
ĐỌC VÀ SUY NIỆM KINH THÁNH
QUA BA GIAI ĐOẠN

Để đi xa hơn trong việc đọc và suy niệm Kinh Thánh, có
một phương pháp đã được chứng nghiệm, lấy hứng từ thói quen
thực hành cổ xưa là “lectio divina”. Nó gồm ba giai đoạn: đọc
hoặc quan sát, suy niệm và chiêm niệm. Hồng y Carlo Martini,
Tổng giám mục Milano, tr ình bày như sau:

Đọc (Quan sát)
“Đọc đi đọc lại trang Kinh Thánh v à làm nổi bật những

yếu tố quan trọng. Tôi khuyên nên có cây bút chì và gạch dưới
những lời ta chú ý, hoặc đánh dấu những động từ, chủ từ, những
tâm tình được diễn tả hoặc những từ chủ chốt. L àm như thế, sự
chú ý của chúng ta được kích thích. Trí hiểu, trí t ưởng tượng và
sự nhạy cảm hoạt động và một đoạn văn Tin Mừng ra như đã
quá quen bỗng trở thành mới mẻ. Tôi đọc sách Tin Mừng nhiều
năm lắm rồi thế nhưng mỗi lần tôi đọc lại, tôi lại khám phá ra
những khía cạnh mới. Công việc đầu ti ên này có thể sẽ chiếm
mất một số thời giờ nếu chúng ta mở l òng đón nhận Thần
Khí…”

Suy niệm
“Suy niệm là nghĩ về những giá trị mà bản văn đưa ra. Ta

đặt câu hỏi: bản văn nói với tôi điều g ì? Trong đoạn văn này, có
sứ điệp nào được coi là lời của Thiên Chúa hằng sống liên quan
đến ngày hôm nay? Tôi được đức tin đã được diễn tả trong các
hành động, các lời nói, các đề tài thúc đẩy như thế nào?
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Cầu nguyện hay chiêm niệm
“Chiêm niệm là điều khó diễn tả, khó giải thích. Đó l à ở lại

trong bản văn với lòng yