toàn bộ thế giới phát sinh từ mê lầm là “vô”, tức là chối bỏ chân thật.  Ngược lại,
chân lý chân thật là VÔ, tức là Lời Chân Lý từ chối thế giới mê lầm nầy. Thánh Augustinô đã
hỏi toàn vũ trụ, nhưng TẤT CẢ không phải là Thiên Chúa. Và ngược lại. Vì cảm nghiệm
được rằng nỗi thao thức Tuyệt Đối trong tâm hồn mình và vì trực giác những gì trong tầm tay
hiểu biết của mình chưa phải chân lý, Đức Tất Đạt Đa dã “ngộ” , nghĩa là đã nhận ra rằng sự
thật về nhân sinh là: “Khổ”. Khổ là nỗi khát khao Chân lý mà mình không tự làm ra được.
Nên từ bi là thái độ sống của kẻ “ngộ” được “Khổ” căn nguyên nầy. Thấm nhập vào nỗi khao
khát Tuyệt Đối, thì tức khắc con người nhận ra kẻ khác chất chứa cũng một nỗi khổ như
mình. Tiếng gốc Hy lạp mà ngôn ngữ Tây phương nay lấy lại để dùng là “Sym-pathie” =
“Cùng - đau”, hay tiếng từ gốc La tinh “Com-miseratio” = “Cùng - khổ”, là cách nói có lẽ rất
gần với quan điểm nhà Phật về hai chữ từ-bi. Từ nơi tâm tình đó, ta thấy nổi bật hai nội
dung: khiêm tốn khi nhìn lại mình, và nỗ lực mở rộng lòng mình ra với Tuyệt đối và tha nhân
(là kẻ cùng mang khổ như mình).
Từ bi như thế không có chút gì gọi là bi quan hay khinh thị kẻ khác, nhưng nổi bật thái độ
cẩn trọng trước chân lý của Tuyệt đối và của tha nhân.
Và thực thi đức từ bi đó là kẻ hay thương xót được chúc phúc, dẫu không mang tên gọi là
Kitô-hữu như chúng ta.

21 Xem  Max Scheler Nature et formes de la sympathie, trad. de l’allemand par M. Lefebvre, Payot, Paris,  tr
14 -15
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*

Phụ đính

Chúa Giêsu-Kitô, con người thương xót 22

Bài giảng của Đức Hồng Y Albert Decourtray
 Tổng Giám Mục Lyon,
 Thành viên Hàn Lâm Viện Pháp Quốc

Không hề có ai tôn trọng người khác như Con Người ấy.
Đối với Người ấy, kẻ khác luôn vượt lên trên và cao quí hơn điều mà các tiền

kiến muốn gán cho họ, dẫu đó là định nghĩa của các kẻ làm văn hóa hay bậc thông
hiểu lề luật. Người ấy luôn thấy nơi ông hay bà mà Người gặp một chốn hy vọng, một
lời hứa sống động, một kẻ có thể phi thường, một người được Chúa gọi để thực hiện
một ngày mai tươi sáng, vượt lên trên và bất chấp những giới hạn, tội lỗi và đôi khi là
những tội ác của họ.

 Có lúc, Người còn nhìn vào thực trạng ấy để mặc khải một sự lạ lùng bí ẩn, để
suy niệm và tạ ơn!

Người ấy không nói: Bà ấy lung tung, nhẹ dạ, ngu ngốc, bà cứ mãi xếp nếp theo
thói đạo hạnh và tôn giáo địa phương hạn hẹp, ấy cũng chỉ là một thứ đàn bà! Nhưng
Ngài đến xin bà một ly nước và khởi đầu bắt chuyện với bà.

Người ấy không nói: Đây là một loại gái hư, một thứ đàn bà bán thân mất nết.
Ngài nói: Người nữ ấy có nhiều may mắn để hưởng Nước Chúa hơn những kẻ sống
bám tiền của hoặc huênh hoang về nhân đức và hiểu biết của mình.

Người ấy không nói: Người đàn bà nầy chỉ là gái ngoại tình. Người nói: Ta
không lên án con. Hãy đi đi và đừng phạm tội nữa.

Người ấy không nói: Người đàn bà tìm cách đụng đến áo mình chỉ là một thứ
kinh loạn. Người lắng nghe bà, nói với bà và chữa lành bệnh cho bà.

Người ấy không nói: Bà già ấy bỏ tiền xu cắc vào hòm cúng để giúp sinh hoạt
đền thờ là một người đàn bà mê tín. Nhưng Người nói bà ấy thật phi thường và ta
cần noi theo gương vô vị lợi của bà.

Người ấy không nói: Bọn trẻ nầy chỉ là những đứa nhãi con. Người nói: Các con
hãy để chúng đến với Ta và cố sống giống như chúng.

Người ấy không nói: Người đàn ông nầy chỉ là một thứ công chức hư hỏng, nịnh
bợ quyền thế và bóc lột kẻ nghèo để vinh thân phì gia. Người tự đến ngồi vào bàn với
người đó và quả quyết rằng nhà ông ta đã nhận ơn cứu độ.

 Người ấy không nói như thói thường dân gian: kẻ mù kia hẳn phải đền tội của
hắn hay mọi tội của tổ tiên hắn. Người nói rằng suy nghĩ như vậy là không đúng;
Người càng làm cho mọi người, và  các tông đồ, các ký lục và Pharisiêu ngạc nhiên,
khi tuyên dương ông mù ấy đang hưởng ơn cao quí của Thiên Chúa: Hành động của
Chúa phải được thể hiện nơi trong ông ta.

Người ấy không nói: Người sĩ quan nầy chỉ là một kẻ xâm lược. Người nói: Ta
chưa hề thấy một đức tin nào như thế trong Israel.

Người ấy không nói: Người thức giả nầy chỉ là một loại trí thức tự cao. Người mở
đường cho ông ta được tái sinh trong Thánh Thần.

Người ấy không nói: Kẻ nầy chỉ là thứ đạo tặc. Người ấy nói với ông ta: Hôm
nay, Ta sẽ ở với con trên Thiên đàng.

22 Cố Hồng Y Albert Decourtray, thành viên Hàn Lâm Viện Pháp Quốc : "Chúa Giêsu và sự tôn trọng người
khác", trích lại từ tập san Định Hướng, số Mùa Đông 1994
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Người ấy không nói: Tên Giuđa nầy luôn mãi chỉ là một tên phản bội. Người để
cho ông ấy hôn mình và nói với ông: Hởi bạn của ta.

Người ấy không nói: Tên khoác lác nầy chỉ là một kẻ bội nghĩa. Người ấy nói với
ông: Phêrô, con thương ta không?

Người ấy không nói: Những thầy cả thượng phẩm nầy chỉ là những phường
phán xét bất công, vua nầy chỉ là tên múa rối, tên toàn quyền đó chỉ là đứa khiếp
nhược, lớp người đang bêu rêu mình chỉ là một lũ đê tiện, các người lính đang hành
hạ mình chỉ là quân bạo hành tra tấn. Người nói: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ
không biết việc họ làm...

Người Giêsu đã không bao giờ nói: Không có gì tốt nơi người nầy, nơi người nọ,
nơi chốn nầy, nơi môi trường kia...

Trong thời đại chúng ta, hẳn Người sẽ không bao giờ nói: Ấy chỉ là một kẻ
cuồng tín, chỉ là một thứ chạy theo mốt tân thời, chỉ là một tên tà phái, phát-xít, vô
thần, dị đoan...

Với Người ấy, những người khác, dẫu họ là ai, họ đã làm gì, thuộc thành phần
nào, thành tích, danh tiếng họ thế nào, thì luôn luôn họ là những con người được
Thiên Chúa yêu thương.

Không hề có người nào trả lời cho những người khác như Con Người ấy. Người
ấy là Duy Nhất.

Người ấy là Con duy nhất của Đấng làm cho mặt trời chiếu sáng trên kẻ lành
cũng như trên kẻ ác.

Lạy Chúa Giêsu-Kitô, Con Thiên Chúa. Xin thương xót chúng tôi, là những kẻ tội
lỗi !





Chương X

PHÂN TÍCH BẢN VĂN

MỐI PHÚC THỨ SÁU

Phúc cho những tâm hồn trong sạch
vì họ sẽ thấy Thiên Chúa (Mt 5,8)

A. VỀ HÌNH THỨC CÂU VĂN

Tâm hồn
Ở mối phúc nầy, cũng như mối phúc thứ nhất (những kẻ nghèo trong thần trí) và

mối phúc thứ tư (những kẻ đói khát công lý), hoặc Matthieu thêm một túc từ, hoặc dùng
một lối nói tượng trưng (tâm hồn) để nêu rõ nét hơn nội dung của đặc tính kẻ được chúc
phúc.

Thay vì nói ngay những kẻ trong sạch, tác giả dùng lối nói “những tâm hồn trong
sạch”  (οι καθαροι τη καρδια). Cách dùng lối nói đó làm nổi bật lên
một sứ điệp mới.

Thoạt tiên, “tâm hồn” gợi lên một thế giới bên trong, thuộc một trật tự khác với vật
chất và hình thức bên ngoài. Ở đoạn nói về sự trong sạch và ô uế trong Phúc âm Matthieu
(Mt 15,10-19) chúng ta thấy chính Chúa Giêsu nói rõ về hai trật tự đó.

Thực ra từ tâm hồn phát sinh ra những ý đồ xấu, giết người, ngoại tình, hoang dâm,
trộm cắp, làm chứng dối, mạ lỵ kẻ khác. Đó là những việc làm cho người ta ô uế; nhưng
ăn không rửa tay, việc đó không làm cho người thành ô uế .  (Mt 15,19-20)

Nhưng, “tâm hồn” cũng chỉ đến một cái gì ẩn dấu, kín đáo và chính trong sự ẩn kín
đó, con người nghe được tiếng vọng của Đấng ẩn dấu.

Và Cha của con, Đấng thấy nơi ẩn kín...(Mt 6,3)
Cha con ở đấy, nơi ẩn kín...(Mt 6,6)

Sẽ thấy
Ở vế thứ hai tác giả dùng động từ thấy ở thì tương lai.

Thấy và ánh sáng
Bản văn một của sách Sáng thế (gọi là bản văn “các thầy cả”, nặng phần biểu tượng

và suy tư thần học nhiều hơn) diễn tả rằng khi Thiên Chúa dựng nên trời đất thì mọi sự
như ở trong khoảng không, tăm tối :

Đất bấy giờ còn hoang vu và trống vắng, bóng tối phủ nơi vực thẳm. (St 1,1)
Và Thiên Chúa đã nói: ‘Hãy có ánh sáng và ánh sáng phát sinh. (St 1,6)
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Bản văn của sách Sáng thế thứ hai (bản văn gọi “Chúa là Giavê” đặt nặng vào con
người và vận mệnh của nhân loại)  mô tả hành vi của Giavê :

Ngài thổi vào nơi mũi của con người một làn hơi sống và con người nay trở thành một
kẻ sống. (St 2,7)

Hai cách diễn đạt để nói một ý nghĩa: Thiên Chúa ban cho con người ánh sáng để
thấy Ngài và vũ trụ. Thiên Chúa ban cho con người sự sống để tham dự sự sống của
Ngài.

Ngay ở đây ta thấy chữ thấy và sống có một nghĩa chung. Khi con người từ khước ý
Thiên Chúa, thì “mắt họ mở ra và họ biết...” (St 3,7). Một loại ánh sáng mới theo ý con
người thay cho ánh sáng nguyên thủy, khi :

Nầy con người đã trở nên như một trong chúng ta, để biết lành biết dữ! Nó không còn
đưa tay ra hái cây sự sống, nó không còn ăn cây đó nữa, nó không còn sống mãi
nữa!” (St 3,22)

Nghĩa là ánh sáng và sự sống con người muốn tự có cho mình và do mình nay là
tăm tối của bùn đất :

vì ngươi là bùn đất và sẽ trở về bùn đất.  (St 3,19)

Trong chuỗi ngày của thế giới mình-làm-ra-cho-mình (và mình-làm-ra-mình) thế giới
được sách Sáng thế mô tả qua hình ảnh con rắn :

Ngươi sẽ bò sát bụng và ăn đất mọi ngày trong cuộc đời ngươi.(St 3,14)

Nói cách khác, thế giới đó chỉ thấy “hàng ngang” và “đất”, không biết đến ánh sáng
“bên trong và bên trên” nữa. Sinh hoạt và sự sống của nó nay chỉ là bùn đất, nghĩa là vật
chất bên ngoài để hiểu biết, và hưởng dụng. Trong một thế giới như thế, thiên nhiên vật
chất trở nên kẻ thù, sinh gai chông. Cuộc sống là máu và nước mắt (trong khổ đau ngươi
sẽ sinh con, (St 3,16) ... với mồ hôi trán, ngươi mới có bánh để ăn (St 3,19). Và con người
còn đi đến việc giết cả đồng loại (Cain giết em là Abel, xem St 4,8).

Trong Đức Kitô, Nước Trời được trả lại cho nhân loại. Lấy lại lời tiên tri Isaia,
Matthieu đã xác định rằng Nước Trời  tức là sự sống mới và cũng là sự sống nguyên sơ
Thiên Chúa ban cho con ngườiù, chính  là Đức Kitô :

Dân đang ở trong bóng tối đã thấy một ánh sáng lớn; một ánh sáng đã mọc lên trên
những kẻ đang ở trong âm cung của sự chết. (Isaia 9,1- Mt 4,16)

Ánh sáng Thiên Chúa nơi Chúa Kitô làm cho con người thấy Thiên Chúa. Hay nói
cách khác Chúa Kitô là sự sống của Thiên Chúa làm cho con người sống được sự sống
của Ngài.

Một lần nữa động từ ở thì tương lai, vừa có nghĩa là phải hoàn thành, vừa nói lên
công việc đang diễn tiến đến mức hoàn thành.

Con người trong sạch vô tội hoàn toàn Giêsu-Kitô đã chiến thắng bóng tối là tội lỗi
con người, và đã sống lại. Ngài thấy và sống bên cạnh Thiên Chúa Cha. Nhưng, những
người em Ngài là nhân loại ở trần gian đang từng bước chiến thắng tội lỗi, và từng bước
sống lại trong ánh sáng Phục sinh của Ngài nơi mình, nơi lịch sử xã hội của mình.

“Sẽ” không những nói đến một tương lai sau khi chết của mỗi người, hay ngày chung
mãn của nhân loại khi Chúa Kitô trở lại để hoàn tất chung cuộc vận mệnh nhân loại;
nhưng “sẽ” còn có nghĩa là một nghĩa vụ để chu toàn tiếp theo một lời hứa đang hoàn
thành (một hậu quả tức khắc đến cho những ai ngay trong cuộc sống nầy biết tiếp nhận
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ơn cứu độ, biết thông dự vào ánh sáng và sự sống của Chúa Kitô). Những kẻ ấy sẽ được
rửa sạch trong máu vô tội của Ngài đã đổ ra để cứu họ.

B. NỘI  DUNG

Tâm hồn trong sạch
Điều kiện của cuộc sống thể lý lành mạnh tự nhiên nơi mỗi người là phải ăn ở sạch

sẽ. Sạch để cuộc sống thân xác thoải mái và hạnh phúc. Và phương tiện làm sạch nơi thế
giới vật chất là nước.

Khi diễn đạt mặc khải nhu cầu sạch sẽ bên trong của cuộc sống khác hơn là cuộc
sống thân xác nơi con người, thì các tác giả Thánh Kinh, các tiên tri dùng lại biểu tượng
nước.

Hãy xem, đây là Thiên Chúa các ngươi...
Hãy xem Đấng đến cứu độ các ngươi...
Ngài sẽ mở ra con đường trong sạch,
người ta sẽ gọi là đường thần thánh!
Không ai ô uế đi qua
Không kẻ điên rồ nào lai vãng. (Isaia 35,4; 8)

Ta sẽ tưới nước trên các ngươi
và các ngươi sẽ được tẩy rửa;
Ta sẽ rửa sạch tất cả những ô uế của các ngươi
và tất cả những thần tượng của các ngươi.
Và Ta sẽ cho các ngươi một tâm hồn mới,
Ta sẽ gieo vào các ngươi một tinh thần mới,
Ta sẽ cắt vất trái tim đá
 và cho các ngươi một tâm hồn bằng thịt.
Ta sẽ gieo sự sống Ta trong ngươi
và Ta sẽ làm cho các ngươi bước theo Luật Ta,
và tuân giữ và thực thi nếp sống của Ta.
Các ngươi sẽ cư ngụ nơi xứ sở
Ta đã từng ban cho tổ  tiên các ngươi.
Các ngươi sẽ là dân Ta
Và Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. (Ezechiel 36,25-28)

Từ nơi sách Sáng thế, ta đã thấy con người đã lạm dụng ơn ích của sự sống Thiên
Chúa ban cho mình nên từ nay mọi sự thành dơ, thành thấp hèn như bùn đất.

Vì thế Cựu ước và Tân ước nói không ai có thể nói rằng mình sạch, không ai thấy
được Thiên Chúa :

Tất cả đều qui phục tội lỗi. (Rom 3,9)

Chúa Giêsu-Kitô... Đấng duy nhất có sự bất tử, mang ánh sáng mà không thể nào
con người có được. (Ánh sáng) mà con người không ai đã từng thấy hay có thể
thấy được. (1 Tim 6,16)

Nhận thức về sự ô uế, về một lỗi phạm bên trong, nơi thân phận làm người cũng bàng bạc
trong các nền văn hóa nhân loại.
Chẳng hạn trong văn hóa Hy lạp, thi hào Sophocle  cho rằng sinh ra đời con người như đã
mang vào mình án giết Người Cha ẩn kín ( xem bản kịch Oedipe Vua ). Lão Tử cho rằng
Đạo nhân vi, tức là nỗ lực riêng của con người, là con đường giả tạo. Khổng cho rằng Đạo
Trung Dung thường hằng và thời nguyên sơ nay không còn ai nhớ đến hay tuân giữ. Vì trực
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giác về tình trạng ô uế bên trong nơi con người và cuộc sống xã hội, nên chủ trương đạo
đức của bất cứ học thuyết nào, tôn giáo nào cũng đòi hỏi có sự thanh tẩy, hoặc bằng sự hy
sinh, ép xác, hoặc hiến tế một lễ vật, thường chọn những vật hay loài vật còn non tơ làm của
chuộc tội thay mình.
Frédéric Nietzsche, một tác giả đã đào sâu ý định căn cơ của lòng cao ngạo tự mãn nơi thân
phận con người, nhất là những hình thức văn hóa nhân bản tuyệt đối tân thời, đã viết:
« Thiên  Chúa đã đi đâu rồi? Tôi muốn nới với các ông về việc nầy! Chúng ta đã giết Đấng
ấy rồi. Các ông và cả tôi nữa! Tất cả chúng ta, chúng ta đều là kẻ sát thần! Làm sao chúng ta
có thể múc cạn biển? Ai trao cho chúng ta giẻ lau sạch chân trời? Chúng ta đã làm gì khi
tách đất ra khỏi tương quan với mặt trời của nó? ... Chúng ta không phiêu bạt, lạc loài
như qua vùng hư không vô định hay sao? Hư vô không hà hơi đuổi bắt chúng ta hay sao?
Trời đã không mãi lạnh lẽo thêm sao? Các ngươi không thấy đêm đen mãi kéo đến sao, đêm
và đêm tối triền miên? Chúng ta đã không còn nghe gì nơi tiếng cuốc xẻng của con người
đang chôn Thượng đế sao? Chúng ta không còn cảm thấy gì về sự chết rã của thần thánh
hay sao... Thượng đế đã chết! Thượng đế mà lại chết! Và chính chúng ta đã giết Ngài!... Với
nước nào chúng ta sẽ thanh tẩy chúng ta đây? » 23

Trước nhận xét đầy bi thương của Nietzsche về thực trạng thân phận con người,
chất chứa sự ô uế căn nguyên là giết Thượng Đế, là từ chối Thượng Đế, từ bỏ tình
yêu không thể hiểu của Thượng đế, Đức Kitô là giải đáp cho câu hỏi của Nietzsche và
cũng là của nhân loại.

Hãy quay lại (nhìn và sẽ thấy): Nước Thiên Chúa ở gần ngươi. Đó là Chúa Kitô.
(xem Mt 4,17)

Nước để tẩy xóa tội, mà Gioan Tẩy Giả, người dọn đường cho Đức Kitô cứu độ, là
nước sám hối :

Phần Ta, Ta rửa các ngươi trong nước để chỉ sự sám hối.  (Mt 3,11)

Sám hối là nhận ra lỗi mình, sự ô uế nơi mình, là hủy diệt gốc tạo ra hậu quả đen
tối:

Mọi cây không cho trái tốt phải chặt và vất vào lửa.   (Mt 3,10)

Trong ơn cứu độ của Chúa Kitô, những nỗ lực của con người mọi thời đại nhằm chế
ngự những nguyên do gây ra điều ác nơi mình: khắc kỷ, tu thân, giữ cho tâm hồn ngay
chính... vẫn có giá trị giúp con người thấy được Thiên Chúa theo sự quan phòng của
Ngài, làm cho bước chân của Ngài còn vang dội trong đời họ và xã hội con người.

Nước, biểu tượng sự sống cho con người và rửa sạch con người, không phải tự nơi
con người phát ra, nhưng từ trên cao, từ bên trong nơi điều mà Kinh Thư của văn hóa
Trung Hoa gọi là “tâm duy vi”, khác với “tâm duy nguy” là sự tự mãn của con người. “Tâm”
mà thánh hiền xưa thoáng thấy trong niềm hy vọng là “Tâm” ban lại sự sống nguyên sơ,
trường cữu, để tẩy xóa lỗi lầm của tâm con người hư hỏng. Nay Gioan Tẩy giả chỉ cho
nhân loại thấy “Tâm” đó là Đức Kitô Thiên Chúa làm người “Ngài sẽ rửa các người trong
Thánh Thần  và lửa” (Mt 3,11).

Thánh Thần là sự sống Thiên Chúa nơi Đức Kitô. Nhờ sự sống nầy, hơi thở Thiên
Chúa thổi vào mũi con người từ nguyên sơ, nay được chuyền lại trong con người. Con
người đã chết khi với tay hái trái nơi cây cấm, đã cắt đứt với cây sự sống là Thiên Chúa,
nay sẽ trở lại làm con Thiên Chúa do cây Thánh Giá và ơn Phục sinh.

Lửa là sức tẩy rửa, đốt đi tội lỗi và sự chết nơi tâm con người. Lửa là tình yêu của
Thiên Chúa nơi sự chết của Kẻ vô tội và tuyệt đối trong sạch: đó là lửa thứ tha.

23 F. Nietzsche. Le Gai Savoir. Oeuvres, Vol. 2, trad. Ed. Robert Laffont, Paris 1993, tr. 125.
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Trong Đức tin vào ơn cứu độ nầy, người chịu phép rửa tội sẽ múc lấy sự sống nơi
Con Thiên Chúa để tái sinh làm con của Ngài, mang Thánh Thần của Ngài, và được xóa
sạch tội lỗi trong lửa là Thánh Giá.

Chúng ta đã nhờ phép rửa, đã được chôn với Chúa, để như Đức Kitô sống lại từ cỏi
chết, nhờ vinh quang Chúa Cha, chúng ta cũng bước vào sự sống mới. (Rom 6,4)

Tóm lại, Phúc cho những tâm hồn trong sạch, là phúc cho kẻ được tẩy rửa khỏi ô uế,
bùn đất bên trong, tức là con người tự mãn và cuộc sống từ con người xấu đó, nhờ cái
chết của Con Thiên Chúa hiến thân cho toàn nhân loại. Nhờ được tẩy rửa như thế, những
kẻ nầy được Phúc vì mặc lấy sự sống của Chúa Kitô Phục sinh, luôn ở cạnh Thiên Chúa.

Điều làm ô uế đối với phẩm giá và sự sống thật của con người phát xuất từ sự tự
mãn, từ tâm hồn không muốn có sự hiện diện của Thiên Chúa và kẻ khác nơi cuộc sống
mình. Từ sự ô uế căn nguyên đó, mọi tội ác phát sinh :

Từ tâm hồn phát sinh những ý đồ xấu xa, giết người, ngoại tình, dâm loạn, trộm cắp,
làm chứng dối, làm mất danh giá kẻ khác. Đó là những điều làm cho người ô uế. (Mt
15,19-20)

Như thế không phải cái gì thuộc thân xác, vật chất là ô uế và làm cho con người ô
uế. Nhưng sự ô uế phát sinh tự nơi tâm con người. Nơi Cựu ước cũng như Tân ước,
không hề có sự phân chia tốt xấu, ô uế hay trong sạch dựa trên thực trạng vật chất hay
không vật chất thuộc lãnh vực ý tưởng. Mọi vật được Thiên Chúa tạo dựng đều tốt đẹp và
trong sạch. Chính hành vi con người, “tâm” của nó đã không muốn Ngài ở với mình, tạo
một thế giới vắng bóng Ngài, và từ đó biến mọi sự chung quanh nó thành ô uế.

Nhưng trong hoàn cảnh con người sống trong không gian, thời gian, để làm lớn lên
cái “tôi tự mãn” của mình, con người muốn biết, muốn chiếm đoạt cách nầy hay cách
khác”tất cả vũ trụ” nằm dưới quyền lực của mình bằng những vật liệu trong tầm tay với
nơi vũ trụ vật chất. Ý định đó đi kèm với quyết tâm gạt đi sự hiện diện ẩn kín của Thiên
Chúa. Cảm thức nầy được các nền văn hóa gọi là thế giới bên trong và bên ngoài, hữu
hình và vô hình với một lối nói gợi ý, tượng trưng.

Trong đức tin Kitô giáo, cái “bên trong” mà mắt người không thấy là sự sống ẩn giấu
của Thiên Chúa nay chính là Thiên Chúa Ngôi Hai làm thành thân xác. “Tâm duy vi” nay là
Con Người sống trong lịch sử trần gian. Con Người ấy không còn là một biểu tượng, một
hình ảnh gợi ý, nhưng là thực tế bằng xương bằng thịt. Sự trong sạch, sự sống bên trong
là chính Con Người ấy.

Cách nói biểu tượng vẫn còn, nhưng phải qui chiếu vào sự sống của Con Người
Kitô. Thánh Phaolô vẫn dùng lối nói biểu tượng để mô tả cuộc sống kết hợp hay phân ly
với Đức Kitô :

Ai sống theo thân xác thì ham muốn những gì thuộc thân xác. Ai sống theo tinh thần,
thì ham muốn những gì thuộc tinh thần. (Rom 8,5)

Và chính vì vất bỏ mầu nhiệm nhập thể của Đức Kitô, vì không muốn nhận chữ tinh
thần chính là sự sống từ con người Giêsu-Kitô, nên ta dễ có khuynh hướng cho rằng
những gì thuộc thân xác vật chất là ô uế, và những gì thuộc về lý trí là thanh cao. Từ đó, ô
uế bị hiểu lầm là vướng mắc nơi cuộc sống thân xác, sinh lý. Và trong sạch tâm hồn chỉ
đóng khung vào nội dung tiết dục.

Các nhà văn hóa nhân loại, tác giả Thánh Kinh Cựu ước [ ngay trong những hành vi
tế lễ giết vật sống để tế lễ (xem sách Lêvi 6,18-23), - tẩy uế các phụ nữ mới sinh con
(xem Lêvi 12,1-8) ] cảm nghiệm rằng sự sống con người luôn vướng mắc cái chết nối liền
theo đó, vì sự sống con người có mầm móng của tội ác và ô uế.
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Nỗi ước mong tìm kiếm sự sống ẩn giấu, thường hằng, dễ gây nên một phản ứng
“đạo đức” sơ đẳng nhất đó là đi ngược lại với sự sống đang qua đi nơi mình. Những hình
thức chay tịnh, tiết dục phát sinh từ cảm thức nầy.

Và khi xã hội hay cá nhân không tin vào một sức sống ẩn kín nào ngoài sự sống của
thân xác vật chất, thì phản ứng ngược lại (nhưng vẫn nằm trong tiền kiến phát sinh từ
nhận thức sơ đẳng nầy) là nêu lên vấn đề “giải phóng dục tính”.

Nơi Phúc âm Matthieu, không hề có sự đóng khung sự “trong sạch” hay “ô uế” vào
nơi thân xác và cuộc sống dục tính, không có sự phân cách cuộc sống thân xác và lý trí.
Nhưng có sự phân biệt từ tương quan tích cực hay tiêu cực giữa toàn diện cuộc sống con
người với cuộc sống Chúa Kitô.

Về sự ô uế trong điều răn thứ sáu, liên quan đến phẩm giá của thân xác, Phúc âm
Matthieu nói rất rõ :

Các ngươi đã học biết rằng có lời đã nói: ‘ngươi đừng ngoại tình’. Còn Ta, Ta nói với
các ngươi: ‘Ai nhìn một phụ nữ và ham muốn bà ấy, thì đã phạm tội ngoại tình với bà
đó trong tâm hồn mình. (Mt 5,27-28)

Điều ô uế ở đây là sự lạm dụng một giá trị tốt lành và thanh cao, đó là biểu lộ yêu
thương cao cả nơi dục tính.

 Có gì cao cả hơn trong cuộc sống thân xác gắn liền với thân phận con người hơn là
chia sẽ yêu thương “nơi thân xác” và tham dự vào ơn tạo dựng con người qua cử chỉ
truyền sinh. Chính vì giá trị quá cao cả mà sự lạm dụng nó trở thành một sự xúc phạm
kinh hoàng. Không phải vì thân xác ô uế mà con người phải tránh xa dục tính, nhưng vì
thân xác quá cao cả nên việc xúc phạm nó là tội ác làm ô uế “tâm hồn”.

Lời Thánh Kinh trên đây cho thấy  sự trong sạch tâm hồn liên quan đến cuộc sống
thân xác đòi hỏi cao độ như thế, nhưng nhiều nơi trong bản Thánh kinh ấy cho thấy Chúa
Giêsu-Kitô luôn khoan nhân với những kẻ đang rơi vào tội lỗi nầy:

Các người thu thuế và gái mãi dâm đến nước Thiên Chúa trước các ngươi. (Mt
21,31)

Phúc âm Gioan ghi lại câu chuyện về người đàn bà ngoại tình bị bắt quả tang và bị
các ký lục và người Pharisiêu điệu đến trước mặt Chúa Giêsu để Ngài cùng quyết định xử
tử bằng cách ném đá theo luật của Maisen. Chúa Giêsu đã trả lời họ: “Ai trong các ngươi
không phạm tội hãy ném bà trước, mọi người nghe vậy bỏ đi, và Ngài nói: ‘Con hãy đi đi,
đừng phạm tội nữa.’” (xem Gioan 8,1-11)

Như thế, không phải ngoại tình, dâm ô là không phạm tội, không làm ô uế tâm hồn,
nhưng Chúa Kitô đã không nói đây là tội hầu như duy nhất làm ô uế con người.

 Trong lịch sử nhân loại và ngay cả trong lịch sử Giáo hội, nhiều người đã hiểu chữ
trong sạch và ô uế chỉ liên hệ đến dục tính. Tâm thức đó phát xuất từ một quan điểm phân
chia vật chất và lý trí thành hai cảnh vực, và dựa vào lối phân chia ấy để định chuẩn tốt
xấu, nhớp và sạch. Nội dung nầy không có nền tảng nơi Phúc âm. Nhưng đây là sự hiểu
lầm và áp dụng lầm những bài học văn hóa có tính cách biểu tượng, muốn lấy sự đam mê
dục tính nơi thân xác để nói đến tình trạng tự mãn, “chấp ngã” mù quáng không thấy sức
sống khác ẩn kín nơi mình.

Ô uế cao độ như tiên tri Ezéchiel nói là trái tim đá, tự mãn, không còn chút yêu
thương.

Sẽ thấy
Bên trong, bên trên cuộc sống thân xác, con người được Thiên Chúa thổi vào sự

sống của Ngài. Con mắt của sự sống đó, huệ nhãn, trái tim đó, sẽ cảm nhận một ánh
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sáng khác, ánh sáng vượt lên tài sức riêng của con người. Phaolô gọi sự sống mới là
Thánh Thần của Thiên Chúa :

Anh chị em không còn ở nơi thân xác nhưng trong tinh thần, vì Thánh Thần Thiên
Chúa ở trong anh em... Và nếu Thánh Thần của Đấng đã phục sinh Đức Giêsu từ cõi
chết cư ngụ nơi anh em, Đấng đã phục sinh Chúa Giêsu-Kitô từ cõi chết cũng sẽ ban
sự sống cho các thân xác hay chết của anh em nhờ Thánh Thần Ngài cư ngụ nơi anh
em. (Rom 8,9-11)

Nhưng Phaolô cũng đã thốt lên :

Khốn khổ cho con người của tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân xác dẫn tôi đến sự chết?
(Rom 7,24)

Mỗi người còn sống nơi dương thế, Giáo hội Chúa Kitô trong trần gian đến ngày tận
thế, đều kêu lên như Phaolô. Vì như đã nói, Con Người vô tội đã sống lại và thấy Thiên
Chúa, nhưng nhân loại trong trần thế đang được hưởng ơn tẩy xóa tội lỗi và đang từng
bước sống lại.

Chúa Kitô, ơn nhưng không của Thiên Chúa đến trước chúng ta ở Galilêa-mới để
chúng ta thấy và gặp.

“Thấy” khác với “tự tìm”, để phân biệt nội dung nầy, tư tưởng nhà Phật có những gợi ý rất
hay giúp ta phân biệt. Câu truyện kể về cuộc đời của Phật chia làm hai giai đoạn: giai đoạn
đầu tiêu biểu cho kẻ tự đi tìm chân lý, đi tìm ánh sáng qua những nỗ lực riêng của con
người. Kết quả, là thân xác mòn mỏi, sức lực tiêu hao. Người đành bỏ cuộc vì thất bại,
không gặp được Ánh sáng. Một hôm, ngồi yên dưới cây bồ đề, Người bỗng dưng ngộ =
gặp nghĩa là được ánh sáng đến để người thấy. Ở đây không nói đến việc Phật gặp điều gì,
gặp ai (kỳ thực chính ngài cũng không thể nói ra được), nhưng ta có một điển hình để hiểu
chữ thấy.

Thấy không phải là tự mình suy luận ra chân lý, tưởng tượng ra một Thiên Chúa nào
đó theo ước vọng và khả năng tạo hình của mình. Thấy là gặp một ánh sáng mà ta chưa
từng kinh nghiệm trước đó, gặp trong ngạc nhiên vì sự khác lạ. Cựu ước hay dùng chữ
Nhan Thiên Chúa, khuôn mặt Ngài... Chúng ta đối diện với một khuôn mặt. Ta cảm
nghiệm một sự Hiện Diện không phải theo ý tưởng ta nghĩ ra, nhưng một kẻ khác buộc ta
phải tôn trọng và thấy như là khác với ta, khác với điều ta nghĩ về người đó.

Nhà Phật thường nói đến chữ duyên, nghĩa là gặp mà ta không tìm trước theo chủ
định và tưởng tượng của ta. Duyên là bất ngờ. Chữ nầy gần với nội dung chữ ân sủng,
tức là ơn nhưng không từ Chúa ban cho ta, không phải do công lao gì tự ta.

Vì công lao của tội lỗi, là sự chết; nhưng ơn nhưng không của Thiên Chúa, là đời
sống vĩnh cửu trong Đức Kitô Chúa chúng ta.  (Rm 6,23)

Như thế sẽ thấy Thiên Chúa, nghĩa là ta từng bước chết dần hồi cái tôi tự mãn và thế
giới tội lỗi nơi mình, để tiếp nhận ánh sáng là sự sống dư đầy của Chúa Kitô tuôn đổ trên
chúng ta.

Thực tế tội lỗi của ta, của nhân loại còn nhân tăng, nhưng vì Chúa Kitô đã sống lại,
nên niềm hy vọng hoàn thành sự tẩy rửa tội lỗi nhân loại trên trần thế cũng dư đầy để con
người tiến bước :

Ở đâu tội lỗi đã nhân tăng
Ân sủng đã đổ tràn;

  Nên, tội lỗi đã thống trị trong cái chết thế nào
  thì ân sủng cũng sẽ ngự trị trong công lý
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  nhờ sự sống vĩnh cửu nơi Chúa Giêsu-Kitô Chúa chúng ta. (Rm 5,20-21)







Chương XI

PHÂN TÍCH BẢN VĂN

MỐI PHÚC THỨ BẢY

Phúc cho những người xây dựng hòa bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa (Mt 5,9)

I. HÌNH THỨC VĂN CHƯƠNG

“Những người thợ xây hòa bình” nguyên nghĩa là những kẻ thực thi hòa bình
(εί ρηνο-ποιό ς ).

Trước khi đi vào chính nội dung của chữ nầy, ta nhìn vào toàn bộ Phúc âm của
Matthieu và đối chiếu với một số các bản văn Cựu ước cũng như Tân ước, đặc biệt với
bản văn của Luca liên quan đến các mối phúc, để thấy điểm đặc biệt của Matthieu khi
nêu lên nội dung của hòa bình. Trong Kinh Thánh, cũng như trong cuộc sống của dân
Israel, “Hòa bình = Salom” là một chữ quen thuộc. Quen thuộc vì nó diễn tả một ước
mong cao độ nhất của mình, nên khi chào nhau, người ta hô “Salom”.

Matthieu là một tác giả gốc Do-thái, viết cho cộng đoàn hầu hết là người Do-thái,
nhưng chữ nầy lại chỉ dùng có ba nơi  [có thể nói là sáu nếu kể cả lời chào của Giuđa khi
nộp Chúa Giêsu (Mt 26,49), lời chào của quân lính mỉa mai Ngài là vua người Do-thái (Mt
27,29) và đặc biệt lời chào “hòa bình” của Ngài cho các bà tìm Ngài khi Ngài sống lại (xem
Mt 28,9)].

Hòa bình trong ý nghĩa tích cực :

Mt 5,9: Phúc cho những kẻ thực thi hòa bình, vì họ sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.
Mt 10,12-13: Khi vào nhà thì các con hãy chào hòa bình; nếu nhà đáng được thì hòa
bình xuống trên nó; nếu không, hòa bình sẽ trở lại nơi chúng con.

Hòa bình theo lối nói ngủ yên trong lầm lạc :

Mt 10,34: Các ngươi đừng tin là Ta đến để đem lại hòa bình trên trái đất; Ta không
đến để đem lại hòa bình, nhưng là gươm đao.

Nơi Luca, ta không có lời chúc phúc nầy trong các mối phúc, nhưng ngược lại từ lời
chào của sứ thần Gabriel cho Maria, loan tin Chúa Kitô nhập thể đến lời chào đầu tiên của
Chúa Kitô sống lại gửi đến các môn đệ, hòa bình được tác giả nêu lên nhiều lần để chỉ về
chính Chúa Kitô và sự sống từ nơi Ngài :

 Khi Chúa sinh ra ở Bê lem, trên không trung có tiếng ca ngợi, nói về đứa trẻ:
“Vinh quang Thiên Chúa trên trời cao, và hòa bình dưới đất cho những kẻ Ngài yêu
thương” (Luca 2,14)

 Khi chữa lành người phụ nữ mắc bệnh loạn huyết, Chúa Kitô nói với bà: “Hãy đi
trong hòa bình.” (Luca 8,48)
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 Khi lên Giêrusalem để chịu khổ nạn, Chúa Kitô được dân đón tiếp và hô to: “Chúc
tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, Ngài là vua! Hòa bình trên trời và vinh quang
trên tầng cao thẳm.” (Lc 19,38)

 Khi sống lại, Ngài đến chào các môn đệ Ngài; “Hòa bình ở với các con!” (Lc
24,36)

Qua sự trình bày về hình thức văn chương đặc biệt mà Matthieu dùng ở đây cũng
như các mối phúc khác (với những túc từ thêm vào), tác giả muốn nêu lên nội dung mới
nơi sứ điệp của Chúa Kitô: Ngài là Đấng hoàn thành các Lề Luật và là Con Thiên Chúa
vượt lên trên Abraham, Maisen và các tiên tri.

Điểm hình thức đáng lưu ý thứ hai là sự liên kết hai nội dung : kiến tạo hòa bình và
con Thiên Chúa.

- Marcô khởi đầu Tin mừng giới thiệu ngay “Đức Giêsu-Kitô, con Thiên Chúa” (Mc 1,1).
- Gioan khởi đầu bằng việc chỉ Đức Giêsu-Kitô làm người là Lời Thiên Chúa giữa nhân loại
(Gioan 1,1-18).
- Luca mô tả tuần tự các sự kiện lịch sử theo thứ tự thời gian, nhưng mỗi sự kiện đều nêu
lên thần tính của Con Người đang nhập thể. Những lời giới thiệu từ trời về đứa bé vừa sinh
ra là: “Vinh quang ở trên trời cao, và hòa bình dưới đất cho những kẻ Chúa thương.” (Lc
2,14). Hòa bình đó, qua Siméon, người già ở Giêrusalem, dân Israel từng mong đợi, nay họ
đã thấy tận mắt nên: “Nay, lạy Chúa, Chúa có thể, theo lời Ngài để cho tôi tớ Ngài ra đi trong
an bình; vì mắt tôi đã thấy ơn cứu độ của Ngài.” (Lc 2,29-30)

Matthieu khởi đầu Tin Mừng giới thiệu Chúa Kitô là “Con Đavit, con Abraham”. Ông ở
trong truyền thống liên tục từ Cựu ước đến Tân ước, nơi mặc khải Chúa Kitô qua lịch sử
dân của ông, dân Israel được chọn. Và trong khuôn khổ mặc khải về Đấng Cứu độ sẽ đến
đó, ông lấy lại lời các tiên tri để chỉ về Ngài :

 Emmanuel (Chúa ở với chúng ta) (Mt 1,23 ; Is 7,14)
 Thủ lãnh sẽ là mục tử chăn dắt dân Israel của Ta
    (Mt 2,6 ; Mi 5,1)
 Từ Ai cập Ta đã gọi con Ta (Mt 2,15 ; Os 11,1)
 Là người làng Nazareth (Mt 2,23; Thp 13,5-7)

Matthieu không nói lên chữ Salom để trực tiếp chỉ về Chúa Kitô như là Luca đã nêu
lên: Ngài là hòa bình dưới đất cho kẻ Chúa thương, nhưng bốn lời Kinh Thánh được nêu
lên để mặc khải Tin Mừng cứu độ phải hiểu là có nội dung như thếù:

 Hòa bình là Thiên Chúa ở với con người.
 Hòa bình là Thiên Chúa dẫn dắt cuộc sống con người.
 Hòa bình là cứu con người khỏi tội lỗi, nô thuộc.
 Hòa bình là chính cuộc sống của con người lịch sử Giêsu, đã nhập thể làm người

như chúng ta.

Lý do không nói đến chữ hòa bình một cách minh nhiên (trừ ở mối phúc nầy), vì có
thểà theo kinh nghiệm của Matthieu có một khoảng cách sâu xa giữa nội dung người Do-
thái (và cũng là xã hội con người nói chung) gán cho chữ nầy theo những mong ước riêng
của mình so với nội dung mặc khải nơi Chúa Kitô về một nền hòa bình mới. Chúng ta có
thể tưởng tượng ra được nỗi khao khát mong chờ hòa bình hoàn toàn có ý nghĩa xã hội,
chính trị nơi dân Do-thái vào thời Chúa rao giảng, khi đất nước họ còn chịu ách thống trị
của ngoại bang Rôma. Khi chào nhau hòa bình (chưa kể những toan tính khác như Giuđa
khi hôn mặt Chúa Kitô, hay quân lính diễu cợt Ngài trên Núiù Sọ), người Israel liên tưởng
ngay niềm mong ước duy nhất là được thoát khỏi sự cai trị của Rôma. Matthieu ít dùng
chữ hòa bình, và có lúc nêu lên câu nói khác lạ của Chúa Giêsu về hòa bình, tất cả như là
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muốn giúp cộng đoàn Kitô-hữu bấy giờ, phần nhiều là người Do-thái, nhận ra sứ điệp hòa
bình chân thật và toàn diện nơi Chúa Kitô.

II. NỘI DUNG

HÒA BÌNH
Con người khát khao hòa bình, đó là dấu vết ghi khắc nơi sâu kín tâm hồn của mỗi

người. Qua kinh nghiệm của mỗi người, mỗi quan điểm sống và mỗi thời đại lịch sử, hòa
bình có thể đã được hiểu khác nhau, nhưng nỗi khát khao, như một sức sống bên trong
thì không ai không thấy, và không ai có thể tiêu diệt được. Nỗi khát khao hòa bình thì ai
cũng ôm ấp, nhưng mỗi người lại hiểu một cách, nên lắm lúc hành động nhân danh hòa
bình mang nhiều hình thức đa biệt, có lúc hoàn toàn trái ngược và mâu thuẩn nhau.
Không thiếu những hành động cho hòa bình theo ý mình lại là nguyên do gây rối loạn, bất
an cho kẻ khác. Sự kiện về sự mâu thuẩn kỳ bí đó nơi cuộc sống con người là lời nhắc
nhở giúp mọi người khiêm tốn xét lại tiền kiến của mình về nội dung nầy.

Nội dung hòa bình mà Matthieu ghi lại là lời của Chúa Kitô từng được các môn đệ
thời Giáo Hội khởi thủy tiếp nhận và sống trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần và niềm
vui sống lại của Ngài.

Tác giả cũng giúp ta hiểu rằng mặc khải về hòa bình được Thiên Chúa khai mở lần
hồi qua lịch sử của một dân riêng Ngài chọn, đó là dân Israel, để rồi được hoàn thành nơi
Chúa Kitô.

Và khi Chúa Kitô đến, thì từ ánh sáng của Thánh Thần Matthieu và cộng đoàn Kitô
nguyên thủy bắt đầu thấy được rằng lịch sử của dân riêng Israel được Thánh Kinh nói đến
cũng là sự cô động những bước đi của toàn cuộc sống nhân loại.

Trong ánh sáng Tin Mừng về chân lý của hòa bình mà Matthieu và Giáo hội thời sơ
khai đã kinh nghiệm, trước hết chúng ta sẽ từng bước tìm ra những biểu lộ đa diện của
mặc khải về hòa bình qua cuộc sống của dân Ngài, là điển hình cuộc sống mỗi người và
của nhân loại nói chung. Tiếp đó chúng ta sẽ thấy rằng hòa bình tuần tự được mặc khải
ấy sẽ hoàn thành trọn vẹn nơi Đức Giêsu-Kitô, Con Thiên Chúa.

A. Hòa bình trong Cựu ước, nơi lịch sử dân Israel

Như một kỷ niệm
Luca định nghĩa Chúa Kitô là hòa bình của những người Thiên Chúa thương :

Hòa bình dưới đất cho những con người Chúa thương. (Lc 2,14)

Và Đấng Kitô - hòa bình ấy cũng là :

Vinh quang cho Thiên Chúa ở trên trời. Lc 2,14)

Matthieu nói về hai nội dung ấy trong một chữ đơn giản “Emmanuel = Chúa ở với
chúng ta”.

Các tác giả sách Sáng thế gọi hòa bình là cuộc sống hạnh phúc trong “Vườn Eden”
(xem Sáng thế 1,8-25):

 Có sự hiện diện của Thiên Chúa.
 Có sự hiện diện của tha nhân, khác nhau (nam- nữ) nhưng đồng bản tính vì đều

được Thiên Chúa tạo dựng bằng hơi thở của Ngài.
 Trong sự hiện diện của Thiên Chúa, con người sống và hưởng dụng vật chất, an

vui với vũ trụ chung quanh mình.
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Nhưng đây là câu chuyện trước đây, một dấu vết ghi khắc nơi Đại Ký Ứùc con
người, thuộc về bên trên, bên trong, mà mỗi một người trong trần thế chỉ thoáng thấy, như
chỉ nhớ lại một kỷ niệm xa xưa nhưng không thể quên. Kỳ thực, thế giới thực tại con
người đang sống ở ngoài vườn Eden. Hòa bình thật sự thuở ban sơ chỉ là một kỷ niệm,
nơi Đại Ký Ứùc, nơi nỗi thèm khát một cái gì mà bên ngoài vườn Eden không có. Và kỳ bí
thay, dấu vết hòa bình lại gợi lên trong khổ đau, mồ hôi và nước mắt của con người, một
con người đang chờ mong cứu độ :

Giavê Thiên Chúa đuổi con người ra vườn Eden để cày xới đất mà từ đó nó đã được
làm ra. (Sáng thế 2,24).

Thiên Chúa hứa kiến tạo lại hòa bình trên trái đất : Hòa bình  là giao ước
Từ một nỗi khắc khoải, thèm khát của kẻ đứng ngoài nhìn vào và thấy mình bất lực,

nhân loại được mặc khải niềm hy vọng về hòa bình: mặc khải về Giao Ứớc.
Câu chuyện Noê 24 (= người ngay chính sống theo lương tâm) và lụt lớn mặc khải lời

hứa Thiên Chúa tái tạo lại một “Eden mới”, do tình yêu không thể hiểu của Ngài và với nỗ
lực của con người. “Hòa bình trong hy vọng” là giao ước, một tương quan đòi hỏi có sự
hợp tác của con người:

Thiên Chúa nói với Noê: ‘ Ngày kết thúc của mọi thân xác đã đến, Ta đã quyết định
như thế, vì trái đất đầy bạo tàn do con người và Ta sẽ làm cho họ bị tiêu diệt khỏi mặt
đất. (Sáng thế 6,13)

Con người và thế giới cũ phải chết đi. Thế giới mới, đất mới mở ra khi con người từ
bỏ tất cả tội ác và ảnh hưởng của chúng. Nỗ lực sống ngay chính, theo lương tâm của
mình nơi Noê không phải vô ích, nhưng nằm trong Giao ước: làm lại hòa bình giữa Thiên
Chúa và con người. Sách Sáng thế dùng ngôn ngữ biểu tượng để nói rằng :

Sau 40 ngày, Noê mở cửa sổ (St 8,6), … Con bồ câu trở lại với ông vào lúc chiều và
nầy, nó kẹp trong miệng nó một nhánh Oliu xanh tươi!. (St 8,11)

Và Chúa nói với Noê và con cái ông: Đây, Ta kết ước giao ước của Ta với ngươi, với
hậu duệ ngươi và với tất cả mọi sinh vật ở cùng ngươi. (St 9,9)

40 ngày 25, lịch sử con người tự làm nên mình, lịch sử đen tối, nay phải chấm dứt để
thấy con bồ câu hòa bình của Giao ước từ Thiên Chúa.

Từ mặc khải về hòa bình nơi những tâm hồn thiện tâm thiện chí qua Noê, nay ta
sẽ chứng kiến mặc khải về hòa bình trong tương quan đối với con người có lòng tin, nơi
Abraham.

Hòa bình nay sẽ được mặc khải là “Thiên Chúa ở với con người”, gọi con người là
dân của Ngài trong Giao ước.

Cũng như câu chuyện Noê về hồng thủy tiêu diệt sự ác, nơi câu chuyện Abraham,
Giao ước hòa bình đưa ra những điều kiện gắt gao hơn, ngược đời hơn.

- Tội lỗi, không còn chỉ là những hành vi ác như giết người, tạo chiến tranh. Nhưng
ở đây, đêm tối xa ánh sáng của “Eden nguyên thủy” là sự bám víu ở lại nơi khung
cảnh thuần túy con người và khả năng phán đoán của nó. Thiên Chúa đòi buộc
Abraham phải “bỏ quê mình, bà con và nhà cha mình” (St 12,1). Phải hiến con
mình là Isaac (xem St 22,1-2).

24 Noê là người đức nghĩa, vẹn toàn giữa những người đương thời (St 6, 13)
25 Những số biểu tương 4, 40, 400, 4000  luôn nhằm chỉ cuộc sống giới hạn nơi trần thế
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- Thiên Chúa thân hành đến mặc khải giao ước của Ngài với con người. Nhưng
muốn giao ước thực hiện nơi con người, thì phía con người phải vượt lên trên cả
thiện chí và ý hướng gọi là đạo đức tự nhiên theo phán đoán của mình (mà biểu
tượng là quê nhà trong trật tự tự nhiên), để nghe theo tiếng nói của Đấng hoàn
toàn siêu việt trên mình. Cá nhân Abraham nay là dân mới. Một cộng đồng con
người được thiết lập để thể hiện tương quan Thiên Chúa với con người, cá nhân
và những người khác. Cá nhân nầy, cộng đồng nầy gọi là Kẻ Tin, dân được chọn.

- Vùng đất mới của hòa bình là đền thờ tôn kính Gia vê Thiên Chúa. (xem St 12,8)

- Nhân loại tin, chỉ khởi sự được “khi mặt trời đã tắt và bóng tối lan tràn... Ngày đó,
Giavê ký một giao ước với Abraham với những chữ nầy: Ta cho con cháu ngươi
xứ nầy...” (St 15 17-18) Nói cách khác, khi tội lỗi do “lối nhìn” của đôi mắt mở ra
nơi Adam và Eva “không còn”, khi ánh sáng theo quan niệm thế gian tắt đi, thì
Thiên Chúa sẽ cho một ánh sáng mới, một lối nhìn mới giúp thấy được quê
hương của giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Và sự việc đó xảy ra ngoài
tiên liệu của con người: kẻ tin bắt đầu nơi một con người của tuổi già (Abraham
và vợ đã đến tuổi xế chiều), nghĩa là không phải từ sức sống trai trẻ của thế giới
tự nhiên, nhưng hầu như vượït lên sự sống của thế giới nầy 26: “Ta đã cho tuổi
già ngươi một người con trai” (St 21,6). Dân mới từ người con trai đó được gọi là
kẻ tha hương nơi trần thế: “Chúa nói với Abraham: ‘Hãy biết rằng hậu duệ ngươi
sẽ là những người ngoại quốc trong một xứ không phải là của chúng. Sống ở đó
trong thân phận nô lệ, người ta sẽ ngược đãi chúng 400 27 năm.’” (St 15,13)

Thời gian lịch sử không biến mất đi, 400 năm nơi Ai-cập là lịch sử con người sẽ qua
đi, là lịch sử con người cho đến tận thế... Trong thời gian lịch sử nầy, dân riêng, kẻ tin xác
quyết sự hiện diện của Thiên Chúa siêu việt ở giữa cuộc sống con người, và thực hiện
hòa bình trong ánh sánh niềm tin đó. Đó là ý nghĩa người ngoại quốc, kẻ không thuộc về
“ánh sáng giả tạo” của xã hội trần thế.

Nhưng việc ấy làm sao xảy ra được ? Hòa bình đó tại sao phải cần đến những điều
kiện như thế ? Câu trả lời của mặc khải Thiên Chúa cho Sara, vợ Abraham là :

Nào có cái gì quá lạ lùng mà Thiên Chúa không làm được? (St 18,14).

Điên rồ và giả tưởng theo quan điểm thuần con người! Nhưng niềm trông đợi hòa
bình, nỗ lực xây dựng nền hòa bình từ Thiên Chúa, đối với kẻ tin là sự thật và là nghĩa vụ
tối thượng của con người.

“Israel”, tên gọi của kẻ tin đang thực hiện hòa bình trong đêm tối trần thế: Hòa bình
là vật lộn với Thiên Chúa ẩn kín

Giacop, con Isaac, cháu Abraham, nay lại về vùng đất tổ tiên Harân nơi mà Abraham
đã bỏ đi.

Giacop lìa Bersabec và đi về Harân.  (St 28,10)

Nhưng Harân, nay đối với kẻ tin là Giacop lại trở thành chốn lưu đày, ở xa cha mình.

26 Tuổi già, tình trạng son sẻ… mà sinh con, sự kiện lạ thường nầy đi đôi với mặc khải một sứ mạng, một
biến cố kỳ diệu, nét thần thánh nơi con người… là việc thường thấy xảy ra trong Cựu ước và Tân ước (Cha
mẹ của Samson, của Gioan tẩy giả…). Trong văn học Việt-Nam tác giả cuốn Lĩnh Nam Chích Quái cũng đã
tôn vinh Phù Đổng Thiên Vương, vị cứu tinh, là con của hai ông bà già, theo lẽ thường không thể còn sinh
con.
27 Xem chú thích 25
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Harân, thế giới của cuộc sống con người, được Thánh Kinh gọi là “cuộc phiêu lưu
trong đêm tối”; nhưng trong đêm tối đó, kẻ tin là Giacop biết rằng cõi đời ấy có Chúa hiện
diện:

Ông ra đi phiêu lưu đến một nơi và ngủ qua đêm, vì mặt trời đã lặn... Ông có một
giấc mộng: một thang đất dựng trước mặt ông, chóp đỉnh thang thấu tận trời và các
thiên thần Chúa đi lên đi xuống... Giacop tỉnh dậy và nói: ‘Thiên Chúa hiện diện thật
sự ở chốn nầy mà tôi không biết ! (St 28,10- 12; 16)

Nơi xứ lạ, ông lấy vợ, sinh con, nhưng lòng mong trở về tìm cha mẹ, anh em. Trên
đường về tìm gặp anh là Esau, Thánh Kinh kể rằng:

Giacop  quá sợ hãi và cảm thấy lo âu, khắc khoải. (St 32,8)

Dẫu anh em ruột thịt, nhưng giữa con người đối với con người, Giacop run sợ khi
phải gặp mặt anh, bất chấp lòng tốt, bất chấp các lễ vật đi trước.

Con sợ anh ấy, sợ anh đến đánh đập chúng con, mẹ  con mấy lũ nhỏ. (St 32,12)

Nhưng trước khi gặp Esau, Giacop trải qua một đêm khác, đêm “vật lộn với Thiên
Chúa”. Và chính nội dung nầy của hòa bình trên cõi thế đã đổi tên Giacop thành Israel :
dân Chúa chọn.

Thánh Kinh kể rằng :

Và một ai đó đã vật lộn với ông cho đến khi trời sáng. (St 32,23)

Người dấu mặt đã tìm ông để vật lộn. Ông đã chiến đấu can cường và bị thương ở
háng. Dẫu bị thương, ông vẫn không thả người đó ra. Ông muốn người dấu mặt phải chúc
lành cho ông. Người dấu mặt lại hỏi tên ông. Ông trả lời là Giacop 28. Người dấu mặt nói
tiếp rằng :

Người ta không còn gọi ngươi là Giacop nữa, nhưng là Israel, vì ngươi can trường
vật lộn với Thiên Chúa và ngươi sẽ chiến thắng.
Giacop còn đòi thêm: ‘Xin người cho tôi biết tên.
Nhưng người ấy trả lời: ‘Và tại sao ngươi hỏi tên Ta?’. Và liền đó người ấy chúc lành.
(St 32,23-30)

Adam và Eva muốn bằng Thiên Chúa và lánh Ngài. Cain vì muốn hơn em, nên giết
em. Giacop đang ở ngoài vườn Eden, và Thiên Chúa dấu mặt chiến đấu với ông. Câu
truyện kỳ bí nầy mô tả cuộc phiêu lưu gian khổ của con người kêu đến Thiên Chúa, xin
Ngài lộ mặt.

Cuộc chiến đấu đầy cam go, suốt đêm van xin Chúa đừng che mặt, đừng ẩn dấu,
đừng làm thinh. Đó là cuộc chiến can cường của Job trong thân phận là người tìm về
Thiên Chúa :

Tại sao Ngài lại che mặt? Và xem con như thù địch của Ngài? (Job 13,24)

Cuộc chiến muốn vượt qua những điều “chỉ nghe thiên hạ nói”, những “hình ảnh
tưởng tượng” về Ngài, để muốn thực sự xác tín trong kinh nghiệm sống động của mình về
chính hiện thân của Thiên Chúa :

28 Ya’ aqob-El  có nghĩa là xin Chúa che chở
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Kẻ đã chỉ biết Ngài qua lời người ta nói, nhưng nay mắt con đã thấy Ngài. (Job 42,5)

Giacop nay được gọi là “Israel”, vì Giacop thực nghiệm lời giao ước, sự hợp tác đôi
bên. “Người được chở che” nay cũng là người can cường tìm kiếm Thiên Chúa ẩn mặt và
không thể gọi tên. Chúng ta hiểu rõ hơn : chính Chúa Giêsu là kẻ sẽ thể hiện trọn vẹn tên
gọi Israel khi chiến đấu gian khổ trong vườn cây dầu trong đêm Thiên Chúa Cha ẩn mặt
và làm thinh.

Người có lòng tin đang kiến tạo hòa bình trong cuộc sống xã hội là kẻ chiến đấu với
Thiên Chúa ẩn mặt và xin Ngài chúc lành, mặc dầu phải gặp thương tích nơi cuộc sống
của chính mình. Nhưng chính từ cuộc chiến nầy :

Giacop, nhìn lên, thấy Esau đến đem theo bốn trăm người ... Bấy giờ ông đích thân
chạy ra đằng trước người nhà mình và quì phục bảy lần dưới đất trước khi đến sát
anh mình. Và Esau chạy đến tìm gặp ông, cầm tay ôm hôn ông và khóc. (St 33,1-4).

Câu truyện trên đây mặc khải thật rõ ràng về hòa bình:
Chỉ có hòa bình để người có thể hòa với người, để người người có thể nhận ra

nhau và nhìn nhau là anh em, để có thể tôn trọng nhau, khiêm tốn đến với nhau, quên lỗi
lầm của nhau, thân cận, nói tóm là thương yêu nhau, khi trước đó con người đã tìm kiếm
Thiên Chúa ẩn dấu qua cuộc chiến đấu anh dũng để hỏi tên Ngài.

Nhưng cuộc chiến đấu tìm kiếm Thiên Chúa ấy rất cam go và không ngừng, cho đến
sáng, nghĩa là đến ngày cuối đời sống mỗi người và của toàn lịch sử nhân loại.

Hòa bình là vượt qua, hướng đến miền đất hứa: Hòa bình là Thái Hòa
Từ âm vọng của một Eden ban sơ, hòa bình ẩn kín đến với mỗi người. Sức mạnh

của Đại Ký ƯcÙ hé mở dần hồi thực chất của lịch sử: cuộc sống hiện tại của con người
trần thế là gì? Hòa bình của trần thế đề nghị tại sao được gọi là vùng đất Ai cập, vùng đất
của kẻ làm nô lệ? Hòa bình thực sự trong cuộc sống trần thế gắn bó với con người đòi hỏi
con người phải cộng tác xây dựng nó như thế nào? Cứu cánh của nỗ lực kiến tạo hòa
bình là thế giới nào?

Mặc khải về những nội dung hòa bình như thế được thể hiện trong lịch sử của dân
Israel, và cũng hiện diện nơi lịch sử cụ thể của toàn nhân loại (lịch sử ở đây phải được
được hiểu là cuộc vật lộn đau thương giữa đòi hỏi sâu kín của con người và Chân lý ẩn
kín). Dân được Thiên Chúa chọn, kẻ tin, như đã trình bày, là kẻ thấy mình là người “ngoại
quốc, kẻ lưu đày” nơi trần thế.

Nhưng sách Xuất hành cho thấy rõ thêm về ý nghĩa hòa bình trong tình trạng con
người phạm tội và ơn cứu độ của Thiên Chúa.

« Nơi xứ lạ, kẻ ngoại quốc » không phải chỉ có nghĩa tượng trưng là sống chiến đấu
với sự dừng lại nơi cảnh vực bên ngoài, dừng lại thế giới riêng của mình để ra đi làm
người lữ hành tìm gặp Thiên Chúa và thực hiện yêu thương tha nhân theo phẩm giá cao
cả của con người. « Nơi xứ lạ, kẻ ngoại quốc » cũng còn chứng kiếùn cuộc chiến gay gắt
hơn nơi một nhân loại đã khước từ Thiên Chúa, đã biếän đồng loại thành nô lệ, thành đồ
dùng cho mình. Mỗi người, mỗi xã hội, mỗi thời đại nhận ra mình nơi một Pharaon chối từ
Thiên Chúa siêu việt, ghét bỏ, làm tổn thương người bên cạnh… . Và tất cả đều cảm nhận
Thiên Chúa ẩn kín hiện diện nơi mình, nơi nỗi khát khao Tuyệt Đối, nơi niềm hy vọng
được cứu độ trong cuộc sống đầy « mồ hôi và nước mắt ».

« Pharaon », hình ảnh nhân loại dừng lại nơi mình, dừng lại trong bóng tối sự ác lên
tiếng :

Ai là Giavê Thiên Chúa, mà ta phải vâng phục để cho Israel ra đi? Ta không hề biết
gì về Giavê! Còn đối với Israel, Ta sẽ không cho phép họ ra đi.  (Xh 5,2)
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Và Thiên Chúa sẽ lên tiếng, mặc khải sự yêu thương cứu độ con người, thúc đẩy
con người dám ra đi :

Giavê nói: ‘Ta đã thấy khổ đau của dân Ta đang ở Ai cập. Ta lắng tai nghe tiếng hò
hét của những kẻ áp bức nó. Ta biết chắc nỗi khắc khoải của nó. Ta quyết tâm giải
thoát nó khỏi tay người Ai cập và dẫn họ lên một vùng đất có cây cỏ xanh tươi và
rộng rãi, về vùng đất chảy tràn sữa và mật ong...(Xh 3,7-8)

Con người nhận ra lời kêu mời lên đường “vượt qua”, như Israel đã nghe được lời
kêu gọi lên đường thoát ra khỏi Ai-Cập. Lời kêu mời ấy vang vọng từ nơi nỗi khắc khoải
của mỗi tâm hồn con người, nơi khổ đau và tang thương của cuộc sống con người và xã
hội.

Với năm tháng qua đi của lịch sử, năm tháng của tình trạng nô lệ, Thiên Chúa lại đề
nghị một thời gian mới của kẻ lên đường xuất hành về vùng Đất-hứa :

Giavê nói với Maisen và Aaron ở xứ Ai cập: ‘Tháng nầy sẽ đến với các ngươi đi đầu
các tháng khác; các ngươi sẽ lấy nó là tháng đầu trong các tháng của năm. (Xh
12,1)

Tháng mới, thời mới ấy của kẻ kiến tạo hòa bình của Thiên Chúa nơi trần thế có
những đặc điềm sau :

 Trong thơiøi mới con người được mặc khải Thiên Chúa là chính Ngài, không phải
là mô hình do ước mong, tài trí con người tạo ra. “Bấy giờ, Chúa nói với Môisen:
‘Ta là Đấng :Ta chính là Ta.’” (Xh 3,14)

 Con người trong thời gian (số tiêu biểu 40 năm trong sa mạc) hữu hạn, trong lịch
sử thăng trầm của mình, tất cả sẽ qua đi ; nhưng không qua đi và hết, mà qua đi
và vượt qua để về đất hứa, quê hương thật của mình. Thời gian lịch sử là cuộc
hành trình dưới sự dẫn dắt của Thiên Chúa vô hình, qua các Giới-răn của Ngài
(xem Xuất hành 24,12). Các giới răn là Giao Ước giữa Thiên Chúa và con người,
tóm kết trong hai tương quan thiết yếu :

Israel hãy nghe: Gia vê Thiên Chúa chúng ta là Gia vê duy nhất, ngươi phải yêu
mến Giavê Thiên Chúa ngươi hết tâm hồn, hết sự sống và hết cả tài sức của
ngươi. (Nhị luật 6,4- 5)

Ngươi phải yêu người cạnh ngươi như chính mình ngươi. (Lêvi 19,18)

Hòa bình là vượt qua những tội ác nơi cá nhân mình, nơi xã hội mình, để thể hiện
từng bước tương quan ẩn kín với Thiên Chúa, và để nhận ra người chung quanh là anh
em, là người như mình.

 Các điều răn là mẫu mực tiêu cực: ”Ngươi chớ giết người”, nhắc nhở tình trạng tội lỗi
hoặc nguy cơ làm điều ác của con người trong trong lịch sử (hoặc đang ở Ai-cập tối tăm,
hoặc ngay cả trên đường xuất hành đang chờ đợi vùng đất hứa). Sức mạnh của Lề luật
tích cực và chung mãn sẽ được thể hiện nơi vùng đất hứa, nơi Israel chân thật, nơi Con
Người hòa bình toàn vẹn là Đức Kitô, là hiện thân của Tình Yêu.

« Israel » đã vật lộn với Thiên Chúa để Ngài phải xưng tên và cho con người thấy
tận mặt. « Israel » muốn có đất hứa ngay tại trong lịch sử nầy để Hòa bình là tương quan
tình nghĩa với Thiên Chúa và giữa con người với nhau không phải là lời hứa hẹn vu vơ. Vì
đòi hỏi hòa bình đến mức đó, nên « Israel » được gọi là dân Chúa chọn. Đòi hỏi đó đọc
được trong lời nầy của Job:



191

“Phần tôi, tôi biết kẻ cứu độ tôi là Người ban sự sống,
 Ngài, là kẻ cuối cùng (tột cùng) sẽ đứng lên trên cõi thế nầy.
Sau cơn thức tỉnh của tôi, Ngài sẽ nâng tôi lên cạnh Ngài và, tự thân xác tôi, tôi sẽ thấy
Thiên Chúa. (Job 19,25-26)

Hòa bình là hoa trái của công lý
Suốt lịch sử Israel, từ thời các vị thẩm phán đến các vua tiếp theo, cứ mỗi lần con

người vi phạm các Lề luật của Thiên Chúa, thì Israel phải gặp chiến tranh hay chịu cảnh
lưu đày làm nô lệ.

Mỗi lần khổ đau như thế, Thiên Chúa lại gửi những tiên tri nhắc nhở dân chúng hãy
quay về với Thiên Chúa, thực thi sự công chính của Ngài nơi người cùng khổ chung
quanh mình. Và Thiên Chúa cũng sai những thiên sai, những người được Ngài gửi đến
giải phóng dân Ngài.

 Qua lịch sử dài của dân nầy, hòa bình được dân chúng cảm nhận lúc ban đầu như
là hạnh phúc sống hòa hợp giữa con người với nhau trong xã hội nơi trần thế, rồiø dần dà
được hiểu đầy đủ và sống như một ơn ích siêu nhiên, có nguồn suối sâu kín từ Thiên
Chúa.

- Khởi đầu thời các thẩm phán, thời Đavit, hòa bình là tạo sự độc lập, phú cường
cho dân, bảo vệ dân khỏi quân thù. Và vị vua lý tưởng gọi tên là Salomon (vua mang
tên hòa bình), thống nhất toàn dân và làm hòa hai phe Nam-Bắc đang bị phân chia,
tranh chấp (xem I các vua 5).
-   Nhưng các vị vua lại không tìm hòa bình công chính, không tuân phục chân lý từ
các điều răn của Thiên Chúa, nhưng chỉ tìm thỏa hiệp chính trị và đồng lõa với tội ác,
bất trung. Hòa bình giả của những kẻ gọi là tiên tri giả. Các tiên tri được gửi đến để
nhắc nhở nền hòa bình giả tạo nầy :

Thiên Chúa tố giác những tiên tri làm lạc lối dân chúng như thế nầy: Nếu khi có gì
nhét được nơi răng họ, thì họ sẽ hô to ‘hòa bình’, nhưng đối với ai không cho họ ăn
họ lại khai chiến. (Mica 3,5)

  Các tiên tri giả đã chỉ nêu lên cho dân rằng hòa bình chỉ là trốn tránh gươm đao
và có cơm ăn, bất chấp tội lỗi họ phạm, bất chấp đạo lý và sự trung tín với Thiên
Chúa, nên Giêrêmia đã nói với Thiên Chúa :

Lạy Chúa! Có những tiên tri nới với họ: các ngươi sẽ không thấy gươm đao, và
không gặp đói khát; nhưng Ta tạo cho các ngươi một nền hòa bình vững chải, nơi
đất nầy”. Bấy giờ Giavê trả lời: “Các tiên tri đó lấy tên Ta mà nối dối... Đó là những
ảo tưởng láo khoét, nói mò, mơ mộng của tâm hồn họ... (Giêrêmia 14,13-14)

Chúng chỉ chữa lành bên ngoài vết thương của dân Ta khi nói: Hòa bình! Hòa bình!
Nhưng kỳ thực đó không phải là hòa bình. (Giêrêmia 6,14)

Và tiên tri Ezéchiel thì hô to :

Những vá víu đó đủ rồi! Tường thành sẽ đổ. (Ezéchiel 13,15)

Vì người của hòa bình là ‘Ta (Thiên Chúa) sẽ ở với họ.”  (x. Ezéchiel 37,26)

Và nơi các tiên tri, mặc khải Thiên Chúa hứa ban một vị vua để thực hiện vương
quốc của Thiên Chúa, vương quốc của hòa bình :
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Nầy người (Bêlem) Êphrata, chi họ nhỏ nhất của tộc Giuđa, từ ngươi sẽ sinh ra cho
ta Đấng phải cai trị Israel; nguồn gốc Đấng ấy phát xuất từ thủa xa xưa, vào những
ngày thiên cổ... Chính Đấng ấy sẽ là Hòa bình ! (Mi 5,1 ; 4a)

B. HÒA BÌNH LÀ CHÍNH ĐỨC GIÊSU-KITÔ : Đấng cứu độ nhân loại
Sau khi lược qua về nội dung hòa bình trong Cựu ước được  mặc khải qua lịch sử

của Israel, có lẽ bây giờ ta hiểu được phần nào tại sao Matthieu, một tác giả Do-thái lại
không minh nhiên gọi Đức Kitô là “Hòa bình trên trái đất cho người Chúa thương” như
Luca, một tác giả Hy lạp. Một mặt vì tác giả đã ngầm hiểu nội dung đó là cốt lõi toàn thể
mặc khải của Thiên Chúa trong lịch sử dân mình; và người Kitô-hữu gốc Do-thái trong
cộng đồng của tác giả cũng hiểu như thế. Lý do thứ hai là chữ hòa bình mà đa số người
Do-thái lúc bấy giờ nói lên khi chào nhau, hàm ngự một nội dung thuần xã hội và chính trị,
không tương hợp với Tin Mừng về hòa bình trọn nghĩa của Chúa Kitô, mà Ngài có bổn
phận rao giảng.

Nhưng qua việc giới thiệu Chúa Giêsu-Kitô ở các đoạn Chúa sinh ra và thời thơ ấu
Ngài, Matthieu đã minh chứng từng bước chính đứa trẻ Giêsu là “Israel mới”, là hiện thân
của hòa bình mà dân trông đợi và các tiên tri loan báo :

Thánh Thần khí của Thiên Chúa xuống như một con bồ câu và đến trên Ngài. (Mt
3,16)

Nầy là Con Ta yêu dấu, mà Ta hoàn toàn đẹp lòng. ( Mt 3,17)

Thay vì nói Chúa Kitô là hòa bình của Thiên Chúa, Matthieu nói ngay nội dung của
hòa bình:

 Thánh Thần Thiên Chúa: Thiên Chúa ban sự sống của Ngài, như trước đây đã
thổi vào Adam, và Adam đã muốn từ khước.

 Con bồ câu: Nhắc lại hình ảnh con bồ câu ngậm nhánh ô liu sau lụt hồng thủy.
Bồ câu hòa bình loan báo sự tận diệt tội ác, thế giới cũ để mở ra trời mới đất mới
của Giao ước mới.

 Con Thiên Chúa: Hòa bình là làm Con Thiên Chúa. Tất cả Lề luật nay được
hoàn thành một cách đầy đủ, khi Tình yêu Thiên Chúa thực hiện tích cực trên trần
thế nơi Người nầy. Và từ Tình yêu ấy, từ nơi hiện thân của hòa bình Thiên Chúa,
toàn nhân loại sẽ gọi Thiên Chúa là “Cha chúng tôi”,  và nhận ra mọi người là anh
em trong một Cha chung. (xem Mt 6,8)

Cuộc sống Chúa Kitô là rao giảng, giới thiệu Ngài là Nước Chúa ở giữa, ở gần nhân
loại thật sự. Việc làm của Ngài là tìm con người, và kêu gọi con người cùng Ngài đi tìm
con người.  Ngài thực hiện những hành vi cứu người, từ việc chữa lành bệnh tật đến chữa
lành tội lỗi trong tâm hồn họ.  Ngài lên án tội ác và những lạm dụng danh nghĩa Thiên
Chúa để làm tội ác.

Và trong vườn cây dầu, Ngài là Giacop, là Israel, con người mang tất cả những khắc
khoải của toàn thể nhân loại “vật lộn với Thiên Chúa Cha” để kêu đến tên cha Ngài. Và
trong đêm tối của lịch sử nhân loại, Ngài thể hiện trọn vẹn ý Cha Ngài vượt lên trên ý con
người nơi Ngài.

Ngài đã chết thật cho toàn cuộc sống của con người với tất cả sự chết của tội ác
nhân loại.

 “Ngày đầu của tuần lễ lúc rạng đông” (Mt 28,1). Ngài đã được Thiên Chúa Cha cho
sống lại. Nơi cuộc sống lại đó, ngày mới của nhân loại đã thực hiện nơi Ngài, là Hòa
bình trọn đầy ở vùng đất hứa. “Con người nay luôn mãi ở trong sự sống vinh quang của
Chúa Cha cùng với các thánh của Chúa.”
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Hòa bình đã thực hiện cụ thể trên trái đất nơi sự sống lại của Chúa Kitô. Nơi sự sống
lại đó, màn che Thiên Chúa đã xé ra từ trên xuống dưới (x. Mt 27,51). Con người từ nay
có quyền trông đợi chắc chắn mình sẽ gặp mặt Thiên Chúa.

Và sau khi sống lại, Ngài tìm đến gặp những kẻ đi tìm Ngà i: “Salom”
Đến đây, Ngài chào các người ấy là “Hòa bình” (Mt 28,9).

Và đối với nhân loại còn tại thế, Hòa bình là leo lên núi ở Galilêa, Đất mới, nơi Nước
Trời được loan báo qua các mối phúc, nơi hò hẹn của Chúa Kitô sống lại với môn đệ
Ngài. (xem Mt 28,16)

Hòa bình trong Chúa Kitô đang thực hiện từng bước trên trần thế, bất chấp tội ác của
con người cho đến ngày tận thế. Vì trong đức tin và niềm hy vọng vào sự sống lại của con
người hòa bình Giêsu-Kitô, những kẻ kiến tạo hòa bình nầy phải chịu bắt bớ, nhục mạ,
giết chết, nhưng họ không sợ, không nghi nan vì Hòa bình là chính sự thật nơi Đức Kitô
sẽ thắng vượt sự ác, và đổ tràn sự sống và tình yêu Thiên Chúa cho mọi người :

Và Ta, Ta sẽ ở với các con luôn mãi, cho đến ngày tận thế ” (Mt  28,2)
“Tin mừng nầy về Nước Trời sẽ loan truyền cho toàn thế giới, làm chứng trước mặt
tất cả các dân tộc. (Mt 24,14)

Ngoài việc mô tả lại toàn công cuộc cứu độ của Chúa Kitô trong lịch sử nhân loại, là
thực hiện hòa bình của Thiên Chúa, Matthieu cũng nhắc đến những thứ hòa bình giả tạo
nơi lời chào nhục mạ của quân lính khi hành hình Ngài.

Và Matthieu nhấn mạnh rằng: hòa bình không những không phải là thụ động trước
điều ác, thỏa hiệp với quyền lực làm nên tội ác :

Các con đừng sợ bất cứ cái gì nơi những kẻ giết thân xác các con, nhưng không giết
nổi linh hồn. (Mt 10,28)

Nhưng hòa bình còn vượt quá những liên hệ thuần nhân loại :

Đừng tưởng rằng Ta đến để mang hòa bình trên trái đất; Ta không đến để mang hòa
bình, nhưng gươm đao. Vì Ta đến để làm cho con trai nghịch với cha mình, con gái
nghịch với mẹ mình... (Mt 10,24)

Lời nầy quá ngược đời và có thể gọi là chói tai.
Và chính vì sự chói ngược đó, Matthieu muốn gợi lên hết ý nghĩa của Hòa bình trong

chân lý của Chúa Kitô.
Một khi từng dạy rằng phải chúc hòa bình, ngay cho những nhà nào mình đến mà

không đáng nhận hòa bình, một khi đã nhắc đi nhắc lại rằng phải yêu kẻ thù và cầu
nguyện cho kẻ bắt bớ mình, hẳn nhiên không thể hiểu là Chúa Kitô chủ trương tạo bất ổn
giữa cuộc sống con người. Như thế tại sao có câu nầy?

- Trước hết, ta đọc lại Cựu Ứớc nơi tiên tri Giêrêmia để hiểu phần nào lời nầy. Con
người trong xã hội nói chung hạn chế sự hiểu biết của mình vào nội dung hòa bình là
không có chiến tranh, là sự ổn định bất chấp tội ác. Trước những việc tàn bạo xảy ra,
những sai trái của xã hội, vì ngại ngùng, sợ sệt, vì không tha thiết với việc thực hiện công
lý, con người xã hội hay nói: ‘thôi để yên, mặc kệ nó!’. Thứ hòa bình “để yên, mặc kệ” đó
không phải là hòa bình từ Chúa Kitô.

Người cha vì chân lý, vì bổn phận có thể rầy la con, người vợ nói điều đạo nghĩa có thể mất
lòng chồng, thái độï nghiêm khắc cần thiết của nhà giáo dục có thể gây bực dọc v.v... .
Nhưng “gươm đao” trong thái độ làm chứng chân lý, thực thi bổn phận đạo đức lại là kiến
tạo hòa bình. Và nhu nhược, để yên, là tạo rối loạn cho chân lý.
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Trong vấn đề xã hội, chính trị, tôn giáo… trước điều ác của các cơ chế và hành vi bạo ngược
của giới hữu trách, mà “mặc kệ làm thinh” cho yên, tức là tạo rối loạn cho chân lý. Kiến tạo
hòa bình là tố giác tội ác, như Gioan tẩy giả đã thực hiện.

-  Thứ đến, những tình trạng hòa bình, những đề nghị hòa bình đặt nền tảng trên
cuộc sống con người xét về mặt trần thế và duy chỉ có “bánh mà thôi”, thì tự chúng là chối
bỏ hòa bình chân thật.

 Ngày nay, hơn bao giờ hết, vì nhân danh hòa bình nhân bản, một thứ hòa bình tự con người
sắp xếp lấy, mà thế giới gặp nguy cơ bất chấp những chân lý trường cửu của các điều răn
Thiên Chúa, bất chấp cuộc sống siêu nhiên và nhân phẩm toàn diện con người. Trong hoàn
cảnh như thế, dẫu có danh nghĩa hòa bình, thì hòa bình ấy cũng có thể là mầm móng cho
tình trạng đảo lộn chân lý (xem Thông Điệp  Hào Quang Chân Lý của Đức GH Gioan-Phalô
II).
Thi hào Dante có câu nói bất hủ: “hỏa ngục lát bằng sọ người của những kẻ thiện chí”. Các
cuộc chiến tranh, những đau thương nhân loại, đặc biệt trong các thế kỷ gần đây, không phải
nhân danh những thiện chí làm nên nhân loại mới theo ý con người là gì?
Vô trật tự nguyên sơ, khi Adam tự mình muốn phân định điều thiện và điều ác, bất cần Thiên
Chúa. Mặc khải về nguy cơ ấy giúp chúng ta trưởng thành để dễ nhận ra rằng đằng sau điều
thiện, hòa bình… được đề xướng, thường che giấu cái tôi tự mãn của cá nhân hay phe
nhóm mình. Và hỗn loạn đương nhiên sẽ phát sinh từ tình trạng xâu xé giữa những cái tôi
quyền lực tuyệt đối nầy 29. Cain nhận thấy của lễ của mình phải tốt, phải đẹp lòng Thiên
Chúa hơn của Abel, theo ông nghĩ. Và kết quả là Abel phải chết dưới sự đoán xét riêng của
anh mình.
Nên trong đoạn nầy Chúa Kitô nói thêm :

Ai cố tìm sự sống của mình sẽ mất nó.(Mt 10,39)
Ai cho một trong những kẻ nhỏ nầy chỉ một ly nước  lạnh, với tư cách là môn đệ Ta, Ta nói

thật, nó sẽ không lo cho phần thưởng của mình. (Mt 10,42)

Vì hòa bình nơi Chúa Kitô, nơi môn đệ Ngài, là tự hiến, là quên mình để mở ra với
Thiên Chúa và tha nhân.

Phúc cho kẻ kiến tạo hòa bình là phúc cho kẻ hiến thân mình để thực thi Hòa bình,
làm chứng cụ thể Tình yêu của kẻ đã hiến toàn mạng sống mình cho kẻ mình yêu thương.

Không có các loại hòa bình của tôi, của phe ta, của chủ nghĩa thời đại ta, nhưng có
một nền hòa bình trong chân lý chung mà mọi người phải tin phục. Và khi nỗ lực xây dựng
nền hòa bình đó trong việc quên chính mình, thì con người sẽ nhận ra Thiên Chúa là Cha
họ và anh em đồng loại là anh em họ trong chân lý.

Khi con người thực thi, kiến tạo nên Hòa bình ấy, họ sẽ thông dự cuộc sống của
Chúa Kitô, người Hòa bình, và chia sẻ tước vị làm con Thiên Chúa với Ngài.

29 Fr. Nietzsche gọi là “ý chí quyền lực”
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Phụ đính

Trong ánh sánh đức tin, chân nhận Lời Thiên Chúa từ thủa đời đời nói với con
người trong mọi thời đại, ta thử truy tìm ý nghĩa hòa bình trong văn hóa chúng ta

I- Hòa bình theo truyền thống văn hóa Việt-nam

Lấy hình ảnh bên ngoài, cuộc sống của con người thường được gọi là đi. Trong
chuyến đi nầy, con người có nhu cầu muốn biết con đường mình đi có phải là đúng
đường hay không. Tiếng Trung hoa gọi là đạo. Và ngôn ngữ Việt-Nam vẫn giữ nguyên
chữ nầy.

Kẻ nào bước đi trên đường thật thì được gọi là tuân giữ đạo. Người nào bạo tàn,
khinh khi sự thật thì gọi là vô đạo. Chu toàn bản tính của mình, thực thi phẩm giá và bổn
phận chính đáng của mình, người Việt chúng ta gọi là sống trọn đạo làm người.

Vì mình ở đúng vào sự thật của thân phận mình, đi đúng con đường của mình, nên
không cư ngụ nơi chỗ sai trật, tạo hỗn loạn; người Việt chúng ta dùng chữ “yên” (lấy từ
tiếng Tàu ‘an’, là ở vào đúng vị trí) để diễn tả hòa bình. “Yên” không phải ở một chỗ,
nhưng hành động mà không trái với bản tính mình, không làm sai phẩm giá mình, không
tạo rối loạn và thương tổn đến kẻ khác. Nên chữ yên còn nối kết thêm chữ “lành”. Lành”
là tốt, là thiện, nhưng chỉ tốt khi ở trong sự thật, tức là “yên”.

Không biết những tiếng Trung hoa chỉ về hòa bình đã thấm nhập vào ngôn ngữ Việt
Nam từ thời kỳ nào cho chính xác, nhưng ít nhất cho đến thời đại chúng ta, mỗi người đều
thấy những cách nói về hòa bình qua chữ “thuận hòa” đã là một gia sản của chính mình,
trở thành những đại mẫu mực hướng dẫn suy tư và hành động của chúng ta.  Nếu yên
lành như nói lên tình trạng, phẩm chất của một cá nhân, một bản tính, thì “thuận hòa” lại
gợi lên những tương quan. Ngày nay người ta nói rõ thêm “thuận với Trời, hòa với người”,
nhưng từ nơi hai chữ thuận - hòa không mà thôi, ta ý thức được ngay về sự hiện hữu của
kẻ khác. Kẻ trước mặt buộc mình phải nhìn nhận và tôn trọng. Thuận-hòa không phải
đường ai  nấy đi, nhưng cùng đi trong sự tôn trọng kẻ khác để một người một nét tạo
thành sự nhịp nhàng. Lấy thí dụ của bản nhạc: một âm thanh không làm nên bản nhạc,
nhưng ở trong cương vị của một nốt nhạc nằm đúng vị trí của mình, và phải phối hợp với
các nốt khác trong toàn bản nhạc. Tương quan đó là hòa. Nên Nho học cũng lấy hình ảnh
âm nhạc để nói đến sự hoàn thành đạo làm người: Thành ư nhạc.

Ta cũng không biết một cách thật chính xác là từ thời đại nào trong lịch sử dân tộc
mình những hình ảnh, tập tục gợi lên những cương thường 30 hướng dẫn cuộc sống,
thường gọi là Văn Hiến, đã phát sinh.  Nhưng hầu như phải là xa xưa lắm.

Dân gian thường nêu lên con số 4000 năm Văn Hiến. Đây phải chăng là một con số có giá trị
biểu tượng của văn hóa như số 40 trong những năm tháng trong sa mạc của dân Do-thái, 40
ngày trong sa mạc của Chúa Kitô... để nói đến thời gian con người tại trần thế!

Không những xa xưa về mặt thời gian, nhưng những câu truyện nầy còn được tiếp
nhận qua các thế hệ người Việt như phát xuất từ tận đáy lòng mình, nằm trong Đại-Ký-Ức
của dân tộc mình.

30 Xem phần dẫn nhập cuốn Lĩnh Nam Chích Quái (hiệu đính) của Vũ Quỳnh
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Câu chuyện bánh dày, bánh chưng...là  hình ảnh của vương đạo, tức là đạo cao
cả làm người. Hòa bình theo đạo làm người ở đây là người nối kết với Trời (bánh dày
tròn) và với Đất (bánh chưng vuông chỉ thời gian, đất). “Trời” là gì, không ai chỉ được,
nhưng cảm nhận ngay là một cái gì Khác, có đó mà ta không thấy, bao trùm tất cả nhưng
không phải là bất cứ cái gì trong tất cả mọi sự mà con người suy thấu được. Một cái gì
mông lung, vô tận, tay không với được, nhưng cho con người ánh sáng và nước uống.
“Đất” tuy cũng bao la so với bước chân đi của con người, nhưng vẫn là cảnh giới hữu hạn
trong tầm tay với của con người. Con người cảm nghiệm Đất nơi thời gian qua đi với sự
sống và sự chết, với không gian mà ta có thể định phương hướng. Tổ tiên người Việt
Nam tượng trưng cho “Đất” là vuông31, là 4 góc, là nơi con người sinh ra và cũng là chốn
chôn lấy con người khi nó chết.

Đường đi cao cả của con người là sự nối kết Đất - Trời, là thân phận vừa hữu hạn và
vừa vươn đến vô tận. Con đường đó dẫn lối cho Lang Liệu lên ngôi vua thể hiện vương
đạo.

Và câu truyện sẽ làm giềng mối đó được tôn vinh trong tập tục dân Việt Nam, khi con
cháu lấy bánh dày, bánh chưng là dấu chứng của ngày vui đầu năm mới. Con đường
vương đạo cao cả như ngọn đuốc soi cho một thế giới mới, mở ra một thời gian mới, tân
tạo lại cuộc sống. Tổ tiên ta không nói đến “Salom” để chúc nhau « hòa bình » khi gặp gỡ,
nhưng để lại bài học bánh dày, bánh chưng nhắc nhở đạo Hòa bình, Yên lành.

Câu truyện thứ hai là nguồn gốc sinh ra ý nghĩa hòa bình.
Khi truy nguyên thật kỹ lưỡng các câu truyện huyền thoại Việt Nam, điều làm ta ngạc

nhiên là dường như không có những sự tích về nguồn gốc con người xét về phương diện
nguyên nhân và hậu quả trong cuộc sống vật chất, thể lý theo khuôn khổ thế giới tự nhiên.
Nhưng ta cũng sẽ hết sức ngạc nhiên không kém khi câu chuyện về tổ tiên dòng tộc
người Việt lại là một bài học về yêu thương, về đạo làm người.

Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ và sinh hạ được một bọc :

Hơn bảy ngày, trong bọc nở ra một trăm trứng, mỗi trứng là một con trai, nàng đem
về nuôi nấng, không phải cho ăn, cho bú mà tự nhiên trường đại, trí dũng song toàn,
ai cũng úy phục, bảo nhau đó là những anh em phi thường.32

Những con số như 7 ngày (thất hóa), những chi tiết như ‘không phải cho bú, cho ăn’,
có thể giúp ta hiểu đây là câu truyện muốn chỉ đến một nội dung khác hơn là ưu tư giải
thích về nguồn gốc đời sống tự nhiên. Đây là bài học của đạo làm người, một con nguời
« linh ư vạn vật ».

Con số trăm nói đến nhiều và khác biệt. Nhưng mỗi người đều từ một cái trứng như
nhau, và cũng đã nằm trong một cái bọc chung sinh ra từ Một cha và Một mẹ. Bài học hòa
bình trong thuận hòa đó đã đi sâu vào ngôn ngữ Việt Nam khi gọi nhau là “đồng bào”
(cũng từ một bụng của Mẹ mà sinh ra), khi cảm nghiệm rằng mỗi người đều là anh em do
nơi Nguồn duy nhất nầy.

Nói đến hòa bình là nói đến phúc đức, và chúng ta sẽ không thể quên đi tập tục phổ
biến về việc hái lộc đầu xuân. Lộc là lá non, là sự sống nguyên sơ của thiên nhiên, của
Đất-Trời. Lộc được hái ngày đầu năm, tại một nơi xa trần thế như cảnh chùa, trên núi….
Hình ảnh không gian và thời gian đó hàm ngụ lời cầu xin ân phúc, kêu gọi sự hiện diện
của Thần –thánh,  của Siêu Việt, đến trong ngày tháng sinh hoạt của con người. Và điều
ân phúc con người cầu xin trước hết là sự Yên lành.

31 Đất : địa phương (phương là vuông, 4 góc).  Xem thêm chú thích 25 về ý nghĩa tương trưng nơi số 4
32 Lĩnh Nam Chích Quái, bản hiệu đính của Vũ Quỳnh, bản dịch của Lê hữu Mục, Huế 1960 trang 44.
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Trong sự nhất quán của sức sống văn hóa nầy, các giá trị trong xã hội được sắp đặt
ưu tiên trên dưới như để gợi lên ý nghĩa sâu kín về các bậc thang giá trị nơi mỗi cuộc
sống con người.

 Với bốn sinh hoạt xã hội: Sĩ, Nông, Công, Thương, nếu nhìn từ quan điểm méo mó
(thuần khoa học xã hội mà thôi), thì chúng ta dễ cho rằng rằng đây là một trật tự phong
kiến, thiếu ý thức bình đẳng. Nhưng nói đến tâm tư, nói đến hồn sống của một dân tộc là
nói đến một loại ngôn ngữ khác, ngôn ngữ của thi ca, tư tưởng và văn hóa.

Không ai có thể nghĩ người Việt khờ khạo đến độ tin rằng một bà gọi là Âu Cơ thực
sự đẻ ra cái bọc trăm trứng... Nhưng câu chuyện quái dị đó là hình ảnh thi ca gợi lên tình
huynh đệ, đồng bào. Nội dung và trật tự các chữ sĩ, nông, công, thương hẳn nhiên đã
chứng kiến sự chuyển đổi từ nội dung thi ca, văn hóa thành một lối đánh giá thuần xã hội.
Nhưng cho dẫu có sự sa sẩy ý nghĩa như thế, câu hỏi vẫn đặt ra là tại sao xã hội truyền
thống lại quí trọng cách sắp xếp nầy? Khi dân kính trọng một vị tu trì, một thiền sư, một
linh mục... hẳn không chỉ vì người đó là con người như bao người khác, nhưng có phần
hơn. Phần hơn đó là sự kính trọng một giá trị nào đó ẩn kín mà con người thiền sư hay
linh mục cưu mang: đó là giá trị thần thánh. Sĩ, nông, công, thương cũng thế. Những tình
trạng xã hội nầy cưu mang những giá trị chung của cuộc sống sinh hoạt của mỗi một
người và của xã hội.

Sĩ được xem không những là kẻ học biết được đạo lý thánh hiền, đạo lý cao siêu mà
người thường không có duyên may biết đến; nhưng sĩ còn được hiểu là người can cường
thực thi đạo lý đó. Nên trong sinh hoạt thôn làng, kẻ sĩ không phải chỉ là kẻ có học hành,
tài giỏi về hiểu biết sự vật, nhưng còn là kẻ đạo đức và truyền bá thực thi đạo đức. Kẻ sĩ
không phải là ông quan, cũng không phải nhà phú hộ, nhưng là sức mạnh của đạo lý. Và
trong việc tôn vinh đạo lý, kẻ sĩ là tiêu biểu cho giá trị làm người trong đạo lý, giá trị đáng
phải được trọng hơn cả.

Nông là hình ảnh của kẻ tiếp cận thiên nhiên, tuân theo thời tiết, đem lại cơm ăn cho
cuộc sống thể xác con người. Họ được tôn vinh bực nhì vì nơi họ giá trị của sự thuần
phác, tự nhiên, không giả tạo.

Công xếp vào hạng ba, không phải vì coi rẻ lao động, khinh thường mồ hôi nước mắt
của con người, và việc làm bằng tay chân. Người làm việc thợ thuyền có thể sạch tay hơn
nghề nông, giàu có và thảnh thơi hơn người cày bừa. Nhưng công việc của họ làm gợi lên
một ý nghĩa khác (như ta thấy hình ảnh bàn tay tạo nghiệp nơi các nền văn hóa khác):
dùng lý trí, tài năng mà làm ra, không thể cao hơn điều Trời Đất ban cho mình. (xem
Nguyễn Du, truyện Kiều về chữ Tài). Chữ Công cưu mang một giá trị đạo đức gắn liền với
quan điểm về bản tính con người. Tài trí con người không thể cao hơn đạo đức của Tâm
bên trong.

Thương, chữ nầy cưu mang một sinh hoạt hoàn toàn giả tạo. Không phải chỉ vì giới
nầy gợi lên tính cách tiêu cực của việc ham mê tiền của vật chất nơi mỗi người; nhưng
đây là hình ảnh của nỗi bận bịu cân đo đong đếm trong sinh hoạt con người quên đi bóng
dáng của Thần thánh cũng như của con người. Tương quan không còn là tương quan
Trời với người (sĩ), Đất với người (nông), người với Đất–Trời (công, vị thế đổi ngược),
nhưng tương giao nhân loại nay trở thành đổi chác đồ vật với nhau (thương). Sinh hoạt
nầy diễn tả được tình trạng con người rơi vào cảnh vực vắng bóng Trời, Đất, người.

Ta cũng thấy thái độ khác lạ của Chúa Kitô đối với những thương gia trong đền thờ (xem Mt
21,12-13). Không phải vì nghề đó xấu, không phải có sự phân chia giai cấp, giới nầy với các
nghề nghiệp khác... Nhưng như Chúa Kitô nói, và nói cho mỗi người :

Nhà Ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện; và các ngươi đã làm cho nó trở thành nơi tụ tập của
phường trộm cắp! (Mt 21,13).

Để rõ hơn, Matthieu sau đó lại nêu lên lời Thánh vịnh :

Nơi miệng của những trẻ thơ và mới sinh, Người đã nói lên một lời ca tụng? (Tv 8,3)
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Nói cáck khác, “thương” hàm ngụ sự cách xa nguồn nguyên thủy nơi con người trong
tương giao với Trời Đất và với người đồng loại. “Thương” cưu mang thế giới xa Đạo, thế
giới của hỗn loạn, trộm cướp.

Trật tự của “an lành” nơi con người, qua hình ảnh xã hội, được truyền thống văn hóa
Việt Nam gợi lên: “Sĩ, Nông, Công, Thương” là sự ưu tiên chọn lựa các giá trị trong cuộc
sống con người tại thế. Nói cách khác, khi có những đảo lộn, những nghiệt ngã của cuộc
sống, có thể hy sinh tất cả, nhưng không thể mất kẻ sĩ, vì “sĩ ” là tiêu biểu cho con ngườiù
bước đi trong chân lý, Đạo làm người, thuận và hòa.

Và đạo nghĩa chân lý làm người, là con người được tự do.
Lịch sử dân tộc Việt Nam được kết dệt bằng những cuộc chiến đấu anh hùng vì tự

do cho đồng bào. Khi con dân bị nô thuộc ngoại bang, những vị nam, nữ anh hùng hào
kiệt đứng lên khởi nghĩa; khi vua Chúa bạo hành vi phạm nhân phẩm của con dân, người
hiền đứng lên tố giác hay lật đổ cơ cấu cai trị đầy tội ác.

Những kẻ sĩ người hiền “bạo hành”, “chủ chiến” đó lại được tôn vinh là những kẻ
kiến tạo “an lành” cho con người.

Rõ rệt hòa bình không phải là chỉ vắng bóng chiến tranh, không phải là ổn định trong
sự nô thuộc cường quyền và tội ác. Truyền thống văn hóa dân tộc đã sống con đường
hòa bình, luôn mãi kiến tạo hòa bình bằng cách đẩy lui tội ác và cơ cấu tội ác để xã hội đi
đúng đường thật, tôn trọng nhân phẩm và tự do.

Ngoài ra, chúng ta đều biết văn hiến, tập tục, cuộc sống xã hội, lịch sử quốc gia vốn
cũng đã nằm trong mối tương giao văn hóa với các dân tộc quanh mình. Người Việt Nam
chúng ta đã thấm nhập tinh hoa của Tam giáo cũng như sau nầy còn thấm nhập sứ điệp
Kitô giáo và văn hóa Tây Phương.

Qua các thời đại lịch sử, ảnh hưởng của Nho, Phật, Lão nơi các triều đại của nước
ta tùy lúc có thăng có trầm. Và hơn nữa, việc áp dụng có lúc vì nhu cầu quyền lực chính trị
chỉ dừng lại ở phần ứng dụng thôi. Nhưng với thời gian, nhất là nhờ sự hội nhập uyển
chuyển của dân chúng, bên trên những khác biệt về phần ứng dụng và phương cách diễn
tả, người dân Việt Nam thoáng thấy có một nguồn chung, và thường các nhà sử học hay
dùng lối nói: tam giáo đồng nguyên.

*

II -  Hòa bình theo nho học

Nói đến Nho giáo, ta nghĩ ngay đến Khổng tử và các bộ sách và kinh được xem là
mẫu mực: Tứ Thư và Ngũ Kinh. Các tác giả thâm cứu Nho học đều cho rằng phần cốt lõi
trình bày tư tưởng đó tóm lược trong chương đầu của cuốn Trung Dung.

Ở ngay trong mấy câu của chương nầy, hòa bình được gọi là Trung và Hòa. Và hẳn
đó cũng là toàn thể nội dung Nho học về cuộc sống con người và xã hội.

Trung là gốc lớn của thiên hạ,
Hòa là đạt Đạo, tức là thực hiện trọn vẹn Đạo của con người 33.

Và ngay từ đầu sách, Tử Trình Tử lại định nghĩa ngay chữ Trung: Không thiên lệch,
không sai lạc là Trung 34.

Đạo là Trung, không dời đổi theo sự hưng suy của lịch sử hay cảm nghĩ tùy thích của
bất cứ ai. Dẫu con người trong thực tế đã tạo ra nhiều đường đi theo ý mình, dẫu con
người có xa Đạo, nhưng :

33 “Trung dã giả, thiên hạ chi đại bản dã, hòa giả thiên hạ chi đạt Đạo dã” (Trung Dung, Chương I)
34  “Bất thiên chị vị Trung” (Trung Dung, Dẫn nhập)
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Đạo không xa con người, và con người không được xa đạo giây phút nào. 35

Và trong thân phận đổi thay của xã hội con người, của phán đoán giá trị tùy lúc, của
hoàn cảnh bất cập không thấy không nghe rõ Đạo đó, người quân tử tức là kẻ muốn ở
trong Đạo nầy cần phải khiêm cung, cẩn trọng.

“Trung” không dời đổi, không có nghĩa là một cái gì vật chất hay một tư tưởng bất
động, nhưng là nguyên sơ của Trời Đất vốn cho con người như thế. Sách Trung Dung nói
rõ :

Vui, giận, buồn, sướng chưa phát ra, đó là Trung.36

Chưa phát ra, như “cây sự sống” giữa vườn Eden trước khi Adam đưa lên hái. Đây
cũng là lộc, ơn phúc Trời cho đầu năm người dân ta đi tìm.

Kinh Thư, cũng nói như thế:

Lòng người sai lệch; nơi sâu kín của Đạo thì ẩn kín; hãy thực thà và một mực giữ lấy
Trung (tức là Đạo Tâm) 37.

Và

Khi thực hiện vui, buồn, giận, sướng mà hợp với Đạo thì gọi là Hòa.38

Đây là điểm cam go của Nho học. “Trúng tiết”, trúng cũng là trung; tiết là thời gian, và
cũng có nghĩa là một đốt tre trong cây tre. “Thời gian của Trung” là thời hòa giữa việc làm
của người với Ý của Đạo. Nói cách khác, con người làm, nhưng không phải tự mình, mà
làm như cánh tay của Đạo làm.

Nhưng với tâm vốn có nguy cơ sai lạc (di nguy), làm sao thực hiện được cụ thể Đạo
luôn ẩn kín, vượt tầm tay con người, để tạo một thời của Đạo? Nói cách khác, với xã hội
vốn đã thiên lệch, với tâm con người vốn hướng đến xằng bậy và tội ác, ai thực hiện nổi
trọn vẹn Đạo giữa đời nầy để chứng thực có cảnh thái hòa?

Ở chương 11 Sách Trung Dung trả lời như sau : Đạo đó hạng “phu phụ chi ngu”
cũng biết và làm được, nhưng thánh nhân đến chỗ cùng tột cũng bất cập. Và ở chương 4,
sách trích lời Khổng Tử nói “Đạo không còn thi hành được nữa chăng!” 39

Để trả lời về cái cùng tột của đạt đạo, tức là hòa, Khổng Tử thường gợi đến một
thời Nghiêu Thuấn xa xưa, hình ảnh của một thời không phải là thời con người lịch sử,
nhưng có thể nói “một vườn Eden” nằm trong Đại-ký-ức.

Vào những chương cuối của sách Luận ngữ, nhiều ẩn sĩ tân-Lão-học bi quan nhắc
Khổng Tử và đồ đệ ông là nơi xã hội trần thế không còn cách gì tạo hòa bình được; tốt
nhất là nên lui về ở ẩn cho yên thân:

Có phải là người biết không thể làm được mà cứ làm ư ? 40

Khổng Tử cho rằng :

Muốn sạch cho riêng mình, mà để loạn cho luân thường xã hội sao !

35 “Đạo bất khả tu du lỵ dã” (Trung Dung, Chương I)
36  “Hỷ, nộ, ai, lạc chi vị phát, vị chi Trung” (T D, Chương I)
37 “Nhân tâm duy nguy; đạo tâm duy vi.
      Duy tinh duy nhất, doản chấp quyết Trung.”

(III Đại Vũ Mô, 15)
38 “ Phát nhi dai trúng tiết, vị chi Hòa.” (K. Thư, Chương I)

39 “Đạo kỳ bất hành hỷ phù!” (TD ch.4)
40 “Thị tri kỳ bất khả nhi vi chi giả dư?” (Luận ngữ, Hiến vấn XIV, 41)
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Người thuận Đạo ra làm kẻ sĩ, cứu dân, là để trọn nghĩa làm người của mình.
Đạo không ai thi hành được, thì ta đã biết lâu rồi. 41

Việc tạo được hòa bình trần thế, nơi xã hội, Khổng Tử cho đó là sự sắp xếp của Trời,
và có thể nói tùy lòng người, là những kẻ khác mình nữa. Nhưng đạo làm người trung
thực vẫn là cố lắng nghe Đạo và làm theo tiếng gọi của Đạo.
        Và nghe ở đâu?

Hẳn nhiên, Đạo không phải tự mình làm ra. Ngay cả Khổng Tử cũng nói rằng người
chỉ truyền lại ký ức thuở Nghiêu Thuấn (Đại Ký Ức).

Trong các biểu tượng khác lấy từ hình ảnh cuộc sống xã hội, của vận chuyển sự
sống nơi thiên nhiên, Nho học cố tìm cách nói đến Đạo qua nhiều phương cách:

-   Trước hết trong Kinh Dịch, toàn bộ 64 quẻ là con số tượng trưng cho đời sống
con người, cũng như Nguyễn Du dùng chữ 100 năm trong cõi người ta. Nếu Nguyễn Du
thấy mỗi khoảnh khắc đời người là đấu trường giữa tài và mệnh, giữa đạo do người và
Đạo Trời, thì nơi Kinh Dịch gợi lên sự hiện diện của Đạo Trời không đổi nơi cuộc sống
muôn hình, vạn trạng của con người trong thời gian. Trung Dung tóm lại ý đó khi nói Đạo
không xa người trong một giây một phút của đời sống đổi thay, mặc dầu Đạo không thiên,
không dịch.

Và con đường để thấy Đạo, múc lấy sức sống của Đạo để biết được vị trí của mình
là phải đi sâu vào lòng mình, tìm nơi bao dung ẩn kín, không phải chỉ bằng lòng với những
kiến thức của thế giới đổi thay bên ngoài:

Nương theo mực thước trời đất,
đừng có tự ý chế biến,

  Biết thấu đáo mọi việc để lấy Đạo cứu thiên hạ,
đừng  sai trái,

  Khi xuất xử đừng phiêu lưu,
Vui đạo trời và biết rõ phận mình, đừng lo ngại

  Cư ngụ “Yên” nơi cung Thổ, nuôi dưỡng đức nhân,  luôn nỗ lực yêu
thương.42

Thế nào là an thổ ?
Cung thổ được biểu thị bằng số năm (5). Con số năm (5) của Trung hoa là sự nối kết

giữa số một (1), tức Mẫu mực đo lường cái khác, và bốn (4) tượng trưng cho sự đổi thay,
hữu hạn của thời gian không gian. Số năm ấy cũng là số hai (= đất) cộâng với số ba
(=trời).

Và nếu lấy hình ảnh của không gian, ta có Nam, Bắc, Đông, Tây và Trung tâm. Nếu
lấy hình ảnh của các thành tố vật chất ta có Thủy, Kim, Mộc, Hỏa và Thổ là trái đất chứa
đựng các chất khác.

Biểu tượng nầy gọi là ngũ hành, kỳ thực đó cũng là cách nói biểu tượng về bản tính
con người nơi trần thế. Trọn đạo làm người là làm sao sống hài hòa Đất-Trời, như trật tự
bền vững nối được Trung tâm, trung cung là nơi vua ngồi trị vì và bá quan bốn phương trợ
giúp. Khi không có Trung Cung (Thổ), thì không còn vua, mất vương đạo; và hỗn loạn bắt
đầu, mỗi quan tự xưng vua, để triệt hạ các quan khác. Đó là cảnh bá đạo với ý nghĩa là
tiếm quyền, lầm lỗi.

41 “Dục khiết kỳ thân, nhi loạn đại luân! Quân tử chi sĩ dã, hành ký nghĩa dã. Đạo nhi bất hành, dĩ tri chi hỷ!”
(Luận ngữ, Vi tử XVIII, 7)

42 “Dử thiên địa tương tợ, cố bất vi; Trí chu hồ vạn vật nhi đạo tế thiên hạ, cố bất quá; Bàng hành nhi bất lưu;
Lạc thiên tri mệnh, cố bất ưu; An thổ đôn hồ nhân, cố năng ái.” (Hệ tử Thượng truyện, chương 4, tiết 3)
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Hình ảnh của trật tự xã hội một thờiù gợi lên một trật tự đạo lý sâu xa liên quan đến
chân tính con người.

“An thổ”, tức là cư ngụ nơi quê hương thật của con người, là chốn cư ngụ và gặp gỡ
của Trời - Đất. Quê hương đó sâu kín nơi Tâm duy vi. Đi vào bên trong Tâm Đạo không
phải tìm lấy ước mơ, ý muốn riêng của mình, vì bên trong theo nghĩa nầy cũng chỉ có
nghĩa là “tâm duy nguy”. “An thổ” là “doãn chấp quyết Trung” nơi Đạo ẩn kín giúp con
người mở ra với Trời cao và người bên cạnh. Đạo tâm đó cũng gọi là nhân, tức là “người
gặp Trời Đất”. Khi đức “Nhân” hiểu theo nghĩa nầy được tồn dưỡng, bấy giờ lòng yêu
thương kẻ khác mới trọn nghĩa.

Yêu thương (cố năng ái) phát xuất từ đức nhân 43, hay nhân tính chân thật, không
phải làm điều tốt cho ai theo ý mình, nhưng thực hiện mối tương giao chân thật, tương
kính, tôn trọng tự do theo chân lý của Đạo.

“Hòa bình” theo Nho học như thế là trật tự hài hòa giữa Trời và Đất, giữa cộng
đồng nhân loại với nhau.

“Nhân” thường được con người tân thời ngày nay hiểu là Mẫu Mực Con Người hay
một Ý Niệm Người do tự mình hoặc ý thức về chính mình, hoặc do lịch sử của nhiều thời
đại xây đắp nên. Các chủ thuyết nhân bản tân thời Tây phương thường gọi “ý niệm con
người tự làm nên mình qua lịch sử của riêng mình” là Nhân Loại.44 Còn Nho học thì sẽ gọi
“nhân loại tự tôn nầy” là “bất nhân tạo bất hòa”, vì đây là ý niệm phát sinh do những kẻ
không sợ trời đất gì nữa. “Nhân” nơi Khổng Tử có nghĩa là “con người” trong tương quan
với “Trời” (nét ngang ở trên) và “Đất” (là nét ngang ở dưới), như chữ Vương trong vương
đạo. “Nhân” đó là “mệnh” theo nghĩa là tính uyên nguyên của con người, không do nơi bất
cứ quan điểm, ý muốn riêng của ai, của thời đại nào làm ra. Nguyễn Du đã hiểu thâm sâu
sự khác biệt nầy khi nêu lên sự tương khắc, mâu thuẫn giữa “tài” (=người tự đánh giá,
làm nên mình) và “mệnh”. ‘Nhân’ của Nho thể hiện nơi sự thương yêu người, như Khổng
Tử đã trả lời cho Phàn Trì, trong sách Luận ngữ:

Phàn Trì hỏi: Nhân là gì?
 Khổng Tữ đáp: Là yêu người 45

Nhưng yêu người thế nào mới đúng đạo nhân, vì biết bao lần nhân danh lòng yêu
người, con người xâm phạm đến nhân phẩm kẻ khác.

Đến đây Khổng Tử mới đưa ra những chỉ dẫn thực tiễn. Khi trả lời cho Tử Cống,
Ngài nói cách tiêu cực về yêu người là thứ :

Đó là lòng thứ: việc gì mình không muốn, chớ đem làm cho người khác. 46

Và một cách tích cực :

Thế nào là đạo nhân ư? đó hẳn phải là bậc thánh! Ngay cả Nghiêu Thuấn còn chưa
đạt được! Vun trồng đạo nhân, là muốn xây dựng cho người như mình muốn xây
dựng cho mình, muốn cho người được thành đạt như mình muốn vui đó cho mình.
Cố gần với người trong việc thực hành như thế, có thể nói là phương pháp thực hiện
đức nhân. 47

43 Nếu phải chiết tự để minh giải ý nghĩa, thì chữ nhân gồm chữ nhân đứng (= là người) với hai gạch ngang
(tương trưng đất - trời, tượng trưng cho hai người gâén nhau), gợi lên nội dung tương đương với ý nghĩa
chữ vương trong vương đạo. Tương quan nầy là sự sống linh ư vạn vật  của nhân tính toàn diện.

44 Humanité selon les humanismes modernes
45 “Phàn trì vấn nhân: Tử viết: ‘Ái nhân... (Luận ngữ, Nhan Uyên XII, 22)
46 “Kỳ thứ hồ! Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (Luận ngữ, Vệ Linh Công XV, 23)
47  “Hà sự ư nhân? tất dã thánh hồ? Nghiêu Thuấn kỳ do bệnh chư? Phù nhân giả, kỷ dục lập nhi lập nhân,
kỷ dục đạt nhi đạt nhân. Năng cận thủ thí, khả vị nhân chi phương dã hỉ!” (Ln Ung Dã VI, 28)
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Nhưng việc đó không phải dễ làm, vì “tâm” người “duy nguy”, không những không
làm nổi, mà còn không thấy rõ điều mình muốn thế nào cho đúng với chân lý để tạo điều
tốt ngay cho chính mình.

Vì thế, trước thực tế nhân sinh, Khổng Tử mới nói với Nhan Uyên :

Sửa mình theo lễ là thực hiện đức nhân 48

Và tiếp đó người nói, không phải “lễ” thì không nên nhìn, không nên nghe, không nên
nói, không nên làm.

Sửa mình theo lễ thực hiện đức nhân,
 cũng gọi là kính 49

Tiên vương thực hành lễ, là vâng Đạo trời để chửa trị tính người. 50

Sự giáo hóa của lễ rất tinh tế, ngăn cấm điều xấu ngay khi chưa thành hình, làm cho
người mỗi ngày gần điều thiện xa điều lầm lỗi, mà tự mình không biết. 51

Lễ là gì sao, là để đưa về đạo Trung vậy 52

Các hình thức sinh hoạt bên ngoài, tùy hoàn cảnh, tùy tâm thức văn hóa gợi lên tâm
tình “kính trọng” gọi là “lễ nghi”. Nhưng cốt lõi của “Lễ” là lòng kính trọng điều tai thường
không nghe, mắt thường không thấy...

“Yêu người” là nhân ái, nhưng kẻ trước mặt mình luôn cao cả hơn những gì mà sức
lực, tài trí tự nhiên có thể biết được. Nên “yêu người” đúng đạo nhân trước hết là kính
trọng người nơi sự cao cả của họ, mà các cách thẩm định giá trị của mình, của lịch sử xã
hội không thể đạt đến được.

Nhưng xã hội có thể biến lễ nghi bên ngoài (vốn là phương cách tùy thời để tỏ bày
sự kính trọng con người và Một ai đó cao hơn con người) trở thành mối lo duy nhất bất
chấp ý nghĩa bên trong, và bất chấp luôn Đấng mình phải kính trọng.  Bấy giờ người ta chỉ
biết trọng nghi lễ chứ không còn trọng người nữa; và nghi lễ biến thành một hình thức xã
hội khắc nghiệt, giả hình, vô nghĩa. Nói theo ngôn ngữ nhà Nho, xã hội đã chỉ biết “dụng”
mà đánh mất “thể”, lấy lễ nghi mà xóa sạch “lòng kinh trọng”:

Khổng Tử nói: người mà bất nhân, thì lễ mà làm gì? 53

Qua các thời đại lịch sử của dân tộc ta, không phải bất cứ ai cũng thấu đáo được hết
ý nghĩa của đạo Nho, phân tích thành hệ thống theo yêu sách của trường ốc, bác học.
Hơn thế nữa, cũng có những cách hiểu, cách áp dụng đạo Nho lấy “dụng” làm “thể”, nên
có những hiện tượng phản kháng nếp sống cao ngạo, giả tạo và khắt khe của lớp “quan
lại hủ nho”, những cách đối xử thiếu tình nghĩa trong gia đình và ngoài xã hội, những lễ
nghi rườm rà, bất nhân… Sứ điệp nào, tôn giáo nào cũng gặp nguy cơ như thế khi tiếp
cận với lịch sử xã hội. Nhưng đằng sau những hiện tượng xã hội tiêu cực trên đây, hồn
của đạo Nho vẫn thấm nhập vào nếp sống sinh hoạt của mỗi một người con dân Việt; và
đôi khi chính cái hồn đó là sức mạnh tố giác những hình thức nhiêu khê, giả tạo của nếp
sống “nho nhã” giả hình.

48   “Khắc kỷ phục lễ vi nhân” (Ln Nhan Uyên XII,1)
49    “Tu kỷ dĩ kính” (Ln, Hiến vấn XIV, 45)
50 “Phù lễ, tiên vương dĩ thừa thiên chi đạo, dĩ tự nhân chi  tính.” (Lễ ký, Lễ vận IX)
51 “Lễ chi giáo hóa giã vi, kỳ chỉ tà giã ư vi hình, sử nhân nhật tể thiện, viễn tội, nhi bất tư tri giã” (Lễ ký, Kinh

giải XXXI)
52 “Lễ hồ, lễ hồ, sở dĩ chế trung giã” (Lễ ký, Ai Công Vấn XXVIII)

53 “Tử viết: nhân nhi bất nhân, như lễ hà?” (Luận ngữ; Bát dật III, 3)
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Từ triều đình đến cuộc sống làng mạc, từ cách cư xử bạn bè, thân quyến đến nếp
sống gia đình... Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín được đề xuất như những mẫu mực tạo một trật
tự nhân sinh tình nghĩa. Từ vua chúa đến thứ dân, từ người có ăn học đến người dân quê
không biết đọc biết viết…, thì “lễ” là biểu lộ sự kính trọng kẻ khác, luôn được cảm nhận
như giềng mối của các tương quan xã hội.

Mỗi người biết kính trọng kẻ khác, vì tất cả đều phải kính trọng “Chí Thiện”, cái Đạo
sâu kín mà ngay cả Nghiêu Thuấn cũng còn bất cập. Cố tâm thực thi Đạo, gần, thật gần
với người, nhưng không do người làm ra và không bao giờ thấu đáo hết trong thân phận
con người của mình, đó là “nghĩa” (= làm điều phải làm).

 Nên kẻ kiến tạo hòa bình không ảo tưởng cho rằng một trật tự nào đó nơi dương
gian nầy bất kỳ, theo ý con người bày ra, là Hòa thật sự. Nhưng từng bước đi của mình,
con người  luôn cố gắng noi theo ánh sáng của Đạo nơi Đại Ký Ứùc, nơi Chí Thiện.  Nỗ
lực liên tục nầy là “nghĩa” của con người.

Chữ “nghĩa” của Nho giáo, cũng như dân Việt Nam ta hiểu không nằm trong khuôn khổ sự
hiểu biết sự vật. Nhưng “nghĩa” là bổn phận (= đạo đức) sống nhân phẩm của mình cho
đúng với Đạo - Nhân. Khi người Việt nói làm việc nghĩa, hoặc nói nghĩa làm người, chữ
nghĩa đó không có cùng nội dung với chữ nghĩa trong câu nầy: Cái bàn nghĩa là gì?

Từ ý thức nghĩa làm người, dân Việt Nam đã anh dũng đẩy lui, tố giác... những hành
vi bạo ngược vi phạm đến tự do và sự sống an bình của đồng bào họ. Và chưa có ai, sử
gia nào Việt Nam, dám viết rằng những năm tháng bị ngoại bang đô hộ, vua quan hà hiếp
dân chúng... dầu có ổn định bên ngoài từng trăm năm, là những năm tháng hòa bình cả.

Vì tự thâm sâu nơi tâm hồn người Việt Nam, hòa bình chân thật là nỗ lực xây dựng
con người và xã hội trong Đạo lý, một nền hòa bình vốn không phải do bất cứ ai, bất cứ
phe nào suy nghĩ ra và áp đặt theo sở thích của mình. Nhưng hòa bình chân thật trong
khuôn khổ Trung và Hòa của Nho học  có căn nguồn vững bền nơi Tâm Duy Vi, xuất phát
từ đáy lòng của mỗi người.

*

III - Hòa bình theo Lão học

Đạo nơi Khổng gần người, nhưng người không thấy.
Đạo nơi Lão khác xa nếp sống, bước đi của con người trong thực tế trước mắt, mặc

dầu Đạo gắn liền với chân tính thâm sâu của con người.
Hai cách nói khác nhau nhưng đều gợi lên tương quan kỳ bí giữa Đạo và người.
Qua lịch sử tiếp cận hai luồng văn hóa nầy trong các cộng đồng dân tộc, trong những

xã hội và chế độ chính trị khác nhau qua các triều đại, người ta chứng kiến rằng phần lớn
dân chúng, và nhất là những lớp khoa bảng trường ốc học Đạo để làm quan, làm đạo sĩ,
để tu tiên v.v. lại  thường đồng hóa Đạo với một cái gì đó trong muôn ngàn vật thể mà
con người định vị được, nên tân-nho và tân-lão (cũng có thể gọi là hủ nho và quái lão) đã :

- hoặc đồng hóa Đạo với lễ nghi, khuôn phép bên ngoài,
- hoặc với việc trốn đời tìm kiếm các phương thức ma thuật, phù phép.

Nếu Nho học thường được hiểu là một lối cai trị quân chủ với những lễ nghi khắt
khe, rườm rà, thì Lão học thường được mơ hồ biết đến như một phương thuật thần thông,
nặng phần mê tín.

Nhưng cũng như phần trình bày trên đây về ảnh hưởng của Nho học nơi văn hóa
Việt Nam, chúng ta đã chứng kiến tinh thần Đạo học thấm nhập vào cuộc sống hằng ngày
và tâm thức của người dân Việt.

Sách Trung Dung, chương đầu, đã nhắc nhở rằng Đạo rất ẩn kín, quá sức hiểu biết
của con người, nên ngay bậc quân tử cũng phải khiêm cung cẩn trọng. Đạo đó là điều mà
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mọi người phải thi hành, là nghĩa cuộc đời làm người, nhưng không ai, không tâm nào
của con người bằng xương bằng thịt (= nhân tâm duy nguy), không một chủ thuyết, chế
độ nào trong trần thế nay còn mai mất nầy được tự đồng hóa mình với Đạo cả. Mẫu mực
thời Nghiêu Thuấn là “vườn Eden” của huyền thoại, là hình ảnh biểu tượng của tiếng nói
lương tâm ẩn kín, là Đại Ký Ức.

 Thực tế lịch sử đang xảy ra, và ngay cả thực tế của mỗi đời sống con người chúng
ta, là thực tế xa Đạo. Tệ hại hơn nữa là vì con người lịch sử đã chuyển Đạo siêu việt
thành dụng cụ cho ý muốn của”nhân tâm duy nguy”, tác oai tác quái làm nên những “đạo”
giả tạo theo ý mình, rập khuôn theo quyền lợi, theo ý hệ của phe mình.. Thiên hạ loạn
không phải vì không nói đến Đạo, nhưng nói quá nhiều về Đạo, và đạo đó lại là “thần
tượng” mỗi người, mỗi thời theo lòng dục của mình khắc đẽo ra.

 Trước thực trạng đó Lão Tử khẳng định có Đạo Thường, nhưng không ai là người
làm ra được; có một Danh Thường, nhưng không ai nhân danh Đạo đó để nói hết ý nghĩa
được.

Đạo mà con người có thể đi được, không phải Đạo Thường;
Danh mà con người gọi được, không phải Danh Thường. 54

Cái gì có thể là “Thường” được, là mãi mãi tồn tại được trong thân phận có đó rồi mất
đó nơi con người ở dương thế!

Vì thế, nơi dương gian nầy, điều mà con người cho rằng mình tự đủ sức định được
là tốt, là xấu, thì tốt, xấu đó cũng tương đối, nghĩa là không có nền tảng nơi chân lý
thường hằng.

Khi đọc những câu sau đây của sách Lão Tử, ta thấy một hình ảnh gần gũi với
nghiệp làm người của Adam và Eva khi muốn tự mình phân biệt tốt xấu.

 Nơi dương thế,
   Những điều người ta cho là đẹp (và) lấy đó làm Đẹp,
   nghĩ như thế là xấu rồi;
  Những điều người ta cho là tốt (và)lấy đó là Tốt,
  nghĩ như thế là không tốt rồi. 55

Nên việc ưu tiên phải làm để trở nên người chân thật nơi dương thế là ngưng đừng
“làm” nữa. (= vô vi):

Vậy nên người thánh, dùng “không làm” mà xử sự 56

“Không làm” = “vô vi” đã được nhiều người hiểu là rút lui thế sự, không làm gì cả.
Nhưng Lão Tử có nói vậy không?

Ở chương 48 sách Lão Tử viết:

Không làm mà không phải không làm,
Trị yên thiên hạ luôn theo đường lối không làm. 57

Lối nói ngược đời nầy gợi lên tình trạng đảo điên của Tháp Babel, khi lời nói là tương
quan giữa người vơiù nhau đã  bị lạm dụng, bị xuyên tạc do tình trạng không biết đến

54 “Đạo khả đạo, phi Thường Đạo;
    Danh khả Danh, phi Thường Danh.” (Lão Tử, Chương 1)
55 “Thiên hạ, Giai tri mỹ chi vi mỹ, tư ác dĩ;
    Giai tri thiện chi vi thiện, tư bất thiện dĩ.” (Lão Tử, ch. II)
56 “Thi dĩ thánh nhân, xử vô vi chi sự.” (Lão Tử, chương II)
57  “Vô vi nhi vô bất vi, Thủ thiên hạ thường dĩ vô sự.”
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Đạo. Trước hết, “vi” là “làm” như con người đang làm theo hậu ý của mình. “Làm” ở đây là
tự ý làm ra Đạo, do mình và cho mình.

Con người làm nên lịch sử mình với hậu ý là lịch sử đó làm nên bản tính mình. Đạo
Thường đã bị phế bỏ vì cái làm đó. Nên tiên khởi phải triệt hạ cái “làm tác quái đó”. Ngôn
ngữ  Kitô giáo gọi “vô vi” nầy là “chết đi con người cũ”.

“Vô vi” là ngưng ý đồ ” ta làm nên ta” để trở lại cái Thanh Tịnh, nguyên sơ lúc ban
đầu của Đạo.

Trở về gốc gọi là Thanh Tịnh,
ấy gọi là ‘Phục Mạng’

Phục mạng gọi là Thường
Biết Thường gọi là Minh
Không biết Đạo Thường mà mơ mộng hão huyền
thì gây hung bạo.
Biết Đạo Thường thì bao dung
Bao dung thì công bình
Công bình thì biết đạo vương
Đạo vương là đạo trời
Trời là Đạo... 58

Nói cách khác, Khổng đề nghị nên làm điều phải làm đó là tiến về “thái hòa”, nghĩa là
từng bước đem Đạo siêu việt vào đời.

Lão nói ngược lại, dứt điểm thoát ra khỏi “thế giới vô đạo do mình làm ra” thì thấy
ngay Đạo; và bấy giờ một cảnh vực của Đạo mở ra. “Làm” là làm với Đạo, đó là thái hòa.

Khổng cho rằng “Đạo là điều phải làm” ngay cả Nghiêu Thuấn cũng bất cập.
Lão lấy thánh nhân làm mẫu mực cho con đường “vô vi”, nhưng thánh nhân đó như

là một kẻ xa xưa của một thế giới vườn Eden, còn sót lại nơi Đại ký ức .

Nên người thánh nhân,
Để thân ra sau, mà thân ở trước;
Để thân ra ngoài, mà thân được còn.”

Thánh nhân đó cũng là

Đời xưa, người tốt thi hành Đạo... 59

Nếu Khổng nhắc nhở cho kẻ kiến tạo hòa bình về “nghĩa” (nghĩa là tích cực làm cái
phải làm trong khiêm tốn), thì Lão lưu ý cho kẻ kiến tạo hòa bình phải dừng chân; phải từ
khước thực trạng mê lầm, cố chấp của xã hội; và phải hướng hành động của mình kết
hợp với Đạo để  sống một thế giới vị tha, quên mình.

Khổng cho thấy “hòa” thật sự không có nơi dương gian một cách trọn đầy, nhưng là
nỗ lực con người từng bước xây đắp và hy vọng.

58   “Quy căn viết Tịnh ; Thị vị viết Phục Mạng
Phục Mạng viết Thường ; Tri thường viết Minh,
Bất tri thường, vong tác hung;Tri thường Dung,
Dung nãi Công ; Công nãi Vương Vương nãi Thiên ;
Thiên nãi Đạo.” (Lão Tử, Chương 16)

59 “Thị dĩ thánh nhân,
      Hậu kỳ thân nhi thân tiên;
      Ngoại kỳ thân nhi thân tồn.” (Lão Tử, ch. 7)
     “Cổ chi thiện vi Đạo giã... ” (Lão Tử, ch. 65)
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Lão nói đến một hòa bình trọn đầy khi con người theo đạo vô vi, nhưng đạo đó chỉ
vang vọng như một Đại Ký Ức. Điều con người phải làm để hy vọng được cảnh Thái Hòa
đó trước tiên là “hủy bỏ thế giới tăm tối trước mắt”. Cuộc sống con người và xã hội đang
bịnh, việc đầu tiên là trị liệu.

Tự căn, không phải có hai Đạo nơi Khổng và nơi Lão, nhưng trước thực trạng của
con người, xã hội và lịch sử của nó, mỗi vị nhấn mạnh đến điều phải làm và điều phải bỏ
để tiến gần đến Đạo.

Vì ảnh hưởng ưu thắng của Nho học trong bối cảnh điều hành xã hội, người ta
thường nhắc đến Lão học và thuyết “vô vi” qua hình ảnh của kẻ cao ngạo, không tin Trời
Đất, đạp bằng mọi giá trị luân thường, hoài nghi các giá trị tốt xấu, và còn tệ hơn nữa là
ghép Lão học vào giới làm bùa, làm phép, mê tín dị đoan.

Tiền kiến đó không những ở trong dân gian, nhưng ảnh hưởng cả giới thức giã.
Trong cuốn ‘Việt Nam văn hóa sử cương’ của học giả Đào duy Anh, khi nói đến ảnh
hưởng của Lão học trong cuộc sống người Việt, tác giả viết :

Những điều mê tín thuộc về đạo giáo vốn có từ đời cổ... Ngài (Lão Tử) đã không tin
trời cho nên mới nêu ra một cái gọi là ‘đạo’...60

Và “Đạo”, nguồn chân lý ẩn kín được hiểu như là biểu tượng của tâm thức tiêu cực
triệt để, không tin có chân lý nào cả, đêm đen huyền hoặc của tình trạng mất trí, quên lãng
trong men rượu.

Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy,
Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười,
Thôi công đâu chuốc lấy sự đời,
Tiêu khiển một vài chuông lếu láo... 61

Những hiện tượng nổi bật đó như trái ngược với ảnh hưởng bàng bạc, tự nhiên của
dân chúng. Dân chúng không mấy khi được đọc đến các tác phẩm như Lão Tử, Nam Hoa
Kinh…, nhưng sống tinh thần thanh thản và rất thức tỉnh trước những giới hạn của những
cái hay cái dở của xã hội, lịch sử. Tinh thần đó ngược lại với thái độ phản kháng, nóng
nảy, bạo động và cố chấp. Nói cách khác, kiến tạo hòa bình trên trần thế qua Nho học và
Lão học không phải là “xuất” hay “nhập” cứng nhắc một chiều, nhưng xuất và nhập theo
thời của Đạo, là con đường chân thật để con người thực hiện Đạo ở đời, và đưa đời về
với Đạo.

Điểm đáng lưu ý là hai học thuyết Nho Lão tiêu biểu cho tinh thần lạc quan, hay có
thể nói là niềm hy vọng hầu như không giải thích được về thân phận con người trong
tương quan với chân lý, trong nỗ lực kiến tạo hòa bình.

Trong Luận ngữ, Khổng Tử nói :

Điều nhân có ở xa đâu? Ta muốn nhân, hãy nghĩ là điều nhân đến rồi vậy ! 62

Hẳn nhiên đây không có nghĩa là tùy ta muốn nhân mang ý nghĩa nào, là đó cũng
thật sự là nhân. Nhưng sự thật sẵn sàng đến với con người, khi con người thành tâm tìm
sự thật.

Tuy vậy, trong thiên hạ kẻ nói được “Ngã dục nhân” cũng hiếm hoi, hơn thế nữa
dường như « dục » nầy là từ Đạo mà đến chứ không do ý muốn riêng hay tài sức gì nơi
cá nhân ấy !

60 Đào Duy Anh. Việt Nam Văn Hóa Sử Cương, Quan Hải Tùng Thư, 1983, tr. 24.
61 Thơ của Cao Bá Quát, trích trong, Việt Nam Thi Văn Hợp Tuyển, Dương Quảng Hàm Trung Tâm

Học Liệu, Bộ Quốc Gia Giáo Dục, 1968, tr. 139.
62 Nhân viễn hồ tai ! Ngã dục nhân, tri nhân chí hỷ ! (Luận ngữ, Thuật nhi VII, 29)
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Có lần Khổng Tử như muốn nói đến sứ mạng trời sai khiến (không khác gì Sorcrate
nói đến thần ở trong lòng ông, buộc ông nói; cũng như các tiên tri trong Cựu ước và sứ
mạng truyền lịnh của Thiên Chúa cho dân):

Khổng Tử nói: ‘Không ai hiểu cho ta cả!’
 Từ Cống hỏi: ‘ Sao lại không có người hiểu thầy?’
 Khổng Tử đáp: ‘ Ta không oán trời, không trách người, Ta học nơi việc người để đạt
đạo trời; biết ta chỉ có Trời chăng? 63

Lão Tử cũng nói tương tự như thế:

Lời ta dễ hiểu, dễ thực hành,
Thế mà thiên hạ không hiểu, không làm.
Lời ta có gốc, việc ta có chủ.

Thiên hạ không hiểu điều đó, nên không hiểu ta.”64

Ở đây, không có mặc khải rõ rệt như nơi lịch sử Israel về Một Thiên Chúa trao một
sứ mạng cho một tiên tri, nhưng qua hai lời trích dẫn nầy, ta thấy Chân lý không thể gọi
tên, Đạo không do con người làm ra luôn rộng mở cho kẻ khao khát và thực thi.

 Hơn thế nữa, nơi Lão học không những Đạo đón người trở về mà còn miễn xá lỗi
lầm quá khứ :

“ Noi theo Đạo, thì Đạo làm cho ta ở trong Đạo,
Ở trong Đạo, thì Đạo vui tiếp.”

“ Người xưa sở dĩ quí Đạo ấy là tại sao?
   Không ngày nào họ không cầu cho được,
   Cho nên có tội cũng được miễn xá.65

Người xưa (cổ chi) không phải là đã có một thời như thế trên cõi đời nầy, nhưng là
thời phải đến của Đạo mà đời hiện tại của lịch sử che khuất. Thời xa xưa đó cũng là chỗ
phải quay về, mà ngôn ngữ ngày nay gọi là cứu cánh của lịch sử, thời chung mãn của
thân phận con người.

Lão Tử dùng lối nói, gần như lối nói của Do-thái giáo và Kitô giáo: “Vô vi” là chết đi
người cũ để thấy và sống trời mới đất mới của Đạo, cảnh thái hòa.

Đi ra cái sống, đi vào cái chết...
Ai biết cái đạo nhiếp sinh đó,
Đi đường không gặp thú dữ,
Vào trận không bị đao thương,
Tê không chỗ đâm
Cọp không chỗ vấu.
Đao không chỗ phạm.66

63 Tử viết: ‘Mạc ngã tri dã phù!’
      Từ Cống viết: ‘Hà vi kỳ mục tri tử dã!’
64 Ngô ngôn thậm dị tri, thậm dị hành.
      Thiên hạ mặc năng tri, mặc năng hành.
      Ngôn hữu tông, sự hữu quân.
      Phù duy vô tri, thị dĩ bất ngã tri.     (Lão Tử Ch. 70)

65 Tùng sự ư Đạo giã ; Đạo giã đồng ư Đạo
     Đồng ư đạo giã ;  Đạo dực lạc đắc chi » ;
     Cố chi sở dĩ quí thử Đạo giã hà?

 Bất nhật dĩ cầu đắc
     Hữu  tội dĩ miễn da?    (Lão Tử,  chương 23)
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Ở chương 55 Lão Tử còn viết :

Kẻ sống sức mạnh của Đạo
Như con trẻ còn thơ
Đội tùy không cắn
Thú dử không ăn,
Ác điểu không xớt.67

Và lạ thay trước đó khoảng 100 năm, nơi đất Israel tiên tri Isaia cũng đầy Thánh
Thần để nói với con người những lời về hòa bình tương tự:

Vì Ta (Giavê) đã gọi,
 nhưng các ngươi đã không nghe,
Ta nói nhưng các ngươi không lắng nghe,
Các ngươi đã làm điều Ta xem là ác,
Các ngươi tìm hoan lạc nơi việc Ta không ưa...
 Ai ao ước được Chúa chúc lành dưới đất
 thì cũng muốn được chúc lành bởi Thiên Chúa chân lý...
Vì tội lỗi xưa Ta sẽ quên và mắt Ta không còn nhìn đến.
Vì Ta sẽ tạo một trời mới và một đất mới,
 và người ta không còn nhớ đến quá khứ nữa,
Không để tâm đến nó nữa...
Chó sói và chiên con sẽ gặm cỏ chung,
sư tử sẽ ăn rơm như bò và rắn sẽ ăn đất bụi. (Isaia, 65, 12; 16-17; 25)

*

IV- Hòa bình nơi cửa Phật
Nếu ảnh hưởng của Lão học bàng bạc, khó tìm thấy một dấu tích nào cụ thể nơi nếp

sống của người Việt Nam, thì ảnh hưởng của Phật học ăn sâu vào tâm thức con người,
thể hiện ra trong ngôn ngữ, trong cách xử sự hằng ngày của mọi giới, qua hình ảnh linh
thiêng và thanh tịnh của ngôi chùa, qua bước đi chậm rãi khiêm cung của các bậc khất
thực, qua âm thanh đều đặn và trầm ấm của tiếng chuông, nhịp mõ… Những từ ngữ
Trung hoa “từ bi, hỉ xả” như đã Việt hóa từ đời nào, hàm ngụ một sức mạnh thần thánh
của lòng yêu thương đồng thời diễn tả sự độ lượng, bao dung, cứu người, vô chấp, giữa
lòng đời đầy gian trá, bạo động.

Dẫu có nhiều cách hiểu về Phật học khác nhau như lối nói của nhà Phật gọi là “tùy
duyên khai hóa”, nhưng bất cứ ai là người Việt cũng cảm nhận được rằng cửa Phật là
nguồn văn hóa của tinh thần mở rộng ra với kẻ khác, không phân biệt hoàn cảnh bên
ngoài của họ. Ngỏ mở lòng người là “Từ bi”, là chia nhau một nỗi “khổ” chung của thân
phận làm người trong thời gian, nơi xã hội. Và từ chỗ cảm được nỗi khổ chung ấy, người
người nỗ lực giúp nhau tìm đường giải thoát.

66 Xuất sanh nhập tử...
   Cái văn thiện nhiếp sinh giã ; Lục hành bất ngộ tỷ hổ
   Nhập quân bất bị giáp binh ; Tỷ vô sở đầu kỳ giác,
   Hổ vô sở thố kỳ trảo ; Binh vô sở dung kỳ nhẫn” (Lão Tử ch. 50)

67 “Hàm Đức chi hậu ; Tỷ ư xích tử ; Đội tùy bất thích ;
Mảnh thú bất cứ ; Cược điểu bất bác.” (Lão Tử ch. 55)
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Các học giả thường nêu lên Khổng, Lão và Phật là tam giáo đồng nguyên, và tính
cách đồng nguyên ấy không những phát sinh từ một nguồn chân lý chung mà thôi, mà còn
thể hiện những nét chung nơi bước khởi đầu của kẻ nhập môn tìm Đạo. Thật thế, cả ba
nền văn hóa Khổng, Lão, Phật đều nêu lên một tiến trình tu tập, dẫu cách nói khác nhau:
Tu thân, vô vi hay vô chấp là điều kiện khởi đầu để ngộ được Đạo, là Chân lý. Kiến tạo
hòa bình khởi tự nơi tâm hồn mỗi người, vì sự gẫy đổ trật tự uyên nguyên không phải
nơi thiên tai, hạn hán, nơi thiếu sót của các cơ chế xã hội... Nhưng do nơi lòng người chỉ
biết có mình,”chấp ngã”, xa lòng nhân, quên Đạo, tự tôn tự mãn.

Đức Khổng không minh nhiên nói mình là người trời sai lên tiếng, nhưng gián tiếp
nói Đạo Nghiêu Thuấn thiên hạ đã quên, nay ông có bổn phận truyền đạt mà thôi. Và hiểu
được ông chỉ có Trời. Lão không nhắc đến Trời, vì Trời đã bị người thời ông lạm dụng
danh nghĩa để làm nên “đạo giả tạo” theo ý riêng mình, nhưng ông cũng nêu lên là lời
ông có gốc mà các thánh nhân thời xa xưa thực thi. Ông không nói cơ duyên nào mà một
mình ông, cũng là một con người như trăm người trong thiên hạ, có thể thấy được Đạo,
vượt lên khả năng của mọi người. Và sự thinh lặng đó nói rất nhiều!

Đức Phật không nói gì nhiều, nhưng lấy hành trình tìm Đạo, ngộ Đạo của mình để
chứng thực chân lý của nhân sinh.

Ngài được kinh sử chép lại là con của quốc vương Tịnh-Phạn cai trị thành Catìlavê.
Ngài đã kết hôn với công Chúa Câutátla là Daduđàla. Một hôm, vào gần tuổi 30, Ngài đi ra
khỏi hàng cung và gặp những hiện tượng sinh, già, bệnh, chết. Các hiện tượng tiêu cực
đó gợi lên nơi Ngài những câu hỏi về chân lý cuộc đời con người. Và sau khi suy nghĩ,
Ngài xuất gia tìm Đạo. Lúc nầy Ngài vừa có đứa con tên là Lahầula. Ngài tìm đạo theo sự
hướng dẫn của hai ẩn sĩ qua phương pháp thiền định. Nhưng sau một thời gian, Ngài
thấy đây chưa phải là con đường giải thoát. Ngài liền tự mình đi sâu vào rừng, ẩn mình,
ép xác cùng với năm người bạn của nhóm Kiều-trần-như. Sáu năm khổ hạnh, kiệt sức mà
không tìm ra lẽ đạo. Ngài bỏ con đường truy tìm nầy và trở lại cuộc sống bình thường.
Một hôm đang ngồi dưới cây Bồ-đề, Ngài tự nhiên “đắc đạo” vào năm 35 tuổi. Thế là một
vị Phật đại giác đã xuất hiện trên thế gian.68

Tác giả cuốn lịch sử triết học Ấn độ, Thích Mãn Giác, cũng cho biết đương thời của
Phật, tư tưởng Nhà Phật đã gây nên chấn động và làm cớ cho nhiều cuộc tranh cãi gay
gắt. Nói cách khác, có một cái gì mới mẻ khác thường đã xảy ra, chỏi lại với truyền thống
suy tư và hành đạo của người Ấn độ đương thời. Không nói rõ ra, nhưng gián tiếp qua
tiến trình tìm Đạo và ngộ Đạo của Đức Phật, ta thấy được nguyên do của điểm khác lạ
nầy.

 Các trường phái tư tưởng vào thời Phật, dẫu đa biệt, nhưng tinh thần của văn hóa
thời đó được gói ghém trong bước đầu tìm Đạo của Phật. Các tác giả Tây phương mấy
thế kỷ qua cũng từng chú tâm vào việc giải thích Tứ Diệu Đế (Satya) nhưng không lưu ý
đến “cửa” Phật, tức là chìa khóa để thấy cái khác, cái mới nơi chân lý nầy.

 “Cửa ” đó là câu chuyện cuộc đời của Phật, sự thất bại của “tìm”, và con
đường chân lý của « ngộ »  (là gặp”.

Nếu lấy cặp mắt của kẻ “tìm “với luận chứng liên hệ, thì thật ra Tứ Diệu Đế cũng chỉ
là một trong muôn ngàn câu nói khác trong các học thuyết đương thời với Phật, và hẳn
nhiên không có cớ gì để có những tranh chấp gay gắt ngay từ thời Phật còn sống nơi
dương thế.

Tìm ở đây hàm ngụ rằng chân lý đương nhiên ở trong tầm tay của mình. Sự bất
toàn, khổ đau hiện tại chẳng qua là hiện tượng nhất thời mà con người tiền kiến rằng tự
sức mình mình có thể vượt qua với những kỷ thuật tu đức, chiêm ngắm hay khắc kỷ khổ
hạnh thì đương nhiên đạt được chân lý và hạnh phúc … Con đường đi tìm của Tất Đạt Đa
là tận dụng các kỷ thuật tu đức của các bậc thầy đương thời, hoặc do công trình tu luyện
riêng để đạt cho được điều mà ngôn ngữ triết học ngày nay gọi là “một bản chất đã tiền
kiến được xét về mặt hữu thể học”. Theo lối diễn tả của Lão học là con người tiền kiến có

68 Xem  Thích Mãn Giác, Lịch sử triết học Ấn độ. Đại học Vạn Hạnh, 1967, tr. 94- 95.
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thể biết được, đánh giá trước được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thật, đâu là giả rồi. Vấn
đề là chỉ áp dụng phương pháp 69 đi tìm cho được điềm mình đã thấy trước mà thôi.

Phần lớn sách nghiên cứu Tây Phương dừng lại trong tiền kiến tìm đạo như thế nầy
để trình bày về Phật học. Và  Chân lý của Tứ Diệu Đế thường được diễn tả tuần tự theo
nguyên lý nhân quả như sau:

Những hiện tượng khổ nơi sinh, lão, bệnh, tử  => Khổ
Cuộc đời phù hoa, thân xác => Tập
Bỏ cung vua, thiền định, ép xác     => Diệt
Đạt Đạo sau khi coi mọi sự là hư không  => Niết Bàn

Nhưng, hiểu như thế có xuyên tạc Phật là Đấng ngộ Đạo hay không?

Nơi thế giới của tiến trình đi “tìm”, mỗi người, mỗi nền văn hóa, tùy lúc có thể tiền
kiến một ý niệm nào đó để trụ, để đặt nền cho chân lý mà mình tìm: khi thì bản chất của
một vật thể tự đủ cho mình, không thay không đổi, khi thì cho rằng Đại Ngã mà Tiểu Ngã
mỗi người có thể đồng hóa sau những tiến trình tu luyện, khi thì sự sống năng động luôn
linh hoạt trong vũ trụ bao la… Nhưng mãi cặm cụi tìm làm như mình có thể biết mình là ai,
mình tìm gì và để được cái gì rồi, kỳ thực thì con người có thể đơn sơ tự hỏi mình như lời
thơ của sách Job trong Kinh Thánh Do-thái giáo và Kitô giáo nhắc nhở:

Ta sẽ vặn hỏi ngươi và ngươi hãy cho Ta hay.
Ngươi ở đâu khi Ta đặt móng cho đất?
Nói đi, nếu sự hiểu biết của ngươi được soi sáng.  (Job 38,3-5)

Tất Đạt Đa đã đi đến bước cùng của con đường tìm đó, đến độ mòn mỏi cả cuộc
sống thân xác, nhưng không đạt đến kết quả tích cực nào trên con đường giải thoát. Cũng
một kinh nghiệm tương tự, các môn đệ Đức Kitô đã từng “vất vả suốt cả đêm, mà chẳng
bắt được con cá nào” (xem Gioan 21,3). Vì con đường đi tìm là đêm, khi ánh sáng chưa
đến để gặp con người.

Thế giới thứ hai mà Phật nhận ra khi nhìn vào nhân sinh là thế giới được thấy dưới
con mắt của kẻ gặp (ngộ).

Phật tức là Tất Đạt Đa được chiếu sáng (Illuminé). Nói cách khác như lời Thích Mãn
Giác, Ngài nay là “một vị Phật đại giác”. Một ánh sáng xuyên qua Ngài, ban cho Ngài sự
hiểu biết cao cả. Theo ngôn ngữ thông thường ta gọi Ngài đã “ngộ”.

 Nhưng ánh sánh nào đã đến gặp Ngài? Gặp ai hay cái gì?
Phật, kẻ đã gặp, không hề nói ra bao giờ, phải chăng vì không thể nói ra, nếu không

thì sẽ ngược lại với chính chân lý của ánh sáng lạ lùng đã xuyên qua Ngài!
Nhưng với con mắt của kẻ đã được chiếu sáng, Ngài nói đến yếu tính của cuộc sống

con người qua Tứ Diệu Đế 70.

— Khổ (Dukkha): Các học giả đã nói đến khổ khi nêu lên những hiện tượng nào
sinh, lão, bệnh, tật..., những khổ đau đa biệt trong cuộc sống con người. Nhưng phải can
đảm để nói lên rằng đó là những hiện tượng mà Tất Đạt Đa đã từng nêu lên trong bước
đầu tìm đạo. Khổ từ cái nhìn của kẻ đã gặp không dựa trên sự đánh giá theo tiêu chuẩn

69 Cũng nằm trong lối nhìn nầy, René Descartes đã viết cuốn Luận về phương pháp (Discours de la
méthode)

70 Xem Thích Mãn Giác « …Chung qui, không ngoài sự trình bày và giải thích tứ-diệu-đế……Thành ra, giáo
lý của Phật dạy, nếu có hệ thống hóa thì người ta có thể xếp vào những giải thích và trình bày bốn thánh đế
ấy » sđd, tr 109
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kẻ tìm. Khổ là toàn thân phận con người ta, chỉ vì thân phận người của mình71. Và
hơn thế nữa đây là hồn sống ban cho con người trong tương quan với Chân lý: Con
người khao khát Sự Thật.

Thánh Kinh Kitô giáo gọi “khổ” nầy là “khát” và cũng là khổ nạn của Đức Kitô, con người trọn
nghĩa: “Ta khát” (Gioan 19,28; Tv 69,22)
Khát gì? Khát Chân Lý, là điều mà con người và xã hội không thể ban cho.
Khổ, là vì trong thân phận con người, con người khát và tìm chân lý, nhưng chân lý luôn ẩn
mặt như bỏ mặc kiếp con người: “Tại sao Ngài che mặt, và xem con như kẻ thù Ngài.” (Job
13,24). Job nơi Cựu ước đã nêu lên cái khổ sơ nguyên nầy; và trên thánh giá Đức Kitô cũng
đã thốt ra như  thế để hoàn tất công trình cứu độ của Ngài, diễn tả trọn vẹn chân lý thân
phận làm người trong dương thế :
Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, tại sao Ngài đã bỏ rơi con? (Mt 27,46; Tv
22,2)

Người ta cho rằng giáo lý nhà Phật bi quan vì đâu đâu cũng thấy là khổ. Thực ra nếu
chỉ hiểu khổ như một hiện tượng thể lý, tâm lý tiêu cực thì nhận định nầy thật chí lý. Trong
khuôn khổ hạn hẹp tâm lý thể lý, hẳn nhiên nhân sinh có khổ đau, nhưng cũng có biết bao
điều hay đẹp trong trần thế nầy mà Tạo Hóa ban cho, không thể nào vô ơn để mãi than
van. Nhưng « con người linh ư vạn vật » ngộ được rằng hơi thở của sự sống linh thiêng
cao cả nơi mình là cảm thức thiếu vắng, là khát khao chân lý tuyệt đối. Tiếp cận lại hơi thở
nầy, cảm nhận nỗi khát khao nầy thì con người mở tung ra với một cảnh vực khác : cảnh
vực của một chân trời mà không một cái gì con người đủ sức tưởng tượng ra có thể là nó
cả, không một ngôn ngữ nào của con người diễn tả được cả. Với hơi thở sức sống mới,
của khổ cứu độ nầy, con người được đưa qua bên kia bờ, hay nói cách khác là được
quay đầu lại để thấy bến bờ của quê thật, để uy dũng sống nhân tính cao cả của mình.

Một người đang sống trong thân xác làm người mà không biết đến đói khát nữa hẳn
không phải là triệu chứng đáng lạc quan ! Cũng tương tự như vậy, Ngộ được ý nghĩa của
khổ như sự sống của nhân tính chân thật của con người trong trần thế là thoát được cảnh
mê lầm, làm sao có thể cho đó là bi quan ?

— Tập (Sanmrudaya): Chân lý thứ hai về thực trạng nhân sinh là Tập. Tập là làm (
karma, nghiệp lầm lạc, gốc chư « kr » tiếng sancrit là làm), là chuyển “khổ” vốn là sự sống
thật nơi thân phận làm người của mình thành dục. Nhà tư tưởng Frédéric Nietzsche đã
nói về « Tập » rất chu đáo. Ông cho rằng “khổ” như  là sự sống con người trong thời gian,
là khát chân lý, là một nghiệp chướng không vượt qua nổi nữa rồi. Hãy diệt luôn tất cả
những tơ vương về Thượng đế, Chân lý, kể cả bóng dáng của nó. Hãy dám làm lại một
thế giới của cuộc sống nầy từ cái tôi quyền năng của mình. Ông gọi “khởi nguyên mới”
trấn áp được “khổ căn nguyên”, nghiệp làm người đó, nay phải  là ý chí quyền lực của cái
tôi.

71 « Đúng là trong lối nói hằng ngày, chữ phạn dukkha (tiếng sancrit là duhkha) có nghĩa là khổ, đau, cực,
khốn đốn…, đối nghịch lại với chữ sukha, có nghĩa là hạnh phúc, thoải mái, dễ chịu. Nhưng từ ngữ dukkha
trong khuôn khổ diễn tả Chân Lý cao cả theo quan điểm của Đức Phật về cuộc đời và thế giới thì hàm ngụ
một ý nghĩa triết lý sâu xa hơn và những nội dung rộng rãi hơn nhiều…
Trong Tập Sách Anguttara-nikàya là một trong những bản gốc được kết tập bằng tiếng Phạn chứa đựng
những bài thuyết pháp của Đức Phật, người ta kể ra nhiều hình thức hạnh phúc (sukhani), như hạnh phúc
cuộc sống gia đình, đời độc thân, khoái lạc thân xác, khoái lạc trong tu thân quên mình, trong dấn thân và từ
bỏ, hạnh phúc thể xác và hạnh phúc tâm linh…Nhưng tất cảû đều nằm trong khổ dukhha: ngay cả những
trạng thái thanh tịnh của thiền định (dhyàna), như lâng lâng thoát khỏi những tơ vương khổ đau theo nghĩa
thông thường, những trạng thái được diễn tả là hạnh phúc thuần khiết; ngay cả trầm mình vài cảnh thiền
dhyàna giải thoát hết mọi cảm giác sướng (suhka) hoặc khó chịu (dukkha), chỉ còn là thanh tịnh thuần túy -
ngay cả những trạng thái linh thiêng cao độ đó cũng nằm trong KHỔ - Dukkha”

 Walpola Rahula, L’enseignement du Bouddha, Paris, Seuil, 1961, tr. 36-37.
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Cách đây hơn 25 thế kỷ, Phật đã thấu đáo cuộc phiêu lưu thực tế của con người
trong trần thế và nơi lịch sử như Nietzsche trình bày.

Có phải « Tập » là nguyên nhân sinh khổ không?
Nhiều người đã giải thích như thế khi muốn ghép Tứ Diệu Đế thành một hệ thống có

nhân có quả, có đầu có đuôi. Nhưng cần phân biệt khổ như một thực tế tiêu cực của con
người và cuộc sống (sinh , lão, bệnh, tử…), mà lúc ban đầu Tất Đạt Đa gặp khi ra khỏi
cung điện của mình, và khổ uyên nguyên là chân lý về thân phận tại thế của con người
mà Ngài đã ngộ trong Chân Lý như một ánh sáng đến với Ngài (Xem nhận xét của
Walpola Rahula nơi chú thích 71) 72. Vì khổ nguyên sơ là nỗi khát khao chân lý, là thời
gian trọn nghĩa (la plénitude du temps), nên khi thấm nhập vào « khổ cứu độ nầy » như
ánh sáng soi đường thì con người mới thấy được “Tập”.

Qua ánh sáng của « Khổ », con người nhận ra thực tại nhân sinh đang mê lầm trong
vòng vi của « Dục ». Dục gắn bó với thân phận (nghiệp) con người trong khả năng tự do
có thể chuyển khổ nguyên sơ, khát khao và mở ra với Tuyệt Đối thành vòng vi của ý chí
quyền lực của cái tôi. Khả năng kỳ quái nầy của Dục như trăm ngàn bàn tay (=hành tạo
nghiệp) kết dệt nên muôn ngàn « thế giới », karma nhân tăng karma ; nhưng toàn thể vô
vàn thế giới do Dục làm ra, dù mang trăm vạn nhãn hiệu khác nhau, kể cả việc nhân danh
thần thánh và các giá trị cao cả nhất, thì đằng sau lớp vỏ nầy là Dục, sức mạnh kinh
hoàng mà Fr. Nietzsche gọi là « ý chí quyền lực của cái tôi ».

Con người trong trần thế không ngộ được ánh sáng của khổ uyên nguyên là chân
tính của mình, là mối tương giao sống động với « ai khác », thì vẫn mò mẫm và vất vả
trong đêm tối dày đặc của Dục.[Trong đêm ấy họ chả bắt được con cá nào (xem Gioan
21,3)].

Nguồn bất an, vô trật tự ở tại Dục và ngã chấp, vì đây là căn nguyên của sai lạc và
bạo lực.  Vì thế kiến tạo hòa bình, trước hết là tìm lại Phật tính, tức là xóa con đường Dục
của chấp ngã để ngộ “Khổ” nguyên sơ. Vào được cửa của khổ uyên nguyên thì chấp ngã
vở tung ; bấy giờ con người  nhìn ra được người chung quanh là kẻ khác, khác với mình
để mình tôn trọng tự do của họ; đồng thời cũng nhận nơi kẻ khác nét cao cả của khổ uyên
nguyên chung. Nỗi khổ ấy nối kết, bao trùm con người, mở ra cái nhìn mới ( huệ nhãn =
cái nhìn do ân phúc mang lại) giúp chúng ta thấy được, và nối kết được với chúng sinh
trong sự thật. Tương quan mới mà con người nay cảm nghiệm được trong khổ uyên
nguyên là từ bi  « cùng chia nhau nỗi khổ = com-passion, sym-pathie).

— Diệt (Nirodha): Niết-bàn, còn gọi là “Không”. Con người đang ở trong cái có của
cái tôi, của Dục như một nghiệp chướng, một “tội nguyên tổ”. Từ thực trạng « tăm tối » mà
con người tưởng là « khôn ngoan phân biệt được lành với  dữ, có với không… » nầy 73,
con người định giá về có và không. Trong ánh sánh của kẻ đã ngộ, đã đi vào chân lý của
khát và khổ uyên nguyên, thì có và không nầy đều là mê lầm. Thánh Phaolô và thánh
Augustinô hay nói rằng: 'Tôi sống nhưng thực ra là tôi đã chết từ lâu rồi'. Thánh Kinh Kitô
giáo hay dùng hình ảnh “bóng đêm, cõi chết” để chỉ thực tại nầy. Nirvana, Niết Bàn, là Lời
Chân Lý chối từ, phủ định tất cả cái có và cái không mê lầm nầy. Lời phủ định (Vô,
Không) đó đúng là sự hiện diện của Chân Lý đang vắng mặt nơi thế giới ảo tưởng.
Nói đến Niết Bàn cũng nói đến sự diệt bỏ căn nguyên làm nên thế giới giả ảo, nên Niết
Bàn cũng là Vô ngã, Vô chấp.

Nếu chỉ hiểu “ngã” là thân xác, là vật chất…, thì ta quên rằng căn cơ của “ngã chấp”
không phải là thân xác mà là ý chí quyền lực, là tự mãn.

72 Ta cũng gặp một lối giải thích nhân quả tương tự về việc đánh giá mọi khổ đau bên ngoài là hậu quả của
gian ác, khi các môn đệ Đức Kitô hỏi Ngài xem sự mù lòa của một người mà họ gặp là kết quả của tội lỗi
gì nơi người ấy hay nơi tổ tiên hắn. Đức Kitô trả lời rằng mọi sự xảy ra vì vinh quang Thiên Chúa (xem
Gioan 9,1-3)

73 Xem sách Sáng thế Do-thái giáo và Đạo Đức kinh của Lão tử
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Trong sứ điệp Kitô giáo, chúng ta cũng đọc được câu truyện về điều làm cho con người ô uế.
Trước tiền kiến văn hóa cho rằng chỉ có vật chất làm ô uế con người, Đức Kitô nhắc cho
người chung quanh Ngài biết rằng : điều làm cho con người thành ô uế, hư hỏng phát xuất
từ tâm trí con người; chứ không do thân xác bên ngoài.

Chấp Ngã trong nhà Phật không nằm nơi xác hay hồn, nơi cảm tính hay mơ ước.
Ngã là Dục muốn thu hết toàn bộ thuộc về mình. Chấp ngã đó, trong ngôn ngữ Kitô giáo,
là con người cũ, Adam cũ. Toàn bộ thế giới và con người cũ đó phải chết đi, phải diệt đi
để mặc lấy con người mới, nhận biết chân lý và mở ra với tha nhân. 74

Và muốn chết đi thế giới có–không của Ngã Chấp, thì cần gặp áng sáng nơi chân lý
của khổ uyên nguyên. Nên có lúc Phật lại nói, thấy Khổ là thấy Niết Bàn 75. Con người
chết đi cái tôi tự mãn, đóng kín…, mặc lấy sự khao khát chân lý trường cửu mà mình
không làm ra được, để mở ra với Tuyệt Đối và tha nhân,  tạo lại cảnh thái hòa, đó là ngộ.

— Đạo (Marga): Bát-Chánh-Đạo là những cách thức sống mới khi cái tôi giả ảo đã bị
diệt. Đường đi đó gọi là chính (Samyak). Chính là « an », cư ngụ trong Chân Lý, cư ngụ
nơi nhà thực của mình. Thế giới thực trong chân lý nầy không phải là một cảnh giới nào
khác ngoài vũ trụ đổi thay, ngoài thân phận con người hay chết; nhưng thực trạng ấy của
nhân sinh nay là trời mới đất mới nơi tâm từ bi, nơi huệ nhãn … của kẻ ngộ được khổ
uyên nguyên.

Bát là tám, biểu tượng của vô số, của toàn thể. Bát Chánh Đạo là đường đi cho từng
giây phút của cuộc đời. Sách Trung Dung của Nho học gọi “ Đạo không lìa một giây phút,
nếu không thì không phải là Đạo”, Thánh Phaolô thì nói rằng: khi ăn, khi uống, khi làm bất
cứ việc gì khác … Bát Chánh Đạo là Đạo hiện diện giữa toàn nhân sinh.

 Con đường bát chánh cũng gọi là Trung Đạo: Trung không phải ở giữa, ba phải,
lương ương, nhưng Trung là trúng, là cư ngụ trong sự thật, như ta đã thấy khi phân tích
hai chữ Trung Dung trong Nho học.

Đạo đó là nền của Hòa Bình.

Qua việc lược qua những ảnh hưởng văn hóa được hội nhập nhuần nhuyển vào
cuộc sống của người Việt, chúng ta có thể tóm lược các nội dung đó qua mấy câu kết của
truyện Kiều, để cảm nhận rằng Hòa Bình là ân huệ nơi Tâm Duy Vi, là nơi nhân tính cư
ngụ:

Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một vần!
Đã mang lấy nghiệp vào thân,

 Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa,
 Thiện căn ở tại lòng ta,
 Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài. (Nguyễn Du- Kiều. 3247-3252)

*      *
*

Bên cạnh những điểm đồng qui, đồng nguyên giữa các nội dung nơi ý niệm hòa bình
trong mặc khải Kitô giáo và trong truyền thống văn hóa Việt-nam và trong Tam Giáo,
chúng ta cũng cần nêu lên một điểm khác căn nguyên làm mọi người phải ngỡ ngàng.

74 Lời Kinh Hòa Bình của  Thánh Phanxicô Assisi  dùng lối nói nầy : Xin cho con biết chết  đi, để vui sống
muôn đời…

75 “Ai thấy Khổ Đế thì thấy Tập Đế, và cũng thấy Niết- Bàn và  Bát Chánh Đạo” Xem The book of the
kindred sayings (Samyutta-nikàya) or grouped suttas, 5 t., Oxford, Pali Text Society, 1992-1994 : tome V,
tr. 437.
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Thiện căn, chữ Tâm ẩn kín đó, nay được chính Đức Kitô chỉ vào chính Ngài và nói :
“Đó chính là Ta”.

Thánh Phaolô đã nói trước cho chúng ta hay sứ điệp ấy đối với người Do-thái là một
điều quái đãn, và đối với người Hy lạp là điên rồ.

“Điên rồ” vì các thánh hiền Khổng, Lão, Phật là những con người "giác ngộ", những
kẻ gặp Đạo ; nhưng Đức Kitô mà kitô hữu tuyên xưng lại nói chính Ngài là Đạo.

Làm sao mà không « điên rồ » cho được, khi một con người sinh ra trong lịch sử lại
chứng thực mình là con Thiên Chúa, là Đường (= Đạo), là Sự Thật và là Sự Sống ! Kitô-
hữu chỉ biết tiếp nhận sứ điệp của tôn giáo mình như một ơn lộc bất ngờ và không ngại
tuyên xưng chân lý ấy. Nhưng đồng thời, cũng từ chân lý của sứ điệp họ lãnh nhận, họ
được mặc khải thêm rằng mọi nỗ lực kiến tạo hòa bình của con người thiện chí qua lịch
sử đều phát sinh từ Phúc hòa bình nơi Chúa Kitô và mang lấy niềm hy vọng nơi sự sống
lại của Ngài, dẫu con người không hề biết đến tên Ngài.

Matthieu viết rằng “nhiều xác của các thánh đã chết sống lại. Họ ra khỏi mồ sau sự
sống lại của Ngài, đi vào thành thánh...” (Mt 27,52) Trong những thánh đó có không biết
bao nhiêu triệu những người Việt Nam đã nỗ lực kiến tạo hòa bình, là tổ tiên chúng ta,
dẫu họ không từng nghe danh Đức Kitô.

Hòa bình là chính Chúa Kitô, “chính Ngài là Đấng xóa tội chúng ta , nhưng không
phải chỉ cho tội chúng ta, mà cũng cho mọi người của toàn thế giới.” (I Gioan 1,2)

Và mọi người, nếu được ơn Ngài xá tội, thì cũng mang chân lý yêu thương và thực
thi sứ điệp hòa bình của Ngài, dầu không biết đến tên Ngài.

Ngài đã thực hiện tình yêu Thiên Chúa trọn vẹn trong lịch sử ; và toàn thể toàn nhân
loại không trừ ai đều được Ngài hẹn gặp tại núi Galilêa mới, Đất hứa của hòa bình chung
cuộc. Lịch sử con người đang trên đường lữ hành làm nên hòa bình đó, hòa bình của Núi
Galilêa nơi công bố Tám Mối Phúc.

Chưa từng có ai đã thấy rõ Thiên Chúa bao giờ. Nhưng: “nếu chúng ta thương yêu
nhau, Thiên Chúa ở trong chúng ta tình yêu Ngài hoàn thành nơi chúng ta.” (I Gioan 4,12)

Môn đệ Chúa Kitô, kitô hữu là Giáo hội Ngài, không có một loại hòa bình của tôi, của
phe tôi, của Giáo hội tôi. Vì Hòa bình là Chúa Kitô, là Yêu thương của Thiên Chúa chung
cho mọi người.

Với dấu nầy chúng ta nhận là Tình yêu; Đấng đã thí mạng sống mình cho tất cả. Và
chúng ta cũng thế, chúng ta phải hiến cuộc sống chúng ta cho anh em chúng ta.” (I
Gioan 2,10)

Nhờ ánh sáng Thánh Thần của Đức Kitô Phục Sinh, chúng được mặc khải rằng  môn
đệ Chúa Kitô, Giáo hội mầu nhiệm của Chúa Kitô không phải chỉ là những kẻ mang danh
hiệu bên ngoài là Kitô-hữu, nhưng mọi người, từ thuở tạo dựng cho đến ngày chung mãn
của thế giới, thực thi tình yêu vị tha của Đấng hiến mình cho mọi người.

Do đó khi Giáo Hội Công Giáo tôn vinh máu đào kiến tạo hòa bình, làm chứng tình
yêu của Chúa Kitô cho mọi người, nơi các thánh tử đạo Việt Nam, thì Giáo Hội ấy cũng là
tôn vinh tất cả những nỗ lực của mọi người Việt Nam từ xa xưa đến muôn kiếp, những
anh hùng hào kiệt biết từ bỏ Ngã Chấp để yêu thương kẻ khác trong ánh sáng của Đạo
không ai gọi tên và thấy được.

Nên Kitô-hữu Việt Nam muốn dấn thân làm chứng Tình yêu vị tha của Chúa Kitô
hẳn là  phải nhìn nhận sự hiện diện ẩn kín và phi thường của Tình yêu Thiên Chúa đang
linh hoạt nơi những kẻ khác tôn giáo với họ. Họ luôn cần ghi khắc bài học đặc biệt về
chân lý nầy nơi chương đầu của Phúc âm Matthieu.

Phải, Chúa Kitô là con Đavit, con Abraham, được mặc khải trước hết cho dân Israel
và làm người trong lòng dân nầy. Nhưng, kẻ thực sự tìm Ngài, nhận ra Ngài tại nơi Ngài
sinh ra ở Bêlem, không phải các thầy cả Do-thái, những kẻ thông luật, những người biệt
phái, nhưng là những nhà chiêm tinh gia đến từ phương Đông xa lạ. (xem Matthieu 1 và
2)
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Chương XII

PHÂN  TÍCH  BẢN  VĂN

MỐI PHÚC THỨ TÁM

Phúc cho những kẻ chịu bắt bớ vì công lý,
vì Nước Trời thuộc về họ (Mt 5,10)

HÌNH THỨC VĂN CHƯƠNG

Câu « Phúc cho những kẻ chịu bắt bớ vì công lý, vì Nước Trời thuộc về họ (Mt
5,10) » có những đặc điểm về hình thức như sau:

 Vế thứ hai « vì Nước Trời thuộc về họ (Mt 5,10) » lấy lại y nguyên vế thứ hai của
mối phúc một (= phúc cho những người nghèo)

 Ta gặp lại chữ công lý « phúc cho những kẻ chịu bắt bớ vì công lý » nơi vế một
của mối phúc thứ tư  (= phúc cho những kẻ đói khát công lý)

 Mối phúc nầy sẽ được lặp lại để áp dụng cho những môn đệ theo Chúa Kitô, biết
rõ về Ngài, ở câu kế tiếp (Mt 5,11).

Trên phương diện hành văn, việc lặp lại “Nước Trời là của họ”, như để kết thúc toàn
bộ các Mối Phúc vào một khung chung: Nước Trời. Lối hành văn như thế giúp ta hiểu
« Nước Trời » là cốt lõi để từ đó khai triển các nội dung khác trong Phúc âm Matthieu.

Thứ đến, vế hai nầy ở động từ thì hiện tại để nhấn mạnh Chúa Kitô thực sự đã đến
giữa con người, Ngài là Nước Trời. Đồng thời Nước Trời đang đến trong lịch sử, cũng
luôn mãi là một Nước Trời từ ngày tạo dựng cho đến muôn đời, như Gioan đã nói cách
khác là “khởi thủy đã có Ngôi Lời” (Gioan 1,1). Lời Thiên Chúa ẩn kín và Đức Kitô là một.
Và sự cứu độ của Đức Kitô trong lịch sử bao trùm hết toàn nhân loại vượt thời gian và
không gian.

Cũng có thể lưu ý thêm một nội dung được Matthieu nhấn mạnh nơi câu nầy: nếu
các nhà chú giải Thánh kinh nêu lên rằng các mối phúc tóm kết vào mối phúc về kẻ nghèo
(= mối phúc thứ nhất), thì mối phúc thứ tám nầy lại nhắc nhở một mặc khải vô cùng quan
trọng, đó là mầu nhiệm tử đạo, cuộc chiến đấu của Chúa Kitô chống lại « thế gian » và
sự ác, và tương quan  giữa thân phận của con người trong cõi trần với Chân lý.

 Mối phúc nầy cũng khác với mối phúc thứ tư về mối liên hệ của con người với công
lý. Nơi mối phúc thứ tư, công lý là điều con người đói khát, tìm kiếm; ở đây công lý phải
được thực thi, được làm chứng trước kẻ khác. Đồng thời mối phúc thú tám nầy còn bổ
sung ý nghĩa cho nội dung công lý nơi mối phúc thứ tư : tình trạng “ bị bắt bớ vì công lý”
minh nhiên xác định công lý của kẻ được chúc phúc khác với công lý của « thế gian ».

Câu chúc phúc kế tiếp sẽ không còn nói về một Nước Trời phổ cập đến bất cứ người
nào thành tâm thực thi, dẫu có kẻ không hề biết đến Nước Trời kia là chính Chúa Giêsu-



262

Kitô đã làm người. Câu chúc phúc ấy sẽ thay chữ “Công lý” bằng chữ Ta, và kẻ được
chúc phúc không ai hơn là chính các kẻ biết và theo Chúa Kitô, nhận ra Ngài là Nước
Trời. Kẻ được chúc phúc nay không phải con người nói chung, nhưng các con đang nghe
Ta. Và chúng ta thấy đặc ân của những kẻ được gọi là “chúng con”, tức là kitô hữu, sẽ
nhận một sứ mạng mới :

Các con là muối của đất... các con là ánh sáng cho trần thế.  (Mt 5,13-14).

Công lý
Nơi Phúc âm Matthieu, ta đọc được chữ “công lý” lần đầu tiên lúc Chúa Giêsu-Kitô

chịu phép rửa của Gioan tẩy giả.

Ngài đến tìm Gioan nơi sông Giocđăng để chịu phép rửa. Gioan tẩy giả lo âu hỏi
Ngài: ‘Chính tôi, là kẻ cần được Ngài rửa tội, mà Ngài lại đến với tôi!’ Nhưng Chúa
Giêsu trả lời với ông: ‘Bây giờ, người hãy làm vậy đi; vì như thế là chúng ta đi đúng
với việc làm trọn tất cả công lý. (Mt 3,14-15)

Công lý ở đoạn nầy hàm ngụ ý nghĩa gì đây?
Chúa Giêsu đi tìm Gioan tẩy giả để chịu phép rửa như bao kẻ có tội, dẫu Ngài là

người vô tội. Nói khác đi, Ngài thực sự làm người như mọi người, mang lấy hậu quả của
tội lỗi con người. “Bây giờ ngươi hãy làm vậy đi”, chữ “bây giờ” đó là nói đến sự nhập thể
làm người thực sự nơi dương thế; và sự thuận nhận tình trạng đó nơi Ngài và cả Gioan,
đại diện cho nhân loại, là việc phải làm để hoàn thành công lý.

Như thế, tất cả công lý hay công lý chân thật trọn vẹn được mặc khải ở sự kiện nầy
là công trình nhập thể làm người của Chúa Kitô: một nền công lýù làm cho Gioan là đại
diện cho nhân loại phải sững sờ.

Ta lưu ý là Chúa Kitô không nói là ngươi phải thi hành, nhưng “chúng ta” phải noi
theo để làm trọn tất cả công lý. Chúa Kitô cũng phải tuân phục công lý nầy. Và nhân loại
phải cộng tác với Ngài trong nghĩa vụ ấy.

Nền công lý mà Ngài, và nhận loại cùng với Ngài, phải thi hành như một bổn phận
được nhắc lại trong lời cầu nguyện với Thiên Chúa Cha :

Xin ý Cha thể hiện dưới đất
 cũng như trên trời. (Mt 6,10)

Và chính Ngài đã nói rõ công lý của Thiên Chúa nơi Ngài :

 Ước gì ý Cha được thực thi. (Mt 26,42)

Công lý bây giờ thể hiện rõ như là mối tương quan giữa Thiên Chúa và  con người,
Cha và Con, được thực hiện từ hai phía trong Đức Kitô, là Giao-Ước mới.

Trong sự tuân phục ý Thiên Chúa là công lý, Ngài đã nhắc lại lời Kinh thánh để đánh
đuổi Satan.

Chính Chúa là Thiên Chúa là đấng ngươi phải thờ lạy và ngươi chỉ phụng thờ một
mình Ngài. (Mt 4,10; Nhị luật 6,13)

Lề luật
Sau đoạn trình bày các mối phúc, bài giảng trên núi sẽ nói rõ nền công lý nơi Ngài

vượt lên trên nền công lý của các ký lục và người biệt phái.
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Vì Ta nói với các con: ‘Nếu công lý của các con không trổi vượt lên trên công lý của
các ký lục và người biệt phái, chắc chắn các con sẽ không vào được Nước Trời. (Mt
5,20)

Trong phần dẫn nhập vào việc tìm hiểu ý nghĩa của các mối phúc, chúng ta đã nói
qua về Lề luật và các tiên tri, về việc hiểu và áp dụng Lề luật nơi dân Israel, và nơi các
người ký lục và các người biệt phái, và cuối cùng công lý hay sự công chính của Chúa
Kitô.

Ở đây, một lần nữa chúng ta xác định rằng công lý nơi Lề luật được mặc khải cho
dân Israel qua Maisen cũng là luật ghi khắc nơi tâm hồn con người (lương tâm) bất cứ
thời đại nào.

Matthieu không minh nhiên nói lên điều đó, nhưng mặc nhiên cho chúng ta hiểu nội
dung nầy qua hình ảnh ngôi sao dẫn đưa các nhà học giả Đông phương đến thờ lạy và
nhìn nhận uy quyền của Chúa Giêsu (xem Mt 2), qua việc chúc phúc cho những kẻ đã
thực thi Nước Trời, dẫu không biết đến tên Chúa Giêsu-Kitô.

Trái lại, Phaolô minh nhiên nói lên điều nầy khi ngài lên tiếng về Lề luật phải hoàn
thành trong Chúa Kitô :

Không phải những kẻ nghe được Lề luật là ngay chính trước mặt Thiên Chúa, nhưng
những kẻ tuân giữ Lề luật sẽ được trở thành công chính. Thật thế, khi những người
ngoại giáo không được nghe Lề luật mà thực thi một cách tự nhiên những cấm đoán
của Lề luật, những người đó, dẫu không có được Lề luật, lại mang lấy nơi mình chỗ
cư ngụ của Lề luật; họ cho thấy thực thể của Lề luật nầy ghi khắc trong tâm hồn họ,
lấy sự chứng thực của lương tâm để làm chứng, cũng như những phán đoán trách
cứ hay khen lao (họ thấy được bên trong mình) trong cách cư xử với nhau...(Rom
2,13-15)

Và thánh Tông đồ còn nói tiếp :

Trước khi đức tin đến, chúng ta đã được Lề luật gìn giữ, bảo vệ để đón nhận đức tin
phải được mặc khải. Như thế Lề luật dạy bảo chúng ta cho đến Chúa Kitô, để chúng
ta có được ơn trở thành công chính nhờ đức tin. (Galata 3,23- 24)

Vậy, mỗi người, mỗi nền văn hóa nhân loại đều đã được nhận công lý của Lề luật nơi tiếng
nói lương tâm, mà ngôn ngữ thông thường gọi là Đạo lý tự nhiên. Và Đạo lý tự nhiên hay Lề
luật sẽ được hoàn thành nơi sự cứu độ của Đức Kitô, kẻ Công chính duy nhất. Từ ơn cứu độ
nầy, con người được làm thành kẻ công chính (justfication), tức là được làm con Thiên
Chúa.

Qua các mối phúc, Matthieu lại cho hay sức mạnh nơi ơn cứu độ của Đức Kitô làm
cho mọi nỗ lực của con người trở nên công chính, dẫu người đã thực hiện công chính
không biết đến tên Chúa Giêsu-Kitô. Có thể nói như Phaolô, không phải những kẻ nghe
đến tên Giêsu-Kitô là kẻ được trở thành công chính, nhưng là những kẻ thực thi sự công
chính của Ngài dẫu không được nghe đến tên Ngài.

Và ngược lại, Lề luật minh nhiên mặc khải cho dân Israel, nhưng các ký lục và người
biệt phái chỉ nghe mà không tuân giữ. Họ thực hiện theo ý họ một thứ lề luật đã bị tục hóa,
nghĩa là mất hết sức sống bên trong. Khi Chúa Kitô nói Ngài hoàn thành Lề luật, thì không
phải thứ lề luật của con người và do con người, nhưng là luật Môisen mà Thiên Chúa mặc
khải, cũng như tiếng nói của Ngài nơi lương tâm mỗi người.

Cũng tương tự như thế, có công lý là Chúa Kitô được mặc khải cho con người trong
ánh sáng đức tin; nhưng công lý là Chúa Kitô cũng có thể bị sử dụng theo ý riêng của dục
vọng con người. Thánh sử Gioan nói đến Phản-Kitô. Matthieu ngay trong phần cuối của
bài giảng trên núi đã nói đến các tiên tri giả :
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Các con hãy coi chừng các tiên tri giả đến với các con đội lốt con chiên, nhưng bên
trong là những con chó sói bạo tàn.” (Mt 7,15)
“Không phải cứ nói với Ta: Lạy Thầy, lạy Thầy, mà người ta sẽ vào Nước Trời, nhưng
là làm theo ý Cha Ta, Đấng ở trên trời. Nhiều kẻ sẽ nói với Ta trong ngày đó rằng:
Lạy Thầy, lạy Thầy, không phải nhân danh Thầy mà chúng con đã nói tiên tri? Nhân
danh Thầy mà chúng con đã trừ quỉ? Nhân danh Thầy mà chúng con đã làm nhiều
phép lạ sao? Bấy giờ Ta nói thẳng trước mặt họ: Ta chẳng bao giờ biết các ngươi.
Hãy đi xa Ta, các ngươi là những kẻ phạm lỗi công chính. (Mt 7,21-23)

Sự bất chính nơi những kẻ nhân danh Chúa Kitô mà không thực thi ý Chúa Cha trên
Trời  cũng là sự bất chính nơi những ký lục và biệt phái đã nhân danh Lề luật của Thiên
Chúa mà làm theo sự khôn ngoan tính toán của thế gian.

Như thế, khi Chúa dạy các môn đệ: “Công lý của các con phải vượt lên công lý của
các ký lục và biệt phái... ”, và lời khẳng quyết là “chắc chắn” sẽ không được vào Nước
Trời, trước hết là Ngài mặc khải sự bất tương dung, sự khác biệt hoàn toàn về bản chất
giữa công lý mà Ngài ban cho các tông đồ vớiø công lý giả tạo của lớp người giả hình,
không những trong khuôn khổ Luật Lệ mà ngay cả khi nhân danh Ngài. Có công lý giả tạo
vì đã có khả năng làm giả liên quan đến sự cao cả kỳ bí của mầu nhiệm về con người
được tạo dựng tự do. Giao Ước nơi Lề luật và Giao Ước mới nơi Chúa Kitô không xóa đi
thân phận con người tự do vừa cao cả vừa đầy nguy cơ của con người được tạo dựng.
Trong ánh sáng đức tin, kitô hữu sẽ nhận ra Giao Ước cũ và Giao Ước mới không xóa bỏ
tự do con người, nhưng bảo toàn và hoàn thành tự do ấy nơi tương quan tình nghĩa con
và Cha, giữa nhân loại được tạo dựng và thiên Chúa Đấng Tuyệt Đối.

Điểm lưu ý kế tiếp là thành ngữ vượt lên trong tương quan Lề Luật và Đức Kitô,
cũng như trong tương quan giữa người sống trong khuôn khổ Lề Luật và kẻ tin vào Đức
Kitô:

Đức Kitô vượt lên Lề Luật theo nghĩa là Ngài là công lý hoàn thành :

Ta không đến phá bỏ, nhưng kiện toàn (Lề luật và các tiên tri). (Mt 5, 17)

Về phía các môn đệ Ngài, không những họ không được bước theo con đường giả trá
của các ký lục và biệt phái, nhưng họ còn phải can cường (như kẻ tin trước đây là
Abraham bỏ quê mình lên đường đến vùng đất mới trong Cựu ước) vượt lên trên Lề luật
chưa đạt mức hoàn thành. Chẳng hạn người tin vào Đức Kitô không còn được hiểu hạn
hẹp công lý trong kitô giáo là luật công bằng theo kiểu ăn miếng trả miếng, mà phải vượt
lên để sống và làm chứng công lý của Kẻ tự giao nộp để chết mình đi, gánh lấy tội kẻ
khác, tha thứ vô điều kiện … vì yêu thương.

Làm trọn  công lý
Nơi lời nói của Chúa Giêsu-Kitô với Gioan tẩy giả (xem Mt 3,15), “làm trọn tất cả

Công lý”, ta thấy được rằng công lý đó khác hay đúng hơn là vượt lên trên Đạo lý tự
nhiên. Nơi các nền văn hóa nhân loại, đạo lý tự nhiên không thể thấu hiểu nổi việc Thiên
Chúa làm người vì yêu thương con người. Đứa con trai của bác thợ mộc (xem Mt 13,55)
sống ở làng Nazareth lại có thể là Đấng cứu độ con người, ban cho con người sự công
chính trước mặt Thiên Chúa!

- Nếu không phát xuất từ quyền năng Thiên Chúa và Tình Yêu vô tận của Ngài đã
hoàn thành công lý trong Chúa Kitô, Đấng đã mặc khải rằng: “Tất cả mọi sự Cha Ta
đã giao cho Ta và không ai biết Con nếu không phải là Cha cũng như không ai biết
Cha nếu không phải là Con...” (Mt 11,27),
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- Nếu không hưởng được một cách bất ngờ, dư tràn (vượt mức mong chờ của con
người, vượt lên một cách vô tận và kỳ bí) ân huệ đức tin hay là quà-nhưng-không
Thiên Chúa ban cho kẻ tin,

thì trong mức độ của đạo lý tự nhiên, kitô hữu tuyên bố rằng “Chúa Kitô, chính là công lý
hoàn hảo của Thiên Chúa” hẳn là một cái gì nghịch thường, phạm thượng!

“Công lý là Chúa Kitô” luôn vượt lên khả năng tự nhiên của con người. Tình yêu
Thiên Chúa là công lý nơi Chúa Kitô không một ai trong trần thế hiểu thấu cả. Chúa Kitô
và Gioan Tẩy giả đại diện cho nhân loại, muốn thực thi trọn vẹn công lý này, thì chỉ biết
đón nhận ý của Thiên Chúa trên Trời. Maria, Mẹ Chúa Giêsu, trước công lý này, cũng chỉ
nói lên được tiếng "Xin vâng" (xem Luca 1,8).

Việc không thể hiểu, nếu không nói là nghịch đời, nơi công Lý yêu thương của
Thiên Chúa đối với con người như thế sẽ đi đôi với một sự đáp trả trong Giao Ước đôi
bên giữa Thiên Chúa và con người: Đáp lại tình yêu vô tận, Con người Giêsu-Kitô đã chết
trên thánh giá, và những kẻ theo Ngài sẽ được chúc phúc trong mầu nhiệm tử đạo: chịu
bắt bớ vì Công Lý.

Ý nghĩa thứ hai của vượt lên là hoàn thành  Lề luật Maisen trong Chúa Kitô.
Phaolô khi trình bày về vai trò công lý nơi Lề luật như sau :

Tất cả mọi người đều bị tội lỗi qui phục... Chúng ta biết rằng, những gì Lề luật nói, là
nói với những kẻ ở dưới Lề luật để mọi miệng nói đều câm lại và toàn nhân thế nhận
ra mình có lỗi trước mặt Chúa, vì không ai sẽ được làm cho thành công chính do việc
thực thi Lề luật: Lề luật chỉ làm cho ta nhận biết về tội lỗi.. (Rom 3,9; 3,19-20)

Nói cách khác, điều răn của Lề luật tích cực “kính Chúa yêu người” không được thực
hiện trọn nghĩa khi con người ở trong sự khống chế của thân phận tội lỗi. “Mọi miệng của
con người phải đóng lại” nghĩa là tự sức con người không thể nói cho đúng, nói một cách
tích cực thế nào là Chân lý, Công lý và Tình yêu. Lề luật được mặc khải để nhận ra sự
“không biết”, sự “sai lầm” của con người trước Thiên Chúa.

Ở đây ta lại có dịp hiểu rõ hơn ý nghĩa của lối nói tiêu cực về Chân lý trong các nền văn hóa
như Khổng giáo, Lão giáo và nhất là Phật giáo. Đạo đức tự nhiên đạt đến mức cao nhất khi
nhận ra rằng “mọi miệng thế gian” nói về chân lý, hiểu và chứng minh chân lý “theo sức
mình” là không phải chân lý, công lý trọn đầy. Lão-Tử đã không nói rằng “Đạo khả Đạo phi
Thường Đạo”, và Phật đã không nói chân lý là Niết bàn, là không phải những gì con người từ
ngã chấp vẽ bày ra sao? Khổng đã không nói Đạo là Thiên mệnh vượt lên trên tài trí con
người hay sao ?

Lề luật đóng vai trò gìn giữ, bảo vệ con người đang ở trong tình trạng đón chờ, hy
vọng mặc khải tích cực về yêu thương. Nói cách khác, Đạo lý tự nhiên, lương tâm, Lề luật
phải hướng đến sự hoàn thành của yêu thương là cứu cánh của mình; và sẽ được làm
cho thành công lý thật sự do sự hoàn thành nầy.

 Câu nói của Phaolô thoạt tiên làm ta giật mình: “vì không ai sẽ được làm cho thành
công chính do việc thực hành Lề luật”. Phaolô muốn giải thích rõ rằng tất cả Lề luật và
việc làm của những con người tuân giữ lề luật phải qui chiếu vào sự cứu độ của Chúa
Kitô. Abraham, Maisen và tất cả nhân loại thiện tâm thiện chí, không phải vì đã tuân giữ Lề
luật vì Lề luật mà được gọi là kẻ công chính, nhưng “xác của các vị thánh sống lại và vào
Thành thánh khi Chúa sống lại” (xem Mt 27,52-53) nghĩa là tất cả đều múc lấy nguồn
sống, nguồn công lý viên mãn nơi Chúa Kitô.

Dẫu lề luật nói đến mến Chúa, yêu người, nhưng nói cho con người trong thân phận
đang bị tội lỗi qui phục. Nên Lề luật nói trong trạng thái tiêu cực: ngươi chớ giết người,
ngươi chớ ngoại tình, ngươi chớ trộm cắp, ngươi phải làm việc nầy việc kia...
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Trong phần mô tả lại việc Chúa Kitô rao giảng Nước Trời, Matthieu nói đến chữ “Hãy
hối cải” (Mt 3,17). Lề luật là chuẩn bị, nói như Lão tử là “quay trở về”, là dọn đường cho
ánh sáng khi “diệt ngã” giả tạo, nơi lý thuyết nhà Phật. Công việc đó, tự căn, không làm
cho người thành công chính. Nhưng trong niềm hy vọng vào ơn cứu độ, trông đợi ánh
sáng đến (ngộ đạo), trong sự gặp gỡ chính sự công chính trong Đức Kitô, việc làm đó mới
được làm cho công chính.

Trong bài nói đến ngày chung mãn của nhân loại trên trần thế, Matthieu nhắc lại
rằng, sự công lý trong yêu thương, con người luôn hoàn thành nơi Chúa Kitô, dẫu họ
không hay biết :

Vì Ta đã đói và các con đã cho Ta ăn...
Ta nói thật với các con điều nầy, khi các con làm việc đó cho một trong những kẻ nhỏ
mọn trong anh em Ta, là các con làm cho Ta. (Mt 25,35; 25,40)

Vượt lên Lề luật
Chưa hoàn thành không phải là sai, hay không phát xuất từ Thiên Chúa. Chưa

hoàn thành, nhưng nhất quyết dừng lại ở mức độ đó mà thôi và cho là đã hoàn thành, bất
chấp bản tính cao cả được tạo dựng để đạt đến mức hoàn thành, bấy giờ mới chính là vi
phạm đến ý định của Đấng tạo dựng.

Ta nhận ra công lý ở cấp thấp nhất dựa trên sự hiểu biết con người về sự vật. Khi
cân đo hai sự vật bằng nhau dựa trên một đơn vị đo lường, ta gọi là cân bằng. Aùp dụng
sự cân bằng cho cuộc sống tương giao giữa con người và Thiên Chúa, giữa con người
với nhau, ta sẽ làm nảy sinh quan điểm về công lý dựa trên lý trí con người, theo nguyên
tắc nhân quả, hay công lý có vay có trả. Ai yêu thương ta, ta yêu thương lại; ai ghét ta, ta
ghét lại; ai móc mắt ta, họ phải trả lại con mắt; ai đánh gảy cái răng họ phải bồi thường lại
cái răng. Thông thường trong ngôn ngữ ngày nay ta gọi đó là công lý của xã hội lý, một
xã hội mà trí khôn con người có thể cân đo đong đếm để ổn định mọi sự. Đặc điểm của
công lý nầy dựa trên sự việc thấy được bên ngoài để đánh giá, và dựa trên sự cân bằng
giữa nguyên nhân và hậu quả. Cũng như các môn đệ xưa của Chúa Kitô, ta cũng mù mờ
lấy sự cân bằng nầy để quá lạm khoác lên nội dung công lý khi nói đến tương quan giữa
Thiên Chúa với con người. Người mù, què, hay gặp tai ương, ta dựa vào lối suy nghĩ theo
nguyên tắc nhân quả để cho rằng họ phải trả tội của họ hay cha ông họ. Ta nhớ lại đoạn
Phúc âm của Gioan khi các môn đệ Chúa Kitô hỏi Ngài :

Thưa thầy, ai đã phạm tội, nó hay cha mẹ nó, để nay nó phải mù? Chúa Giêsu trả lời,
không phải nó cũng không phải cha mẹ nó đã phạm tội, nhưng để công việc Thiên
Chúa được tỏ bày nơi nó. (Gioan 9,2-3)

Công lý của xã hội lý nằm trong công lý chân thật, vì đó là cấp thấp nhất, cái hình
ảnh bên ngoài có nguồn gốc cao hơn ở bên trong. Nó là cấp thấp nhất, không phải vì thế
mà vất bỏ đi, nhưng phải được hoàn thành. Sự hiểu biết sự vật là ơn ích Thiên Chúa ban
cho con người. Nhưng sự hiểu biết về người phải còn hàm ngụ sự am tường bản tính
người. Bản tính đó cao hơn sự vật mà con người dùng lý trí và tài năng nhận thức của
mình để thu thái.

Con người nay là gì? Các nền văn hóa con người trong mặc khải tự nhiên đã cảm
nhận được rằng không phải chỉ là sự vật bên ngoài mà thôi. Con người tuy chưa rõ
được mình là ai một cách toàn vẹn, nhưng có được ánh sáng tự nhiên cho thấy mình
không chỉ là sự vật. Ánh sáng tự nhiên, hay Lề luật như thánh Phaolô đã nói, có khả năng
gìn giữ con người hướng đến, trông đợi một sự hiểu biết toàn mãn trong chân lý.

Và trong lúc đang trông chờ đó, nó giúp con người tránh xúc phạm đến Công lý chưa
được khai mở hoàn toàn. Do đó, nền công lý của ánh sáng tự nhiên, Đạo lý tự nhiên hay
Lề luật có tính cách bảo vệ, tiêu cực: Không được thờ bụt thần, không được giết người,
không được gian dâm, không được nói dối, trộm cắp...
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Nền công lý của Lề luật như thế, có phải Chúa Kitô đến để xóa đi không? Như đã nói
nhiều lần, nay xin trích lại lời Chúa Kitô :

Ta nói thật với các con điều nầy trước khi trời đất qua đi, không một chấm, một phết
nào của Lề luật được bỏ qua. (Mt5,18)

Như thế nghĩa là gì?
Nơi Chúa Kitô mọi sự đã hoàn thành; nhưng con người trong trời đất nầy đang hoàn

thành, nghĩa là chưa ai hoàn thành, ngay cả Giáo hội Ngài. Thánh Tông đồ Gioan nói rõ :

Ngay bây giờ, chúng ta là con Thiên Chúa và chúng ta sẽ ra sao thì chưa tỏ bày.
Chúng ta biết rằng khi có sự tỏ bày nầy, chúng ta sẽ giống Ngài. Vì chúng ta sẽ thấy
Ngài như chính Ngài. (I Gioan 3,2)

Không ai đã múc cạn hết sự sống của Chúa Kitô, không ai đã từng thấy Thiên Chúa
tận mắt trên dương thế, nên nhân loại còn ở trong cuộc vật lộn với sự ác và có nguy cơ
làm điều ác, có thể vi phạm công lý. Do đó công lý Lề luật luôn mãi còn giá trị. Nhưng
Chúa Kitô đã đến hoàn thành công lý rồi, và công lý đó ở gần với nhân loại. Con người
nghe được công lý đó, như thánh Phaolô nói, nhưng chưa bao giờ thực thi cho đầy đủ
được.

Công lý nơi Chúa Kitô được Phaolô mô tả thế nầy :

Thật thế khi mà chúng ta còn ở trong tình trạng bất lực, thì bấy giờ thời đã định xảy
đến, Chúa Kitô chết cho kẻ vô đạo.  Con người có tốt lắm thì cũng có thể chết cho
một người công chính; người ta hẳn có thể dám chết vì một người ngay lành; nhưng
chứng cớ Thiên Chúa yêu thương chúng ta, là Chúa Kitô đã chết cho chúng ta khi
chúng ta còn là kẻ tội lỗi. (Rom 5, 6-8)

Tông đồ Gioan nói :

Chúng ta hãy thương yêu nhau, vì tình yêu từ Thiên Chúa và vì ai yêu thương thì sinh
ra từ Thiên Chúa và biết Thiên Chúa. Ai không yêu không biết đến Thiên Chúa, vì
Thiên Chúa là Tình yêu. Và đây chính là tình yêu Thiên Chúa bày tỏ cho chúng ta:
Thiên Chúa đã gửi Con duy nhất của Ngài trong thế gian, để chúng ta sống nhờ
Người. (I Gioan 4,7-9)

Như vậy, công lý là Tình yêu Thiên Chúa nơi Chúa Kitô.
Tình yêu đó có những đặc điểm nầy:

 Vượt lên trên sự hiểu biết về ngang bằng, vay trả, nhân quả, trong thế giới của đời
sống vật chất bên ngoài, tình yêu là hiến thân mình cứu kẻ khác, đặc biệt là kẻ tội lỗi.

 Tình yêu đó trọn vẹn nơi Chúa Kitô, là Con Thiên Chúa, Đấng thực hiện công lý của
tình thương xót. Tình yêu như thế không do cảm xúc hay một tâm tình tự nhiên mà con
người tưởng là phát xuất do nỗ lực và sự tốt lành của mình. Con người chỉ có thể yêu
thương nhau trong tình yêu từ Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương con người trước:
“Tình yêu của Thiên Chúa ở nơi việc nầy: không phải chúng ta đã yêu Thiên Chúa
trước nhưng chính Ngài đã yêu thương chúng ta mà đã gửi Con Ngài làm nạn nhân
gánh tội chúng ta.” (Gioan 4,10). Ta không thứ tha, không thương xót người anh em
trọn nghĩa, nếu Ta không ý thức rằng khi nói thứ tha cho anh em là cầu xin Thiên Chúa
thứ tha nhờ ơn Cứu độ của Chúa Kitô.

 Công lý nơi Chúa Kitô là công lý từ bên trong, nghĩa là phát xuất từ sức mạnh của
ơn cứu độ của Chúa Kitô. Chính từ ơn cứu độ nầy, tình yêu nay không còn là tiêu
cực trong sự cấm đoán, nhưng con người có thể gọi Thiên Chúa là Cha, và gọi



268

người chung quanh là anh em, dẫu người đó có thể nào đi nữa, ngay kẻ đã làm thiệt
hại đến bản thân ta. Bên trong không phải chỉ thành tâm mà thôi, và điều ta làm và tâm
tư của ta ăn khớp với nhau thật sự mà thôi. Bên trong là múc lấy được mầu nhiệm sâu
kín, siêu việt của tình yêu Thiên Chúa nơi Chúa Kitô, Đấng đã yêu thương, hy sinh
mạng sống mình cho kẻ tội lỗi, vốn là kẻ thù chống lại Thiên Chúa. Ở nơi Tình yêu
nầy, tình yêu tích cực, trọn vẹn, không có vấn đề xét xem người bên cạnh mình ở địa
vị nào, đã làm gì tốt hay xấu,... Tình yêu tích cực khi nhìn họ là hình ảnh Thiên Chúa,
là người anh em của ta trong Chúa Kitô - Người anh cả của nhân loại, Đấng đã gánh
hết tội con người rồi. Ta có thể gượng gọi đây là tình yêu vô chấp, vô cầu, vị tha hoàn
toàn.

 Công lý nơi tình yêu là công lý cứu độ của Chúa Kitô, kẻ vô tội đã chết để cứu kẻ có tội
là chúng ta. Khi thực thi tình yêu, ta tham dự vào sự công chính của Chúa Kitô, hiệp
sức với Ngài cứu độ chính mình và thực hiện ơn cứu độ nhân loại với Ngài.

 Công lý của Chúa Kitô là quên mình: “Các con đừng quảng cáo công lý của các con
trước mọi người, để họ để ý đến các con.” (Mt 6,1). Chúa Kitô không tìm danh tiếng
cho Ngài, nhưng cứu độ tận tình trong sự tuân phục ý Cha Ngài trên trời.

 Công lý của tình yêu không dựa trên sự tính toán thiệt hơn theo sự khôn ngoan,
sống còn của trần thế. “Các con đừng lo lắng cho cuộc sống chúng con về việc phải ăn
gì, cũng đừng lo cho thân xác phải mặc gì.... Đó là những việc người ngoại đạo đang lo
tìm. Thật ra Cha các con trên trời biết các con cần tất cả những điều đó. Trước hết hãy
tìm kiếm Nước Trời và công lý của nó và mọi sự sẽ ban cho các con dư đầy.” (Mt 6, 25;
6, 32-33). Chúa Kitô nói quá đáng hay không? Đây là sự nhắc nhở hết sức cần thiết,
vì đây là cơn cám dỗ đầu tiên của Satan thử thách Con Thiên Chúa. Con người và
ngay cả Kitô-hữu dẫu ở cấp bực nào cũng dễ sa vào cơn thử thách nầy để quên yêu
sách công lý tình yêu. Vì hạn chế yêu thương vào việc chỉ lo ăn, lo mặc, thì kết quả
không những cái ăn cái mặc đó sẽ về tay mình hoặc làm cho uy danh quyền lực mình,
hoặc phe mình, giáo hội mình…, mà còn có nguy cơ chỉ cổ súy một thứ tình nhân loại
hạn chế và không sớm thì chầy sẽ cạn sức yêu thương chân thật. Ngược lại, nếu bám
vào Đức Kitô, Đấng đã nhập thế làm người và hiến trọn cuộc sống mình, thì không thể
không lo cơm ăn, áo mặc cho kẻ khác, mà còn thể hiện được vinh quang Thiên Chúa
nơi sức sống tin tưởng và vị tha, vô cầu của mình. Thứ đến, vì có yêu thương phó thác
nầy, công lý sẽ trong sáng và dũng mạnh nơi kẻ thực thi yêu thương. Đừng sợ công lý
nơi Chúa Kitô khi đối chiếu với sự khôn ngoan tính toán con người, dầu để bảo vệ một
lợi ích trần thế nào của Giáo hội. Giáo hội còn hay mất là nơi sức mạnh của ơn cứu
độ, chứ không do sự tính toán theo quyền lực trần thế. Nên Matthieu nhắc lại câu nói
tinh tế nầy: “Các con đừng cho chó của thánh.” (Mt 7,6). Câu đó nghĩa là đừng lấy
Công lý của ơn cứu độ để cân đo với tính toán, khôn lanh của con người.

 Công lý tình yêu không phải vụ hình thức bên ngoài, với những nghi lễ có tính cách
trình diễn nhưng là thực thi thánh ý của Chúa Cha (xem Mt 7,21 và Rom 2, 12-13).
Không phải do công lao gì từ nơi mình để mình được làm kitô hữu, nhưng Chúa quan
phòng ban cho người nầy hay người kia được biết đến danh Chúa Kitô. Và kẻ được
ơn nầy có phận vụ làm muối đất và ánh sáng thế gian và sẽ trả lời trước mặt Thiên
Chúa về ơn mình nhận lãnh. Những kẻ không biết đến tên Chúa Kitô, mà làm theo ý
Thiên Chúa theo lương tâm họ, sống vị tha, xả thân cứu đời, thì ơn cứu độ đã đổ tràn
trên họ và họ thật sự được ơn đó làm cho thành kẻ công chính. Vì thế, công lý của tình
yêu nơi Chúa Kitô dạy rằng: “Các con đừng phê phán, để khỏi bị phê phán” (Mt 7,1)
Thước đo sự công chính của tình yêu là hành động thực tế vì lợi ích tha nhân. Phán
xét chung thẩm về công lý nầy được Matthieu nói đến như sau: “Vì Ta đã đói và các
con đã cho Ta ăn; Ta đã khát và các con cho Ta uống, Ta là người ngoại quốc và các
con đón tiếp Ta, Ta trần truồng và các con che thân Ta... ” (Mt 25, 35-36)

 Nhưng hành động của Công lý tình yêu có khác gì hành động của tình yêu nhân loại
thông thường?

      Nơi câu trích dẫn trên, ta lưu ý hai nội dung:
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- Ta hành động cho con người trong Chúa Kitô, vì hướng đến một con người trọn
nghĩa. Tôn trọng họ là hình ảnh Thiên Chúa.

- Ta hành động trong sự tương giao người với người. Nghĩa là gì? Hành động cho
công lý tình yêu không dựa trên một lý thuyết, một ý niệm trừu tượng, một chương
trình công tác nào, hoặc sản xuất, phân phối … hay mưu đồ về một ý định nào
khác. Chúa Kitô không nói: ngươi hành động sản xuất lúa gạo, tổ chức nhà may
mặc, mở nhà xuất nhập nước ngọt... Phải, những việc làm đó cần để thực thi chủ
đích là yêu người. Nhưng thực tế của con người hành động không phải luôn như
thế. Xã hội lo làm ra của cải và luôn lấy hạnh phúc con người để biện minh. Nhưng
khi hành động, thì việc sản xuất của cải lại bất chấp con người sản xuất, bất chấp
cả hạnh phúc người tiêu thụ. Công lý tình yêu luôn đặt con người làm cứu cánh
và làm thước đo cho hành động và chương trình hành động, chứ không phải
ngược lại. Và hơn thế nữa, con người đó hiện tại trước mắt, bằng xương bằng thịt,
là hình ảnh sinh động, con người cụ thể không có ai thay thế cho ai, chứ không
phải một “ý niệm người phổ quát” trừu tượng gọi là nhân loại mai sau do trí tưởng
tượng của mình vẽ ra. Một con người vô tội, hoàn hảo đã chết, cho muôn người.
Có thể nói bạo lực của tội ác con người đã ở mức tối đa, khi giết Thiên Chúa và
giết Con người rồi; và Con người đó đã gánh hết bạo lực tội ác đó vào mình Ngài,
để công lý tình yêu không còn cần đến một thứ bạo lực nào nữa để hoàn thành.
Trong sức mạnh của ơn Phục sinh, Công lý tình yêu nơi nhân loại đang thực hiện
là công lý tình yêu tích cực, vượt lên trên bạo động và tội ác, để chỉ thấy nơi con
người trước mắt mình là Con Thiên Chúa, anh em mình.

Bị bắt bớ
Ngoài việc ghi lại câu truyện các nhà thông thái từ Đông phương đến gặp trẻ thơ

Giêsu tại Bêlem và thờ lạy Ngài, Phúc âm Matthieu còn có việc mô tả sự kiện các trẻ thơ
bị giết.

Bấy giờ Hêrôđê, thấy mình bị các nhà thông thái gạt, thì nổi giận kinh hoàng và sai
người giết các trẻ con dưới hai tuổi trong làng Bêlem và tất cả vùng đó, theo ngày
tháng nhất định mà các nhà thông thái đã nói cho ông rõ. (Mt 2,16)

Nếu xét đoán theo công lý của con người thì khi Đấng Cứu độ được hứa cho dân
riêng Israel đã đến, hẳn nhiên kẻ đến thờ lạy phải là các thầy cả, những ký lục và biệt
phái! Nếu Ngài được nhìn nhận là kẻ cứu độ con người, thì không thể nào tiếp theo sự
kiện đó kẻ ác là Hêrôđê lại còn đủ quyền hành giết chết các trẻ thơ vô tội!

Kẻ nghèo được gọi là phúc, chừng đó đã quá ngược đời, nay lại phúc cho kẻ phải bị
chết do bàn tay tội ác! Câu chuyện về các trẻ hài nhi vô tội phải chịu chết diễn tả cái
nghịch thường đến mức không chịu nổi của lý trí tự nhiên nơi con người trước điều gọi
là công chính của tình yêu Thiên Chúa! Luca không kể lại câu chuyện nầy, nhưng qua lời
tiên tri của cụ già Simêon nói về Chúa Giêsu với mẹ Ngài là Maria: “Nầy ! Trẻ nầy sẽ làm
cho một số đông nơi Israel phải vấp ngã” (Luca 2,34).  Con người ta sẽ vấp ngã trước trẻ
nhỏ nầy, trước  Công lý Tình yêu của Thiên Chúa, vì xét theo công lý con người với
nguyên lý nhân quả, thì khổ đau, cái chết… nhất là nơi kẻ vô tội không thể nào có một lý
do để biện minh cho được. Phải chân nhận rằng với nền nhân bản dựa vào lý trí con
người, nhiều người đã vấp ngã và từ khước hẳn sự hiện hữu của Chân lý và của Thượng
đế yêu thương, khi xét đến lý do của khổ đau và sự chết của thân phận làm người. Chết
tự nó không phải là khổ đau, nhưng khổ đau là tại sao con người muốn sống mà phải
chết! Cảm thức kinh hoàng đó mới là khổ đau cùng cực. Các triết gia gọi đó là phi lý, và
phi lý đến phẩn uất, chống kháng lại ý niệm một Thiên Chúa tạo dựng. Nên Nietzsche
dùng chữ “báo thù” để nói về ý niệm Thiên Chúa nầy. Tạo dựng con người và để con
người chết, trong khi cho nó một ước vọng muốn sống, thì đúng là một hành vi độc ác,
một Thượng đế thù hận cùng cực. Và kết luận là kẻ muốn “tự do” có thể vượt thắng cơn
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thù hận nầy bằng hai cách: hoặc tẩy xóa hết ý niệm về thần thánh, hoặc tin chắc rằng có
sự phục diễn đời đời của sự sống! Thời gian sẽ quay tròn lại, tôi hôm nay sẽ vẫn là tôi
trong kiếp khác của thời gian vòng tới, và cứ xoay chuyển hoài như thế. Tại sao lại chết?
Tại sao lại khổ đau? Tôi đâu chọn tôi để tôi ra đời, nên tôi đâu có lỗi mà phải chịu hình
phạt sự chết và gánh lấy khổ đau? Đây là những chuỗi dài những lời phẩn nộ, dựa trên
công lý nhân quả của con người. Đến đây, ta hiểu được phần nào tại sao Matthieu cho
mối phúc nầy có tầm quan trọng đặc biệt như mối phúc về kẻ nghèo.

Thánh Phaolô, xét đến sự công chính của ơn cứu độ, đã viết :

Nếu không có sự sống lại của kẻ đã chết, thì Chúa Kitô cũng đã không được phục
sinh. Nếu Đức Kitô đã không được sống lại, thì lời rao giảng của chúng ta trống rổng,
và đức tin của chúng ta cũng trống rổng. Và ngay cả chúng ta, chúng ta là những kẻ
chứng gian về Thiên Chúa, vì chúng ta đã chứng thực chống lại Thiên Chúa rằng
Ngài đã phục sinh Chúa Kitô, khi Ngài đã không phục sinh Đấng nầy, nếu thật sự
rằng những kẻ chết không sống lại. Vì nếu những kẻ chết không sống lại, thì Chúa
Kitô cũng không được phục sinh. Và nếu Chúa Kitô không phục sinh, đức tin của anh
em trở thành vô ích; anh em còn ở trong tội lỗi của mình. Bấy giờ những kẻ chết
trong Chúa Kitô cũng chết luôn. Nếu chỉ vì cuộc sống nầy mà chúng ta đã đặt niềm
hy vọng chúng ta trong Chúa Kitô, chúng ta là những kẻ khốn khổ nhất trong mọi
người. (I Cor 15,13-19)

Nói cách khác, công lý Tình yêu có cứu cánh là sự sống lại của Chúa Kitô. Công
lý Tình yêu không có nền tảng nếu thân phận con người chỉ có cuộc sống nầy. Và nếu chỉ
có cuộc sống nầy mà thôi, chết rồi hết không còn gì nữa, thì thật sự chân lý, Đạo lý trở
thành vu vơ, một lối phỉnh gạt của một lớp người mơ tưởng. Hay nói như một số triết gia
tân thời, đây là thuốc phiện, một dụng cụ tân kỳ của kẻ muốn thống trị bày ra để đè bẹp
lớp ngu dân và thực thi quyền lực của mình.

Nhưng nếu có Thượng đế, có Công lý, tại sao lại có con người đau khổ, và có con người vô
tội phải chết? Trước khi tìm câu giải đáp nơi các bản văn Thánh Kinh, ta cố tìm những ánh
sáng mà các bậc thánh hiền đông tây đã cảm nhận được về nỗi khắc khoải nầy. Triết gia
Héraclite của Hy lạp đã gợi lên ý nầy:

Lý (sơ nguyên), con người ta không bao giờ hiểu, trước khi nghe nói đến, cũng như sau khi
nghe xong. Dẫu mọi sự xảy ra theo Lý đó, nhưng con người dường như không có một kinh
nghiệm nào về những lời nói và những sự kiện đúng như tôi trình bày về chúng, khi phân biệt
và giải thích về bản chất của mỗi sự vật...76

Héraclite cảm nhận có Lý (Logos là tương quan nối lại mọi sự), nhưng Lý đó siêu vượt (hay
ẩn dấu) không tỏ lộ cho trí khôn hữu hạn của con người.
Thi hào và kịch gia Sophocle trong tác phẩm “Oedipe làm vua” cũng nói đến thân phận hữu
hạn, bất cập của con người trước Sự Thật, Công lý. Oedipe là biểu tượng cho sự hiểu biết,
phân biệt đêm-ngày, sai-trúng theo con mắt của lý trí. Nhưng Oedipe không biết gì về thân
phận của mình và người thân của mình. Sự hiểu biết của người thông hiểu sự vật bên ngoài
không cho phép Oedipe nhận ra Laios  là Vua Cha (=Trời), nên ông đã giết và giành ngôi ;
và ông cũng không nhận ra Jocaste là Mẹ (=Đất) mình nên đã loạn luân lấy bà làm vợ.
Oedipe là thân phận con người và nghiệp chướng của nó trong trần thế. Thế giới con người
chất chứa bất công, bạo lực và giả tạo. Và dẫu con người có nỗ lực “đâm mù con mắt bên
ngoài của mình”, lang thang quờ quạng tìm đạo khắp bốn phương, thì Chân lý ẩn dấu cũng
không hiện tỏ ra qua sựï khổ hạnh như thế. Chân lý chỉ còn vết tích  nơi Đại-Ký-Ức, là cảm
thức nhớ quê hương chân thật mãi dày vò con người suốt những tháng ngày của nó trên

76 Trích từ bản dịch của Jean Voilquin. Les Penseurs Grecs avant Socrate, Paris, G. F., Đoạn 1.
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dương thế. Nếu muốn tiếp tục sống, thì chấp nhận một trật tự tạm thời qui chiếu vào nỗi nhớ
trường kỳ ấy nơi mình.
Khổng Tử cũng nhắc lại lời Kinh Thư, nói rằng: “Đạo Tâm duy vi”. Con người không ai thấu
hết được Tâm Aáy của Đạo, dẫu là thánh nhân; nhưng trong mọi sự phải chiếu theo mẫu
mực thời Nghiêu Thuấn (không còn xảy ra nữa, không còn thuộc thời gian trong tầm tay của
con người nữa) được gợi lên như một kỷ niệm.
 Lão Tử cho rằng Thường Đạo không phải là đạo con người thiết lập nên được. Cuộc sống
nầy (thiên hạ) không phải thực, chỉ là nhân vi (nghĩa là do bàn tay con người tạo ra). Con
đường phải đi là trở về, xóa bỏ cái gọi là thực-hư  theo tiêu chuẩn cuộc sống nầy.
Đức Phật nhắc nhở là Ánh Sáng không phải thứ đạo mà ta tưởng mình tự tìm ra được,
nhưng là Đường ta nhờ duyên mà ta gặp. Mặt khác, kiếp làm người bị giam hãm nơi thế giới
của “chấp ngã”, của cái tôi lầm lạc và đầy ước mơ hão huyền, dựa trên những chứng lý sai
lạc. Con đường công chính phải đi trước hết là phải xóa đi quyền uy và dục vọng của “Ngã”.
Chân lý thường hằng là “Vô”, là “Niết bàn”, là sự từ khước tất cả những gì đang trụ vào
‘chấp ngã’ nầy.
Văn hóa Việt Nam luôn tôn vinh Một Đấng trên đầu trên cổ, một ý niệm Trời như biểu tượng
của một thực thể bao bọc lấy con người và cuộc sống, nhưng khả năng con người không ai
với tới hay dẹp bỏ được. Cảm thức sâu kín, bàng bạc đó lại là giềng mối hướng dẫn những
tương quan của toàn bộ sinh hoạt con người, từ cuộc sống cá nhân đến gia đình và xã hội.
Tính cách siêu việt của công lý, được cảm nhận nơi ước mơ tiêu cực muốn vượt ra khỏi thế
giới đang có trước mắt, bây giờ và ở đây, cũng như trong nỗi khắc khoải chờ đón một chân
trời mới, khác và tuyệt đối ; đó là cảm hứng nguyên sơ và phổ quát của mọi nền văn hóa,
dẫu mỗi nền văn hóa có những đề nghị giải quyết khác nhau. Ta gọi cảm hứng nguyên sơ vì,
nơi mỗi người, từ bên trong tâm hồn mình, đã được “một vết tích của làn hơi sống” đó thúc
đẩy. Ngôn ngữ của đạo đức gọi là tiếng nói lương tâm. Mạnh Tử gọi là sức sống của bản
tính nguyên sơ (=khí hạo nhiên), không chút giả tạo, là sự thiện có sức mạnh làm cho con
người cư ngụ trong chân lý : “Nhân chi sơ tính bổn thiện”. Sự Thiện nầy lôi con người ra khỏi
tình trạng mờ mịt trước mắt để trở về cái tính nguyên sơ, “tức là nhận ra công lý ẩn kín”.
Trong kinh nghiệm của cuộc sống của mỗi người, nơi bất cứ một nền văn hóa nào được đề
nghị, ta luôn chứng kiến có một cuộc “vật lộn” nơi chính tâm hồn mình để vươn lên, tiến tới
hay trở về một chân lý khác với thực tại hiện có.

Ta trở lại các bản văn Kinh thánh để nhận ra mặc khải về công lý nầy như thế nào
trong cuộc sống của con người.

Công lý của kẻ tin vào Thiên Chúa ẩn dấu đòi hỏi một cuộc vượt lên thế giới tự
nhiên trong kinh nghiệm của tổ phụ Abraham :

- Abraham lìa quê cha, chấp nhận không điều kiện hiến tế con một mình (xem Sáng
thế 17 và 22).
- Dân được chọn Israel là Giacop vật lộn với Thiên Chúa ẩn kín để tìm biết cho

được tên Ngài dẫu phải mang thương tích ở xương đùi (xem Sáng thế 32,23 và tiếp
theo).
- Lịch sử dân được Thiên Chúa cứu thoát là tiến trình lìa bỏ thế giới nô thuộc của xã

hội, vượt qua thời gian và thân phận hữu hạn để tìm về Đất hứa.

Như thế, kẻ tin là kẻ đón nhận công lý trước hết trong sự vượt qua. Đó là ý nghĩa
căn cơ nhất của mối phúc dành cho những kẻ bị bắt bớ vì công lý. Trong cuộc vật lộn với
Thiên Chúa ẩn kín, Giacop bị thương ở đùi. Đường của công chính dành cho thân phận
của con người tại thế là chiến đấu liên lỉ và lắm cam go, đầy thương tích. Đức Phật gọi đó
là “diệt ngã”; ngôn ngữ Kitô giáo gọi là chết đi con người cũ với thứ công lý riêng của
mình.

Bị bắt bớ không phải chỉ do kẻ khác làm điều ác hại đến ta, nhưng trong ta đã chất
chứa thế giới của mê lầm và sự ác mà như Kinh Thư từng nhắc: “nhân tâm duy nguy”. Có
thể nói rằng Công lý thật sự luôn làm ta phải chịu thương tích. Tại sao làm người
phải chết, đồng thời lại ước mơ một cảnh vực tuyệt đối bất tử? Tại sao lại có khổ đau? Tại
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sao Chân lý lại ẩn dấu? Và từ khước tất cả nỗ lực tìm kiếm câu giải đáp thành khẩn của
con người? (x. Job).

Thông thường mối phúc của những kẻ chịu bắt bớ vì công lý chỉ được hiểu trên
bình diện xã hội, khi đóng khung sự bắt bớ vào hành vi bạo động của con người trên kẻ
làm chứng về Công lý chân thật: Trong suốt lịch sử của Israel dân Chúa chọn, các tiên tri
là những kẻ thực thi Công chính của Giavê Thiên Chúa đã chịu bắt bớ; Gioan Tẩy giả đã
chịu số phận đó. Nơi Tân ước, các bản Phúc âm, các Thánh thư, sách Tông đồ công vụ
(xem cuộc tử đạo của Stêphanô) đều minh nhiên nêu lên Mầu nhiệm tử đạo trong sứ
mạng rao giảng Tin mừng công lý.

Nhưng Kinh thánh còn mặc khải một chiều kích sâu kín và thiết yếu hơn nữa: Tình
yêu Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Kitô trong sự nhập thể, chịu chết và sống lại của Ngài.

Ta thử đọc lại Matthieu. Thoạt tiên ta đọc được nội dung sự bắt bớ qua việc làm
tàn ác của Hêrôđê ra lệnh giết các trẻ hài nhi dưới hai tuổi ở vùng Bêlem, và vì lệnh đó
Chúa Giêsu phải đi tị nạn ở Ai cập. Nhưng trong đoạn 1 đi trước câu chuyện nầy,
Matthieu nói đến việc Thiên Chúa đến cư ngụ giữa chúng ta, làm người như chúng ta
trong lòng trinh nữ Maria. Có ý nghĩa gì đặc biệt trong các tương quan như thế? Thiên
Chúa làm người, đó là câu trả lời. Thánh Phaolô giúp ta hiểu rõ hơn về Mầu nhiệm được
mặc khải :

Ngài, từ thân phận là Thiên Chúa, mà không giữ lấy riêng cho mình vai vế ngang
hàng Thiên Chúa. Nhưng Ngài đã tự làm cho mình ra hư không, mang lấy thân
phận tôi đòi và trở thành đồng loại với con người. (Phil 2,6-7)

 Nói theo ngôn ngữ thi ca nơi sách Sáng thế về Gia cóp, Thiên Chúa đã thua con
người trong cuộc vật lộn của con người đấu với Ngài. Tình yêu của Ngài đã vượt thắng
công lý tự nhiên của con người, khi định chỗ: người là người, Thiên Chúa là Thiên Chúa.
Công lý của tình yêu là Thiên Chúa tự hủy thân phận mình để làm người, nghĩa là chịu
đau khổ và sẽ chịu chết. Đến đây có thể nói rằng cái phi lý, bất công mà Đức Giêsu-Kitô
mang trong mình Ngài khi nhập thế sẽ giải thích cho điều không thể hiểu của bản tính
hướng đến chân lý siêu việt, đau khổ và cái chết nơi mỗi người trong nhân loại. Ai đã bắt
bớ Thiên Chúa để Ngài phải làm người? Có thể nói là do tội lỗi của mỗi người. Nhưng tựu
trung là do nơi Tình yêu không hiểu nổi của Ngài! Điều mà Nietzsche gọi là sự trả thù,
khi kéo Thiên Chúa xuống thành một thụ tạo, suy nghĩ công lý theo tầm vóc nhân quả của
kẻ thụ tạo, thì đây là một sự trả lời khác luôn làm con người ngạc nhiên, khi mặc khải
Thiên Chúa là Tình yêu. Tại sao con người có? Tại sao đau khổ?.., tất cả những câu chất
vấn từ công lý thuần nhân loại như hụt chân trước một lối trả lời hoàn toàn khác vượt lên
trên lối cân đo suy nghĩ của con người. Thánh Kinh nói rằng :

Ôi, hố thẳm của sự phong phú, của sự khôn ngoan và hiểu biết của Thiên Chúa.
Những mệnh lệnh của Ngài khôn dò và đường lối Ngài không thể hiểu được! (Rom
11,33)

Nhưng ở bức thư gửi giáo đoàn Côrintô, Phaolô viết :

Ai đã biết được ý nghĩ của Thiên Chúa, để dạy bảo Ngài? Còn chúng ta, thật vậy,
chúng ta có tư tưởng của Chúa Kitô. (I Cor 2,16)

 Khi nói đến thân phận con người, đến sự phi lý của sự chết và đau khổ, Nietzsche
tiền kiến không chấp nhận cảnh vực Yêu thương đó. “Nầy là người” nơi thánh Gioan
(Gioan 19,5) là Giêsu-Kitô Thiên Chúa làm người, chịu đau khổ, chịu chết vì yêu thương,
nay được Nietzsche lấy lại làm tựa đề cho cuốn sách của ông. Cuối cuốn sách nầy, con
người phản kháng xuất thân từ ý niệm về công lý con người, ý niệm về một Thiên Chúa
trả thù, đã lên tiếng :
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Ai hiểu tôi không? Dionysos đối đầu với kẻ chịu đóng đinh... 77

Dionysos là men say của cuộc đời nầy và quyết tâm ở lại trong cuộc đời nầy thôi!
Dionysos, ngã chấp, dục vọng, Hêrođê... đó cũng là một phần của chúng ta, của mỗi
người tại thế. Sự nhập thể làm người của Chúa Kitô, hiện thân của Tình yêu và Công lý
của Ngài quật ngã con người chúng ta như  Saulê trên đường Damas. Có thể nói rằng, từ
con người theo công lý riêng của mình, chúng ta bị Công lý của Thiên Chúa “bắt bớ”, đòi
hỏi sự anh dũng vươn lên, vượt qua nơi chính chúng ta, nơi chính xã hội của chúng ta và
ngay cả nơi chính Giáo hội của chúng ta đang chiến đấu với chính mình nơi trần thế.

Nếu chỉ nhấn mạnh đến Hêrôđê, các thầy cả Do-thái, Giuđa, Phongxiô Philatô và
dân chúng Do-thái là những kẻ bắt hại Chúa Kitô... (mà có lúc dường như nhiều người đã
chỉ muốn hiểu như thế), thì chúng ta sẽ dễ biến Đức Kitô thành một vị giải phóng chính trị,
xã hội. Một mặt chúng ta sẽ che lấp mầu nhiệm cứu độ con người nơi Ngài; mặt khác dấy
lên những phê phán, hận thù những kẻ bắt bớ Ngài, cũng như những kẻ bắt bớ cả chính
chúng ta. Phúc âm không lên án ai, không nhằm mục tiêu để truy cứu tội của Hêrôđê hay
Giuđa, các thầy cả Do-thái, dân Do-thái hay Philatô.… Trái lại Phúc âm mặc khải Đức Kitô
là Đấng cứu độ mọi người kể cả những kẻ ta vừa kể.

Trong công cuộc cứu độ của Ngài, đặc biệt vào giai đoạn khổ nạn từ vườn cây ô liu
đến đồi Golgotha, Đấng “bắt bớ” Con Người Giêsu lạ thay đó chính là Thiên Chúa ẩn dấu.
Mấy câu nói sau đây của Đức Giêsu-Kitô với các môn đệ trước khi đi vào khổ nạn mặc
khải thân phận diệu kỳ nơi Con người Giêsu, và cũng là thân phận của toàn nhân loại nơi
trần thế trong tương quan với Thiên Chúa Công lý-Tình yêu.

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: ‘Các con tất cả sẽ vấp ngã vì Ta, chính trong đêm
nay. Thật vậy có lời viết: ‘Ta sẽ đánh kẻ mục tử và chiên trong đàn sẽ tản mác’.
Nhưng sau khi Ta được Phục sinh, Ta sẽ đi trước để gặp các con ở Galilêa. (Mt
26,31-33)

Đêm khổ nạn của Chúa Kitô là đêm đã được sách Sáng-thế loan báo trong cuộc
chiến của Giacop với Thiên Chúa dấu mặt. Đêm đó cũng là cuộc sống của mỗi người nơi
trần thế nầy. Lời Thánh Kinh Matthieu ghi lại là lời sấm Thiên Chúa đã nói trong sách tiên
tri Zacharia (13,7). Ai sẽ đánh mục tử? Chữ “Ta” ở đây nói đến chính Thiên Chúa. Đây là
một cách nói đặc biệt để mặc khải về thân phận con người trong tương quan với Thiên
Chúa.

Con người cũ dừng lại ở cuộc sống bây giờ và ở đây, lấy khả năng nhận thức và phê
phán của mình làm ánh sáng để làm ra công lý do tự mình, con người cũ đó  « sẽ bị đánh
gục » bởi Tình yêu Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Aùnh sáng và Thánh Thần Chúa Kitô nơi
cuộc khổâ nạn của Con Thiên Chúa sẽ chuyển « ánh sáng con người », ngày “tự mãn”,
“chấp ngã” đầy đặc của nhân thế  thành đêm tối vật lộn với Thiên Chúa để được Ngài
chúc lành.

Công lý thật trong nhân thế nay là đêm khổ nạn kêu cầu sự hiện diện của Thiên
Chúa.

Khổ nạn đó, khổ đau làm người đó “như vết thương”, như “cơn khát” trường kỳ gắn
bó với con người của công lý (xem sách Job).

Con người thật-là-người nơi nhân thế là Đức Kitô làm người đã chiến đấu quên mình
để lắng nghe ý muốn của Cha Ngài luôn ẩn mặt và luôn làm thinh (xem đoạn khổ nạn
trong vườn cây dầu Mt 26,36-44). Cho đến hơi thở cuối cùng, Ngài đã thốt lên: “Lạy Thiên
Chúa, lạy Thiên Chúa, tại sao Cha lại bỏ con?” (Mt 27,46; Tv 22,2)

Nhưng dằng sau khổ đau và cái chết của Con người đó là gì?

77 F. Nietzsche. Ecce Homo. Ocuvres Vol. 2. Trad., Ed. Robert Laffont, Paris 1993, tr. 1198.



274

 Là sự kiện Phục sinh.
Thiên Chúa làm cho Con người mang trọn khổ đau và sự chết được sống lại trong

vinh quang ở với Thiên Chúa.
Nềân Công lý ngược đời, ẩn dấu, mà không một ai  làm người thấu hiểu được, nay

được mặc khải trọn đầy nơi sự sống lại của Chúa Kitô. Vì thế Phaolô quả quyết rằng trong
đức tin, chúng ta có được tư tưởng của Chúa Kitô, nghĩa là biết được mầu nhiệm Tình
yêu của Thiên Chúa, Công lý của Ngài đối với con người.

Con người Kitô đã được Chúa Cha Phục sinh, nên cuộc sống mang sẵn sự chết, nỗi
khổ đau dằn vặt con người tìm về Chân lý, được làm cho thành công chính trong sự sống
lại của mỗi người trong Chúa Kitô.

Một lần nữa chúng ta nhắc lại rằng, ơn Phục sinh và Cứu độ của Chúa Kitô bao trùm
hết toàn nhân loại, vượt thời gian không gian. Nên tất cả những ai, nhờ sức mạnh ơn Cứu
độ nầy, dẫu có biết đến tên Chúa Kitô hay không, biết khát khao Công lý hoàn mãn của
Tình yêu vượt lên công lý trần thế, đều hưởng được phúc Phục sinh ấy. Nói theo thánh
Phaolô, họ thực thi nền Công lý nầy nơi cuộc sống của họ, dẫu miệng họ không nêu lên
tên Đấng Cứu độ Kitô.

Như thế kẻ chịu bắt bớ vì công lý, trước hết nhằm chỉ những con người như Giacop
đã chiến đấu với chính mình, bị “bắt bớ” vì nỗi khổ đau, khao khát chân lý tuyệt đối vượt
trên sự thật giả tạo, không đầy đủ nơi cuộc sống nầy. Và ta cũng lưu ý là  tình trạng bắt
bớ nầy bám sát với thân phận con người cho đến khi nó lìa trần. Thiên Chúa luôn mãi là
Thiên Chúa ẩn dấu trước thân phận con người nơi trần thế, và con người cũng luôn có tự
do, luôn chiến đấu và có khả năng khước từ Tình yêu của Ngài bất cứ giây phút nào trong
cuộc sống của mình. Nhưng ai còn chiến đấu, còn mang nỗi khao khát Thiên Chúa đều là
những kẻ thông dự vào Con người khổ nạn của Đức Kitô, Phúc Cứu độ.

Cuộc vật lộn trong Công lý, tìm Công lý, thể hiện Công lý nơi cuộc sống lại có thể bị
« thế gian » chuyển thành cuộc đấu tranh, tìm quyền lực thống trị, sát hại lẫn nhau giữa
con người với con người. Nói cách khác sức mạnh yêu thương nay bị lạm dụng để dùng
làm uy lực của thù hận. Gioan tông đồ gọi sự chuyển hướng từ cuộc vật lộn hướng
thượng và sự hận thù, đấu tranh hàng ngang đó bằng hai tên gọi: Nước Trời và thế gian.

Nước ta không thuộc về thế gian nầy. (Gioan 18,36)
Nếu thế gian ghét các con, hãy biết rằng nó đã ghét Ta trước các con. (Gioan 15,18)

Matthieu gọi tắt là “những con người”:

Các con hãy coi chừng những con người: họ sẽ nộp các con nơi các nhà hội và sẽ
đánh roi các con trong các nguyện đường của họ, các con sẽ bị điệu ra trước các
quan, vua vì Ta, để làm chứng trước họ và trước dân chúng. (Mt 10,17-18)

Thế gian nầy đừng tưởng lầm là một lãnh vực ngoài sinh hoạt tôn giáo, nghĩa là sinh
hoạt dân sự…, hoặc cuộc sống của những người không cùng tôn giáo với mình. Qua câu
nói đặc biệt trên đây của Matthieu, với sinh hoạt con người đương thời của dân Do-thái
lúc bấy giờ, ta có thể hiểu thế gian là quyền lực đạo-đời.

Công lý tình yêu không phi bác quyền uy đạo-đời trên xã hội. Chúa Kitô tuân phục
quyền uy đạo-đời vì tự căn nguyên những quyền uy đó là phương cách thể hiện công lý
tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng thế gian, những con người khi không nhận biết, không
sống sự khao khát, tìm kiếm công lý lên trên sự đoán xét riêng của mình, chuyển công lý
thành dụng cụ của quyền lực cho chính mình, thì dẫu mang hình thức tôn giáo hay xã hội
trần tục, đều vẫn là thế gian. Và Đức Kitô đã bị bắt bớ vì cả hai hình thức quyền lực nầy.

Và ngược lại, những kẻ chịu bắt bớ vì công lý đều mặc nhiên thông dự vào chính sự
bắt bớ của Chúa Kitô, dẫu không phải là Kitô-hữu. Họ được chúc phúc vì họ thực sự đã ở
trong Nước Trời, hứa ban cho toàn nhân loại.
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Phúc kẻ chịu bắt bớ vì Công lý Tình yêu là được ở trong Nước Trời, nước đó không
có ai là kẻ thù của mình cả, dầu đó là Hêrôđê, Giuđa, Philatô... Nếu trong sự vương vấn
với tâm thức xã hội con người, ta gọi đó là kẻ thù để chỉ về hành vi tàn ác của họ, thì
Công lý Tình yêu sẽ lên tiếng như sau :

Các con hãy yêu kẻ thù các con; hãy cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ các con; và
như thế các con sẽ là con của Cha các con Đấng ở trên trời. (Mt 5,45)

Công lý Tình yêu không phải đối kháng, thù nghịch với thế giới con người, nhưng
vượt lên, nghĩa là mở ra một chân trời khác, một cái nhìn khác.

Công lý đó không còn ở nơi xét đoán nhân quả, nơi tâm tình của Nietzsche, gọi là trả
thù: Không phải hôm qua người không tôn giáo với ta sát hại ta, nay ta lấy tôn giáo ta
thống trị trên kẻ thù cũ của ta! Cũng không phải kẻ sát hại anh em ta nay gặp phải tai
ương là dấu chỉ xét đoán sự toàn thắng của Công lý.

Toàn thắng của Công lý Tình yêu là toàn thắng trên những kẻ tội lỗi, là chúng ta tất
cả: chúng ta vốn là những kẻ sát hại, bắt bớ Thiên Chúa như Nietzsche từng nói, được
hưởng vinh quang sống lại của Chúa Kitô.

Công lý đó đã thể hiện trọn vẹn nơi Chúa Kitô, nhưng, như Ngài đã nói, trước khi
chịu khổ nạn :

Ta nói thật với con điều nầy: ngay đêm nay, trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần.
(Mt 26, 34)

Phêrô, người được chọn để chăn dắt nhân loại thực thi Công lý, còn vấp ngã đến ba
lần! Do đó con đường thực thi Công lý vẫn luôn là con đường dễ vấp ngã, đầy
chông gai của ngươì lữ hành, là cuộc hành trình của nhân loại về núi Galilêa, nơi
điểm hẹn, vùng đất hứa, mà Chúa Kitô đã đến trước để chờ đón mọi người. Nước
Trời, là Chúa Kitô, đã thể hiện trọn vẹn các mối phúc, được mặc khải trên đồi
Galilêa.

Phúc cho những ai từng bước, cùng nhau tìm về núi Galilêa muôn thuở đó, để cùng
với Chúa Kitô thể hiện Nước Trời nơi đêm tối của thế gian và lịch sử con người, và đang
hoàn thành Nước Trời đó với Ngài.

Trên cuộc hành trình của những kẻ thực thi Công lý, sự sống lại là nguồn hy vọng và
niềm vui hiện diện ngay trong khổ đau và sự chết. Thánh Phaolô nói rằng :

Niềm hy vọng của chúng tôi, niềm vui của chúng tôi, triều thiên mà chúng tôi sẽ hãnh
diện là gì, nếu không phải là chính anh em, nơi có sự hiện diện của Chúa Giêsu
Chúa chúng ta khi Ngài lại đến? Vâng, chính anh em là vinh quang và niềm vui
mầng của chúng tôi. (I Thessal. 2,19- 20)

Niềm vui và hy vọng, của kẻ hành trình thực thi công lý không phải sẽ được cái gì
trong khuôn khổ của dục vọng và quyền lực, (dẫu cái gì đó là tất cả trần thế), nhưng là
gặp gỡ Thiên Chúa ẩn dấu nơi anh em mình. Vinh quang và niềm vui của kẻ hành trình
trong đạo Công lý-Tình yêu nầy là những con người. Niềm vui đó khác niềm vui của
công lý con người vì công lý con người lấy sự hiểu biết của mình dựa trên nhận thức sự
vật làm ánh sáng. Công lý đó dựa trên đo lường sự vật, dựa trên tính toán của nguyên tắc
nguyên nhân và hậu quả theo định luật tất yếu, vô tình của vật chất, và dừng lại ở đó.
Công lý con người hạ thấp con người xuống thành đồ vật.

Người có nhiều đồ vật, người chế ngự được nhiều người khi biến con người thành
dụng cụ của ý chí quyền lực của mình, được xem “là người” hơn kẻ khác. Cứu cánh của
thế giới đó chỉ còn một mình tôi, dưới nhiều dạng thức khác nhau theo dự phóng của cái
tôi quyền lực nầy. Nó mang tên nhân loại phổ quát, xã hội tập thể, đế quốc của dòng tộc
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mình, thống trị của đảng mình, uy lực của quốc gia mình và ngay cả quyền bính của tôn
giáo mình.

Trước khi chép lại bài giảng trên núi, loan báo Nước Trời ở gần nơi những kẻ thực
thi các mối phúc, Matthieu mô tả nền công lý của Thiên Chúa nơi Chúa Kitô, Đấng đi tìm
con người (gọi Phêrô và Anrê xem Mt 4,18-20) và gọi con người đi theo Ngài để đi tìm
con người.

 Ngày tận thế, con người sẽ được qui tụ nơi điểm hẹn của Con người đã sống lại là
Đức Kitô, đồi Galilêa của các mối phúc. Tất cả sẽ được phán xét về việc họ đã hoàn thành
nghĩa vụ làm người của họ trước Thiên Chúa: họ đã đối xử với người chung quanh họ
như đối xử với những con người thật theo Công lý Tình yêu hay không?

Nơi trần thế đang khát khao Thiên Chúa, con người vừa sống sự sống con người
khổ đau của Chúa Kitô, vừa thể hiện sự vinh quang sống lại của Ngài, khi hiến thân mình
phục vụ người bên cạnh. Mỗi một kẻ khác, một người nào bất kỳ ta gặp  trên các nẻo
hành trình của cuộc sống, là vinh quang và là niềm vui, là Nước Trời đang thể hiện, đẩy
dần lui sa mạc của cô đơn, tự mãn và biên giới của hận thù.

Niềm vui trong hy vọng! Vì trong cuộc vật lộn với Thiên Chúa, với Đấng Siêu việt,
với Chân lý ẩn dấu, tư tưởng của Lão Tử vẫn chứa chan hy vọng sâu thẵm ở đáy lòng
người khi kêu gọi con người trở về với Thường Đạo là thế giới của muôn sự diệu kỳ.
Khổng tử cũng mang niềm hy vọng nầy, khi nêu lên nghĩa khí làm người phải thực thi
Thiên mệnh, dẫu bên ngoài sự việc có thể bị xã hội đánh giá là thất bại. Và Phật cũng nêu
lên chân lý “diệt ngã” để ngộ “Niết bàn”, để thực thi Bát chánh đạo, không khác lời cầu
nguyện của thánh Phanxicô Assisi, con người của Hy vọng, của Hòa bình, của Công lý
tình yêu: “Chính khi chết mình đi, là khi vui sống muôn đời.”

“Phúc cho những kẻ chịu bắt bớ vì Công lý”, vì họ đã ở trong Nước Trời, đã
ngộ được một cảnh vực của con người biết yêu thương kẻ khác như là người thật, chứ
không phải những dụng cụ, đồ vật làm tôi đòi cho quyền lực tăm tối. Người thật là Con
Trời, Con Thiên Chúa, chứ không phải một ý niệm do trí tưởng tượng của con người vẽ
ra.







Chương XIII

PHÂN TÍCH BẢN VĂN

MỐI PHÚC DÀNH CHO KITÔ HỮU

Phúc cho các con nếu người ta sỉ nhục các con,
nếu người ta bắt bớ các con mọi cách vì  Ta.
Các con hãy ở trong sự vui mừng và hoan hỉ,
 vì phần thưởng các con sẽ lớn trên trời. (Mt 5,11-12)

Các con là muối đất... (Mt 5,13)
Các con là ánh sáng thế gian. (Mt 65,14)
Vì thế ánh sáng của các con phải sáng lên trước mặt mọi người, để, khi thấy các việc
làm tốt lành của các con, họ tôn vinh Cha các con Đấng ở trên trời. (Mt 5,16)

Tác giả Matthieu đã viết thành hai phần riêng về các mối phúc: tám mối phúc đầu
dành cho mọi người, ở ngôi thứ ba số nhiều, và mối phúc thứ chín nầy nhằm chỉ riêng cho
những kẻ đã biết đến Ngài và đi theo Ngài.

Tại sao lại phải chia ra hai phần như thế ?

A - Mặc khải về Đức Kitô,
      Ngài là Nước Trời mà mọi người mong đợi

Như chúng ta đã phân tích ở phần dẫn nhập, Matthieu là một tác giả Do-thái, rao
giảng Tin Mừng trực tiếp cho một cộng đoàn hầu hết là gốc Do-thái. Và tâm thức người
Do-thái đương thời, khi nói đến Đấng Thiên sai thì luôn nghĩ đến một vị giải phóng ch trị
cho dân tộc họ mà thôi. Đó là một trong những yếu tố khách quan thúc đẩy Matthieu nói rõ
hơn, nhấn mạnh về Một Đức Kitô cứu độ toàn nhân loại.

Trong ánh sáng của Thánh giá và sự Phục sinh của Chúa Kitô, Matthieu soi dọi lại lời
hứa của Thiên Chúa sẽ cứu độ toàn nhân loại được mặc khải trong Cựu ước và trong lịch
sử dân Israel, dân được chọn. Thêm vào đó, từ những sự kiện lạ lùng như ba nhà đạo sĩ
phương Đông đến thờ lạy Chúa Kitô khi Ngài sinh ra, đến sứ điệp cuối cùng trao cho các
môn đệ rao truyền Tin mừng khắp các dân tộc, cũng như việc các thánh đã chết đi vào
thành thánh khi Chúa sống lại... Matthieu không những nêu lên ơn cứu độ cho mọi người,
mọi dân tộc, mà còn nhấn mạnh đến hiệu năng của ơn cứu độ vượt không gian và thời
gian, các khung cảnh, ranh giới bên ngoài theo ước lệ xã hội.

Mặc khải đó thấy rất rõ ở trong chính mối phúc nầy. Chữ Nước Trời, trong tám mối
phúc đầu được xác định là Chúa Kitô, và Thiên Chúa là Cha trên trời của mọi người ở mọi
thời đại.

Đức Kitô đến để hoàn thành, để thực hiện lời Thiên Chúa hứa, lời đó gieo trong lòng
mỗi người từ cổ chí kim, và nói rõ thành dấu chứng lịch sử trong dân Israel.

Thánh Phaolô viết rằng :
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Tất cả tạo vật trông đợi khát khao sự mặc khải làm con Thiên Chúa: nếu nó đã bị mê
lầm chế ngự, không phải vì nó đã muốn sự mê lầm, nhưng vì Đấng đã để nó ở trong
sự mê lầm, thì nay với niềm hy vọng nó cũng được giải thoát khỏi sự nô thuộc của sự
hư nát để đi vào trong sự tự do của vinh quang của các con Thiên Chúa. (Rom 8,20-
21)
Sau hết hởi anh em, tất cả những gì là thật, là cao cả, là công chính, là thanh khiết, là
đáng mến, là đáng kính, tất cả những gì là tốt lành nơi nhân đức và đạo lý con người,
anh em phải lưu tâm. Những gì anh em đã học biết, đã lãnh nhận, đã nghe nơi ta và
nhận thấy nơi ta, anh em phải thực thi...(Phil 4,8-9)

Theo danh từ thần học, ta thấy được rằng, toàn nhân loại là chi thể Chúa Kitô, là
Giáo hội nhiệm mầu đã được thanh tẩy trong sự chết và sự sống lại của Chúa
Kitô. Nên mọi nỗ lực, thiện chí của bất cứ ai đều được gọi là tốt trong Con Người
Tốt là chính Ngài. Thánh Thần là sự Sống của Chúa Kitô hành động nơi mọi
người, dẫu họ không biết đến tên Ngài. Vì thế, những gì tốt đẹp nơi họ, môn đệ
của Chúa Kitô, Kitô-hữu, phải chú tâm học hỏi. Đây là nền tảng thần học về đối
thoại tôn giáo và nỗ lực hội nhập văn hóa.

Mầu nhiệm Đức Kitô làm người lịch sử trong nhân loại đi đôi với mầu nhiệm của
những kẻ được Thiên Chúa chọn để biết và nhận mặc khải lạ lùng nầy. Không ai tự mình
có thể hiểu, và cũng không ai tự hào về công lao riêng gì của mình, trong việc mình được
ơn đặc biệt làm kitô hữu cả. Nên cũng vì thế trong bài giảng được gọi là “bài giảng về
Giáo hội học”, Matthieu nhắc lại lời Chúa Kitô về chỗ đứng của Kitô-hữu giữa lòng nhân
loại :

Bấy giờ các môn đệ đến gần Chúa Giêsu để hỏi Ngài: Ai là người lớn nhất trong
Nước Trời? Ngài gọi một trẻ nhỏ, đem nó đến giữa họ và nói: Ta nói thật với các con
điều nầy, nếu các con không trở về tình trạng của ấu nhi, các con sẽ không vào được
Nước Trời. Ai trở nên bé nhỏ như trẻ nhỏ ấy, đó là người lớn nhất trong Nước Trời.
(Mt 18, 1-4)

Trở về tình trạng ấu thơ, (Lão tử gọi là “hoàn đồng”) là khiêm tốn tiếp nhận chân lý,
không tranh dành cao thấp, không định giá mình cao trọng hơn kẻ khác, và đặt niềm tin
vào Chúa quan phòng.

Là nơi mặc khải Chúa Cứu độ toàn nhân loại, Kitô-hữu tích cực nhìn nhận có sự tốt
lành trong nỗ lực của mọi người, mọi giới, vì tất cả sự tốt lành đó không nằm ngoài ơn
Cứu độ của Chúa Kitô. Mặc khải đó không ban cho họ, trên bình diện cá nhân hay cộng
đoàn, một đặc quyền nào để ăn trên ngồi trước, cao hơn những kẻ khác trên bình diện xã
hội loài người.

B - Phúc của Kitô-hữu và sứ mệnh truyền bá Tin Mừng
Ơn đặc biệt của Kitô-hữu khi họ nhận biết Nước Trời là Chúa Kitô, nhận biết Thiên

Chúa là Cha của mình đi kèm những ân phúc sau đây:

 Chịu bắt bớ vì công lý nơi Chúa Kitô.
 Ở trong sự vui mừng và hoan hỉ.
 Phần thưởng sẽ lớn trong Nước Trời.
 Làm chứng chân lý Chúa Kitô bằng cả cuộc sống của mình.

Chịu bắt bớ vì Chúa kitô

Những điều ân phúc đó có khác gì với tám ân phúc cho mọi người?
Trước hết, ta xét đến tương quan của chúng qua hình thức hành văn của đoạn

nầy:
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-  Tám mối phúc đầu là những phương cách biểu lộ của những kẻ “thuộc về Nước Trời”.
Mối phúc thứ nhất và mối phúc thứ tám mở ra với “Nước Trời” và kết thúc với “Nước Trời”.
-  Mối phúc thứ chín hầu như lặp lại mối phúc thứ tám: Có thể nói rằng, tác giả thay vì lặp
lại từng mối phúc, đã dùng cách hành văn tóm gọn nầy.
- Và ngay ở mối phúc thứ chín, phần cuối nêu lên ý tưởng nầy: “người ta cũng đã ngược
đãi các tiên tri, những kẻ đi trước các ngươi.” (Mt 5,12)

Như thế có sự song song: Nước Trời là Chúa Kitô, thì các mối phúc của con người
nói chung cũng là các mối phúc của môn đệ Chúa Kitô. Đến đây ta hiểu được rõ ràng hơn
nữa, nội dung những câu dẫn nhập của Hiến chế “Vui mừng và Hy vọng”, bản văn nền
tảng của Công đồng Vaticanô II định nghĩa vai trò và tương quan giữa Kitô-hữu và cộng
đồng con người.

Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người
nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các
môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm
hưởng trong lòng họ. (Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Lời mở đầu 1)

Nhưng Nước Trời siêu việt, ẩn kín, cứu cánh mọi người trông chờ và hy vọng, thì
nay được mặc khải cho môn đệ Chúa Kitô biết rằng: “Nước Trời là Ta, Đức Giêsu-Kitô đã
làm người, chết và được sống lại trong lịch sử nhân loại nầy”. “Ta”, chữ Thiên Chúa siêu
việt đã mặc khải cho Maisen và nhân loại trong Giao ước cũ: “Ta là Đấng Ta là Ta” (Xuất
hành 3,14), nay mang thân xác con người phô bày sự hiện diện của mình, với mình và
trước kẻ khác.

 Nhưng tại sao nơi tâm thức mỗi người, nơi các nền văn hóa, chữ Ta lại trở thành vấn đề gai
góc (xem Confessions của thánh Augustinô), và cũng là cớ cho mê lầm (nơi tư tưởng nhà
Phật). Descartes, Kant, những triết gia nhân bản ngày nay, cũng đã am tường rằng tất cả nỗ
lực văn hóa con người cũng khởi đầu từ thắc mắc về chính cái “tôi”. Giải đáp trả lời cho vấn
nạn nầy rất là đa biệt, đẩy đưa lịch sử nhân loại phiêu lưu qua nhiều cảnh vực thế giới khác
nhau: tôi trong suy tư, tôi trong lao động, tôi trong hưởng thụ vật chất, tôi trong quyền lực...
Bên trên những cuộc phiêu lưu đó, vấn đề “cái tôi” như một thắc mắc nguyên sơ vẫn còn đó,
gắn bó với nghiệp con người nơi trần thế.

Chữ “Ta”, khi Chúa Kitô dùng để nói với các môn đệ Ngài, không đơn giản chút nào.
Tông đồ Gioan mô tả mầu nhiệm của chữ Ta đó qua cuộc đối thoại của Chúa Kitô và các
tông đồ, trước khi Ngài chịu tử nạn.

Tôma nói với Ngài: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu. Làm sao chúng
con biết đạo (= đường) của Thầy? Chúa nói với ông: Ta là Đạo (=Đường), là sự Thật
và là sự Sống. Không ai đến với Cha mà không qua Ta. Nếu các con biết Ta, các con
cũng sẽ biết Cha Ta. Ngay từ bây giờ các con biết Ngài và đã thấy Ngài. (Gioan 14,
5-7)

Nhưng, trước mặc khải ấy, dường như không ai trong các môn đệ hiểu thật sự Chúa
Kitô muốn nói gì. Trước đó Chúa Kitô đã không nói về Ngài, đã không làm phép lạ, đã
không gọi họ đi theo, và họ đã không theo Ngài hay sao ? Thế mà, ngay sau lời đó,
Philiphê lại hỏi ngay:

Philiphê nói với Ngài: Lạy Thầy, xin Thầy hãy chỉ Cha cho chúng con, và như thế là
đủ cho chúng con rồi. Chúa Giêsu nói với ông: Nầy, Ta ở với các con lâu như thế, mà
con không biết Ta sao, hởi Philiphê? Ai đã thấy Ta là đã thấy Cha. Làm sao con có
thể nói: Xin Thầy chỉ Cha cho chúng con? Con không tin là Thầy ở trong Cha và Cha
ở trong Thầy sao? Các Lời Ta nói cho các con, Ta không tự Ta mà nói ra: Cha là
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Đấng ở trong Ta hoàn tất mọi việc. Các con hãy tin Ta về những lời ấy! (Gioan 14,8-
11)

Cho đến ngày Chúa Kitô lại đến trong ngày tận thế, sẽ không ai hiểu được đầy đủ
chữ “Ta” mà Chúa Kitô dùng. Ngài vẫn luôn nói với các môn đệ Ngài, đứng đối diện với
Ngài,“Các con hãy tin!” .

“Ta” là đầu mối để có lời nói, để xưng hô và thiết lập tương quan với anh, chị... .
Tương quan đó làm nên cộng đồng con người, vượt lên trên các sinh vật, cỏ cây trong vũ
trụ. Các chữ ta, các anh, các chị... con người vẫn dùng, nhưng tại sao con người không
những cảm thấy có một cái gì bất ổn, đôi lúc còn vì chữ nầy mà đâm giết nhau (như ta
thường nói “bỉ ngã tương tranh” ). Lão Tử, Đức Phật và ngay cả Khổng Tử cũng cảm
nhận một cái gì mê lầm, giả tạo nơi lời nói con người. Khổng Tử phải chăng đã dạy con
ruột mình phải học Kinh Thi để có được lời nói, Kinh Thi vốn là hứng khởi đến từ bờ bên
kia của thế sự. Nhưng bờ ẩn kín bên kia là nơi nào đây? Phật ngại ngùng khi nhắc đến
“bỉ-ngã”, tôi và anh, vì tôi đã là giả tạo thì làm sao nhận ra có kẻ khác!

Phải chăng vì lời nói giả tạo nên đành câm nín để đạt chân lý? Văn hóa Hy lạp qua
kịch phẩm Oedipe làm vua của Thi hào Sophocle cho hay rằng, Oedipe “sáng mắt”, “nói”
nhưng thực ra không thấy sự thật, không biết được chữ “Ta” ông nói về mình là ai. Khi
biết mình mê lầm, ông tự đâm mù hai mắt. Nhưng mù mắt hay câm nín thì ông không vì
thế mà bước đi trên sự thật, tìm lại được lời nguyên sơ chân thật của mình. Trang Tử,
chân nhận có Đạo, nhưng đồng thời chân nhận tình trạng bất lực của lời nói, tương quan
giữa người với người trong Đạo:

Đạo không phải là cuộc đời, nhưng cuộc đời không phải là sự chối bỏ tận gốc về
Đạo... Cái nhìn tối thượng của Đạo và mọi vật, lời nói cũng như thinh lặng không
chứa nổi. Hãy vượt lên lời nói cũng như sự thinh lặng nó ở bên trên mọi cách diễn tả
của con người. 78

Trong áng sáng đức tin, kitô hữu nhận ra Chân lý, Đạo, Công lý đó là Đức Kitô, Lời
Thiên Chúa làm người. Từ Lời nầy, “Ta” chân thật xuất hiện trong thế giới con người. Con
người ở ngôi thứ ba số nhiều như bao đồ vật khác trong tầm tay và sự hiểu biết, nay được
gọi tên tôi, anh, chị …trọn nghĩa trong Lời nầy. “Bỉ-Ngã”, Tôi-Anh giả tạo của quyền lực
muốn thống trị của “ngã chấp”, nay được trả lại sự công chính nguyên sơ của nó trong sự
cứu độ của Chúa Kitô.

Phúc cho Kitô-hữu, vì trong đức tin họ biết được “Ta” chân thật đã xuất hiện trong
nhân thế. Tuy nhiên “Ta” đó vẫn vượt lên mọi ngôn ngữ của con người, cũng như sự thinh
lặng của nó. Cái biết của Kitô-hữu về “Ta” chân thật đó luôn là cái biết trong đức tin: “Các
con hãy tin Ta về những lời nầy.”

Cuộc vật lộn với Thiên Chúa để biết tên Ngài nơi Giacop, nay là cuộc vật lộn với
Chúa Kitô để thấy Thiên Chúa trong Lời Ngài là Đức Kitô. Kitô-hữu bị “bắt bớ” vì “Ta” chân
thật nầy, vì “Ta” đó là hiện thân tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Tình
yêu đó hiến thân mình cho toàn nhân loại được Thiên Chúa yêu. Tình yêu đó là “Ta cứu
độ”, tôn trọng kẻ khác trong nhân phẩm chân thực, không tơ vương muốn biến kẻ khác
thành dụng cụ của ý muốn và quyền lực của mình. Con người chân thật Kitô không làm
một việc gì theo ý mình, nhưng hoàn toàn vâng phục ý Cha Đấng ở trên trời.

Cảnh vực yêu thương, công lý mới nầy, Đức Kitô đã chinh phục bằng Thánh giá của
Ngài. Kitô-hữu nay chịu bắt bớ vì công lý, khi tuyên xưng niềm tin về yêu thương của
Thiên Chúa nơi Đức Kitô.

78 Tchouang Tseu. L’oeuvre complète XXV, Gallimard Paris, 1980; tr. 293, 294.
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Vui mừng và hoan hỉ
Nơi đây, Matthieu không nhắc lại lời chúc phúc thứ ba: “Phúc cho những kẻ buồn

khổ vì họ sẽ được ủi an.”, nhưng nói rõ thế nầy: Các con hãy ở trong vui mừng và hoan hỉ.
Đức Kitô đã sống lại, niềm vui thực sự đã xuất hiện trên trái đất, giữa lịch sử nhân loại.
Kitô-hữu làm chứng về Công lý-Tình yêu trong sự thông dự vào sức mạnh của niềm vui
nầy.

Nhưng Matthieu còn ghi thêm “vì phần thưởng các con sẽ lớn ở trên trời.” Niềm vui
sống lại của Chúa đã xuất hiện trong trần thế, nhưng không phải là niềm vui của trần thế.
Làm chứng về sự toàn thắng của Chúa Kitô, không phải là thực hiện sự thống trị trên xã
hội theo sự hiểu biết và hứng khởi của quyền lực con người. Khổng tử trong sách Luận
ngữ nói: “trên không oán trời, dưới không hận người” để nói lên thái độ kẻ thực thi Đạo
Nhân. Ở đây Chúa Kitô nói một cách tích cực về niềm vui của Đạo Nhân đã thực sự hoàn
thành nơi Ngài.

Ngay trong đau khổ, chịu tra tấn, sỉ nhục, bỏ rơi bởi bạn bè, Đức Kitô nơi Phúc âm
Matthieu không nói lên một lời oán trách. Và trước đó, Ngài đã từng dạy kẻ theo Ngài phải
tha thứ bảy mươi bảy lần bảy về những xúc phạm của kẻ khác đã ngược đãi mình (xem
Mt 18,22). Luca, nhắc lại lời Chúa Kitô khi chịu đóng đinh trên núi sọ: “Lạy Cha, xin tha
cho họ; họ không biết việc họ làm.” (Luca 23,34)

Ơn nhận biết Chúa Kitô là công lý của Thiên Chúa, chính là ơn nhưng không Kitô-
hữu nhận được. Họ sẽ làm chứng niềm vui đó một cách nhưng không. Chúa Kitô không
oán trách, trả thù, phê phán kẻ bắt bớ, tra tấn, giết hại Ngài. Phản ứng duy nhất của Ngài
là xin Chúa Cha tha cho việc làm đó, vì kẻ làm không biết việc họ làm. Kitô-hữu làm
chứng về Ngài cũng không thể có thái độ nào khác hơn.

Trong sự chết của Chúa Kitô, xem ra là sự thất bại, nỗi buồn cùng cực theo công lý
con người, nhưng nơi sự thất bại bên ngoài đó, Thiên Chúa Cha đã vinh thăng Ngài trong
Phục sinh. Kitô-hữu cũng chịu những bước thất bại bên ngoài như Ngài, chứng kiến
những ngày tháng lịch sử của mình, của Giáo hội rất tang thương, nhưng chính đó là dấu
chứng Thiên Chúa Cha đang phục sinh lại trần thế trong sự cứu độ của Chúa Kitô.

Vui mừng và hoan hỉ vì niềm vui sống lại của Chúa Kitô còn là niềm hy vọng họ sẽ
được sống lại như Ngài, để cùng với cộng đồng nhân loại đến gặp Ngài, nơi Ngài đã hẹn,
bên cạnh Thiên Chúa Cha.

Sống đạo : muối đất và ánh sáng thế gian
Muối, là chất làm cho sự sống bình thường của sinh vật ngưng lại. Nó nói lên hình

ảnh tiêu cực về tình trạng triệt tiêu sự đổi thay, chóng qua, đồng thời cũng gợi lên sự
trường sinh. Muối đất hay ánh sáng cũng là một nội dung với hai cách nói. Cuộc sống
Kitô-hữu trong trần thế để làm chứng về Đức Kitô chủ yếu là làm cho sự chóng qua của
lịch sử thấm nhập sự sống trường sinh từ sự sống lại của Chúa Kitô. Ánh sáng họ nhận
được cũng không phải thứ ánh sáng mê lầm do trí năng tự mãn của con người, nhưng là
Chân lý đến từ Thiên Chúa nơi Chúa Kitô.

 Làm chứng, theo Matthieu, không phải chủ yếu nơi việc thuyết giảng suông, nhưng
trước hết do chính cuộc sống của mình, nơi việc làm ngay lành của mình. Vì Lời Thiên
Chúa nói với nhân loại là Ngôi Hai làm người, hiến thân mình cứu độ.

Không ai làm chứng bằng sự cưỡng bức kẻ khác nhận chân sự thật bao giờ. Làm
chứng là để sự thật hiện diện trong lời nói của mình, để người nghe tự do trước
Chân lý.

 Cộng đồng Kitô-hữu hay Giáo hội hữu hình cũng làm chứng Tin Mừng như thế.
Cộng đồng đó khác với cộng đồng xã hội trần thế, vì không một yếu tố nào của trần thế
ràng buộc, chế tài họ, buộc họ phải gia nhập vào thân thể của Chúa Kitô, ngoài sự tự do
của mỗi người.

Làm chứng cho chân lý tình yêu là thực thi tình yêu của Chúa Kitô trong hành động
của chính mình, thể hiện ra trong xã hội của mình.
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Và như thế, ánh sáng của các con phải sáng lên trước mắt mọi người để, khi thấy
việc làm tốt lành của con, họ thấy được vinh quang của Cha các con Đấng ở trên trời.
(Mt 5,16)

Nói cách khác, làm chứng Công lý-Tình yêu không thể không chân nhận tự do của
kẻ khác. Làm chứng cho Đấng đem lại tự do toàn vẹn cho con người khởi đầu từ
việc tôn trọng tự do của kẻ khác cạnh mình. Vì Nước Trời của Chúa Kitô không có ai là
tôi tớ của ai theo nghĩa trần thế, nhưng “Các con là bạn hữu của Ta” (Gioan 14,14)

Tóm lại phúc của Kitô-hữu là bạn Chúa Kitô, chia sẻ sự sống của Ngài, cộng tác với
Ngài hoàn thành Nước của Thiên Chúa.Trong cuộc sống làm chứng nhân nầy, hơi thở
Thiên Chúa, Thánh Thần là sự sống của Chúa Kitô sẽ chiến thắng yếu hèn của con người
họ, để qua chính cuộc sống của họ, mọi người nhận ra phúc làm người trọn vẹn, tức là
làm con Thiên Chúa, chia sẽ sự sống thần linh của Con Ngài. Sự sống đó là “yêu Thiên
Chúa và yêu con người trong Đức Kitô.”







Chương XIV

Thực hiện Nước Trời
thuộc về những người nghèo

Tin Mừng cho con người trần thế, Lời của Thiên Chúa nói với nhân loại, là chính
Chúa Giêsu-Kitô đã nhập thể làm người, đã chịu khổ nạn và đã được Chúa Cha phục
sinh.

Nước Trời là chính Chúa Giêsu-Kitô, Đấng đã thực hiện sự sống của Ba Ngôi Thiên
Chúa nơi trần thế.

Mang thân phận con người trần thế như chúng ta, Chúa Giêsu-Kitô loan báo Hạnh
phúc của thân phận làm người ù là Kẻ Nghèo, người đói khát Thiên Chúa.

 Thánh tông đồ Gioan đã viết:

Biết rằng mọi sự từ nay đã hoàn tất, Chúa Giêsu nói, để mọi lời Kinh thánh được
thực hiện đầy đủ: Ta khát. (Gioan 19,28).

Con người sống trong lịch sử, trong thời gian, tưởng rằng mọi sự chỉ có « bánh » làm
no đầy, chỉ được giải quyết theo sức lực con người theo tiêu chuẩn của « bánh » nầy. Và
mỗi cuộc sống con người, cũng như vận mệnh của toàn nhân loại kỳ cùng rồi cũng rơi vào
vòng  vi của bánh đó.

Dừng lại nơi thời trần thế, tìm kiếm cứu cánh, ý nghĩa đời mình chỉ với chất liệu,
phương tiện trần thế: quyền lực, tài trí, vật chất, tiền của... là đủ lắm rồi, đó là người
“giàu”, là tự mãn mù quáng, và kiêu căng.

 Chúa Giêsu-Kitô, Lời Thiên Chúa, đến để nói một chân lý khác: Ngài khát.
Cuộc đời con người, lịch sử nhân loại trong thời gian, là sự thèm muốn một cái gì

Tuyệt đối vượt lên trên khung bây giờ và ở đây của trần thế.
Ngài không những chứng thực những khát vọng Tuyệt đối nơi con người từ ngày

tạo dựng cho đến ngày tận thế, nhưng còn biểu lộ hạnh phúc của những kẻ nghèo trong
thần trí. Ngài còn mặc khải thêm rằng tất cả những khát vọng đó phát xuất từ chính Ngài
và sẽ được thỏa mãn do ơn cứu độ của Ngài: Kẻ khát trên thánh giá đã được no thỏa khi
được Cha Ngài cho sống lại và vĩnh viễn ở bên Cha Ngài.

Tin Mừng về người nghèo trong trần thế được hoàn thành trong niềm vui sống lại
nầy.

Sự sống lại của Chúa Giêsu-Kitô, cứu cánh của kẻ nghèo trong thân phận làm
người nơi trần thế, nay là nguồn hy vọng cho mỗi một thành phần của nhân loại.

Khi Ngài sống lại, Ngài nói với các người phụ nữ thăm viếng mộ Ngài rằng :

Các con đừng sợ, các con hãy loan báo cho anh em Ta rằng họ phải đi về Galilêa
và ở đó họ sẽ gặp Ta. (Mt 28,10)

Và các tông đồ đã nghe theo lời nầy :

Về phần mười một môn đệ, họ đã về Galilêa, nơi miền núi mà Chúa Kitô đã hẹn
gặp. (Mt 28,16)

Giáo hội, cộng đồng Kitô-hữu được Chúa Kitô sống lại hẹn gặp ở núi vùng Galilêa.
Matthieu đặt nổi vùng đất Galilêa nầy, trời mới, đất mới của cuộc sống Kitô-hữu:
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 Galilêa của các dân tộc, nơi ánh sáng mọc lên từ cỏi chết (xem Mt 4,2-10).
 Galilêa nơi khởi phát Tin Mừng cứu độ: “Các ngươi hãy hoán cải, vì Nước Trời ở

gần.” (Mt 4,17)
 Galilêa nơi Thiên Chúa đi tìm con người, gọi họ làm môn đệ, cộng tác với Ngài. (xem

Mt 4,19)
 Galilêa nơi Chúa Kitô loan báo Tin Mừng Nước Trời và chữa lành con người. (xem

Mt 23)
 Galilêa trên núi, nơi Chúa Kitô mặc khải về Ngài là Kẻ Nghèo, là Phúc cho những ai

chia sẻ cuộc sống của Ngài. (xem Mt 5,1-16)
 Galilêa là Giao Ước mới giữa con người và Thiên Chúa, thể hiện nơi Đấng Kitô phục

sinh. Galilêa, nơi môn đệ Chúa Kiô phải đến để gặp Đấng đã Phục Sinh ( Mt 28,10);
và là nơi các tông đồ, giáo hội « tông truyền » đã đến để gặp Chúa Kitô  (Mt 28,16)â.

Nơi Galilêa, ánh sáng mọc lên
Trong đêm tối, Giacop đã vật lộn không ngơi nghỉ để “Kẻ Giấu Mặt” nói lên tên mình.

Vì khao khát tìm Tuyệt-đối hết sức lực mình nên Giacop được đổi tên thành Israel :

Người ta sẽ không gọi ngươi là Giacop  nữa, nhưng là Israel. Vì ngươi đã can cường
trước Thiên Chúa, và ngươi sẽ thắng mọi người. (St 32, 29)

Giacop đã vẫn xin :

Xin Ngài mặc khải cho tôi tên Ngài. (St 32,30)

Và ở Galilêa, Thiên Chúa đã hoàn thành ước nguyện của toàn nhân loại khao khát
tìm Ngài qua hiện thân của Giacop-Israel. Thiên Chúa nay đã đáp trả nỗi mong chờ:
Giêsu-Kitô, Kẻ Nghèo là tên của Thiên Chúa làm người, để từ ánh sáng nầy mỗi
người gọi Thiên Chúa là Cha mình.

Sau khi Chúa Kitô sống lại, Kitô-hữu, cộng đồng dân Thiên Chúa, là cộng đồng
những con người lữ hành về núi Galilêa, nơi những con người nghèo được chúc phúc,
nơi Kẻ Nghèo của Thiên Chúa là Chúa Kitô hẹn để gặp những người con Thiên Chúa.

Trong cuộc lữ hành đó, Chúa Kitô đi bên cạnh con người, như Ngài đã hứa :

Và Ta, Ta ở với các con mãi mãi cho đến ngày tận thế.  (Mt 28,20)

Nơi Galilêa, Kẻ Nghèo Giêsu-Kitô mời gọi con cái  Israel thống hối, canh tân

Giacop nghèo, kẻ suốt đời tìm kiếm Thiên Chúa không còn nhận ra hình ảnh mình
nơi con cái “Israel”. “Israel” bấy giờ trở thành một dân tộc tìm vinh quang và quyền lực của
mình dựa trên tiêu chuẩn trần thế.

Gioan Tẩy giả đã thức tỉnh họ :

Các ngươi hãy nảy sinh một quả xứng hợp với sự thống hội và đừng tự nghĩ rằng:
Chúng tôi có Abraham là tổ phụ. Vì tôi nói cho các ngươi hay, Thiên Chúa có thể, từ
những viên đá nầy đây, làm mọc lên những con cái thuộc về Abraham. (M63,9)

Thống hối, trở về là vượt qua cuộc sống, công lý của Israel cũ :



315

Nếu công lý của các con không vượt lên công lý của người ký lục và biệt phái, các
con chắc chắn sẽ không vào được Nước Trời. (Mt 5,20)

Không những thế, Chúa Kitô còn nêu lên rằng cuộc sống cũ của Israel đó đáng nhận
bảy lần, nghĩa là vô số những lời chúc dữ:

Khốn cho các ngươi, ký lục và biệt phái giả hình, các ngươi đã cản không cho những
con người đến với Nước Trời...
Khốn cho các ngươi, ký lục và biệt phái giả hình, các ngươi giống những mả tô vôi...
(Mt 23,12; 27)

Ai là ký lục và biệt phái, nếu đó không phải là Kitô-hữu chúng ta hôm nay?
Hãy đối chiếu cuộc sống của Chúa Kitô trong trần thế với  nếp sống của ký lục và

biệt phái đương thời của Ngài, và hãy đối chiếu cuộc sống mỗi một chúng ta, của nếp
sống đạo trong cộng đồng chúng ta với nội dung bài giảng trên núi, chúng ta sẽ thấy ngay
cuộc sống chúng ta thực sự đang rập theo khuôn mẫu nào:

-   Chúng ta bước đi theo Một Đức Kitô, chết trần truồng trên thánh giá, Đấng đã từng nói
về vương quốc của mình: “Những con chồn có hang và chim trời có tổ, Con người lại
không chỗ tựa đầu.” (Mt 8,22), Đấng đến để thực hiện lòng thương xót của Chúa Cha, gọi
kẻ tội lỗi (xem Mt 9,13), Đấng đến để hầu hạ. (xem Mt 20,18)...

hay

đã từ lâu, chúng ta là hình ảnh của những con người cũ mà Chúa Kitô phiền trách :

Họ buộc những gánh nặng và đặt vào vai người ta, nhưng chính họ, họ không dám
đụng đến đầu ngón tay. Trong mọi sự họ làm là để người ta lưu ý. Vì thế họ làm lớn
cái hộp đựng Lề Luật buộc trên tay và nối dài tua áo ghi chép Lời Kinh Thánh. Họ
thích chiếm chỗ cao trong các bữa tiệc, ngồi ghế đầu trong các nhà hội, sum soe trên
các công trường và muốn người ta gọi mình là ‘Rabbi’. (Mt 23,4-7)

- Chúng ta sống trong sự sợ hãi của con người cũ

hay

chúng ta tin tưởng, an bình, hiên ngang trong ơn sống lại của Chúa Kitô: làm con
Thiên Chúa và anh em với mọi người.

Các con đừng sợ gì những người giết thân xác nhưng không thể giết được linh hồn...
Vì thế các con đừng sợ hãi. (Mt 10, 28; 31)
Phần các con, các con đừng để ai gọi mình là thầy; vì các con chỉ có Một Thầy, và tất
cả chúng con đều là anh em. (Mt 23,8)

- Chúng ta tưởng sống đạo là chỉ xây cất những thánh đường nguy nga, tổ chức những
ngày hội hè ngoạn mục, và bất chấp những người khốn khổ, tù đày, thiếu ăn, thiếu mặc,
thiếu học, thiếu tình thương vây quanh chúng ta.

Người nghèo của Thiên Chúa là Đức Kitô sẽ hô to bên tai chúng ta :

Khốn cho các ngươi, ký lục và biệt phái giả hình, các ngươi xây mộ cho các tiên tri và
trang trí các mộ phần của các kẻ công chính, và nói rằng: Nếu chúng tôi được sống
trong thời tổ tiên chúng tôi, hẳn chúng tôi sẽ không hùa theo họ mà đổ máu các vị
tiên tri. (Mt 23, 29-30)
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Và :

Ta nói thật với các con điều nầy, khi các con làm việc đó (cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát
uống, cho kẻ rách có áo mặc, thăm viếng kẻ đau yếu, tù đày...) cho một trong những
kẻ bé mọn nầy trong anh em Ta, là các con đã làm cho chính Ta. (Mt 25,40)

- Chúng ta tưởng đỉnh cao của sống đạo là chiếm cho được một chút quyền nào đó trong
Giáo hội theo như mẫu mực trần thế, là hô to lạy Chúa, lạy Chúa suốt ngày ngoài miệng,
là làm đủ thủ tục lễ nghi tôn giáo, xem như đi xin một thẻ thông hành để cầu cho phần rỗi
riêng cho mình trong tương lai.

Nhưng Kẻ Nghèo từ núi Galilêa cảnh tỉnh cho chúng ta hay rằng :

Không phải cứ nói với Ta: Lạy Chúa, lạy Chúa mà người ta sẽ vào được Nước Trời,
nhưng là làm theo ý Cha Ta Đấng ở trên trời. Nhiều người ngày đó sẽ nói với Ta: Lạy
Chúa, lạy Chúa, không phải chúng con đã không nhân danh Thầy mà nói tiên tri sao?
Không phải chúng con đã không trừ quỉ nhân danh Thầy sao? Không phải chúng con
đã không nhân danh Thầy để làm nhiều phép lạ sao? Bấy giờ Ta sẽ nói thẳng với họ:
“Ta chưa bao giờ biết các ngươi, hãy đi xa Ta, các ngươi là những kẻ bất chính. »
(Mt 7,21-23)

Kẻ nghèo, nước Thiên Chúa trong trần thế, Đấng Cứu độ Giêsu-Kitô đã tự hủy thân
mình, tước vị Thần thánh của mình, vì yêu thương và thực hiện lòng nhân hậu của Chúa,
đã mang hết tội kẻ khác, không tìm gì cho mình hơn là cho và cho đến cả mạng sống
mình.

Và khi đã cho hết vì yêu thương, thì Chúa Cha ban cho Ngài sự sống lại.
Chúa Kitô, kẻ nghèo, kẻ yêu thương đến chết cả thân mình, đó chính là Thiên đàng

nơi trần thế. Và trong Tình yêu Chúa Kitô, Phaolô đã thấy vinh quang cuộc sống đạo
của tông đồ Chúa chính là người anh em mình.

Anh em rất yêu mến và lòng tôi ao ước, niềm hân hoan và triều thiên của tôi...(Phil
4,1)

Thiên đàng có thể ở đâu ngoài Thiên Chúa và người anh em mà ta thèm khát
và yêu thương!

Trên bước đường lữ hành về Galilêa, nơi Chúa Kitô hẹn, mỗi Kitô-hữu cũng như
toàn cộng đồng dân Chúa từng bước lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần để canh tân
cuộc sống mình và thực hiện Nước Thiên Chúa nơi con người nghèo Giêsu-Kitô khát
khao Thiên Chúa và con người:

Các ngươi hãy hoán cải, vì Nước Chúa ở thật gần. (Mt 4,17)
Phúc cho các người nghèo trong thần trí, vì Nước Trời thuộc về họ. (Mt 5,3)





Mục lục

Phần  I
Đức Giêsu-Kito âlà người  nghèo, là phúc

Dẫn  nhập

CHƯƠNG I HẠNH PHÚC VÀ TIN MỪNG

1. Chính Đức Giêsu-Kitô là Phúc
2. Phúc âm và người nghèo
3. Phúc âm và sự sống Chúa Kitô trong nhân loại

CHƯƠNG II PHÚC LÀ NƯỚC TRỜI TRONG
PHÚC ÂM  MATTHIEU

1. Nhận định tổng quát về Phúc âm Matthieu
2. Phương cách phối trí bản văn bài giảng trên núi
3. Hạnh phúc của nhân loại chính là Đức Giêsu-Kitô,
    Thượng Đế làm người
    a. Mặc khải về Đức Giêsu-Kitô trong
        Phúc âm thời thơ ấu (Mt 1,2)
    b. Loan báo về Đức Giêsu-Kitô là Nước Trời

ở gần (Mt 3,3- 4 )
    c. Nước Trời là Đức Giêsu-Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa
        làm người (Mt 3, 13-17)
    d. Con Thiên Chúa và thần tượng của ước muốn
        con người
    e. Đức Kitô là ánh sáng muôn dân, là Nước Trời

ở gần (Mt 4, 12-14)
    f. Hạnh phúc và thế giới con người (Mt 4,18-25)



CHƯƠNG III BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
                                    NƯỚC TRỜI Ở GIỮA NHÂN LOẠI
1. Phối trí bản văn
2. Phối trí của tiểu đoạn các mối phúc Mt 5,3-12
3. Những gì chúng ta có thể khám phá được từ hình
     thức phối trí của văn bản

Phần II
CÁC  MỐI   PHÚC

CHƯƠNG IV: Phân tích bản văn
                                      PHẦN DẪN NHẬP Mt 5, 1
thấy
các đám đông
Ngài đi lên núi
lên núi
Ngài ngồi xuống
các môn đệ Ngài đến gần Ngài
và cất tiếng, Ngài dạy họ, nói rằng
Một vài nhận xét tổng quát :
Phúc, Người nghèo và Nước Trời

CHƯƠNG V Phân tích bản văn
MỐI PHÚC THỨ NHẤT

Phúc
Nghèo
Những tranh luận chung quanh chữ nghèo:
    a. Tiên kiến về hữu thể học
    b. Tiên kiến đạo đức văn hóa
    c. Tiền kiến chính trị, xã hội
Đức Kitô, con người nghèo
Nước Trời
Tổng kết câu văn



CHƯƠNG VI Phân tích bản văn
MỐI PHÚC THỨ HAI

Hình thức văn chương
Những kẻ hiền lành

CHƯƠNG VII Phân tích bản văn
MỐI PHÚC THỨ BA

Buồn khổ
An ủi trong hy vọng Phục sinh

CHƯƠNG VIII Phân tích bản văn
MỐI PHÚC THỨ TƯ

Con Người đói khát Giêsu-Kitô
Đức Giêsu-Kitô, Người công chính
Đói khát Thiên Chúa siêu việt
Họ sẽ no thỏa
Môn đệ Chúa Giêsu-Kitô và phúc đói khát công lý
Công lý từ Thiên Chúa và luật lệ xã hội

CHƯƠNG IX Phân tích bản văn
MỐI PHÚC THỨ NĂM

Đức Giêsu-Kitô là lòng thương xót của Thiên Chúa
Người thương xót được chúc phúc

Phụ đính Bài giảng của Hồng y Albert Decourtray



CHƯƠNG X Phân tích bản văn
MỐI PHÚC THỨ SÁU

A. Hình thức câu văn
B. Nội dung:    Tâm hồn trong sạch
                          Sẽ thấy

CHƯƠNG XI Phân tích bản văn
MỐI PHÚC THỨ BẢY

I- Hình thức văn chương của câu văn
II- Nội dung
*  Hòa bình

A. Hòa bình trong Cựu ước, nơi lịch sử dân Israel
- Như một kỷ niệm
- Hòa bình là giao ước
- Israel, Hòa bình là vật lộn với Thiên Chúa ẩn kín
- Hòa bình là vượt qua
- Hòa bình là hoa trái của công lý
B. Hòa bình là Đức Giêsu-Kitô, Đấng cứu độ nhân loại

   Phụ đính
I-   Hòa bình theo văn hoá Việt-nam
II-  Hòa bình theo Nho học
III- Hòa bình theo Lão học
IV- Hòa bình nơi cửa Phật



CHƯƠNG XII Phân tích bản văn
MỐI PHÚC THỨ TÁM

Hình thức văn chương
Công lý
Lề luật
Làm trọn công lý
Vượt lên lề luật
Bị bắt bớ

CHƯƠNG XIII Phân tích bản văn

Phúc cho Kitô hữu

A. Mặc khải về Đức Kitô: Ngài chính là Nước Trời mà
mọi người mong đợi

B. Phúc cho Kitô-hữu: sứ mệnh truyền bá Tin Mừng
- Chịu bắt bớ vì Chúa Kitô
- Vui mừng và hoan hỉ
- Sống đaọ: muối đất và ánh sáng thế gian

CHƯƠNG XIV THỰC HIỆN NƯỚC TRỜI THUỘC VỀ

NHỮNG NGƯỜI NGHÈO

Nơi Galilêa, ánh sáng mọc lên
Nơi Galilêa, Kẻ Nghèo Giêsu-Kitô mời gọi con cái
Israel thống hối, canh tân
Mục lục
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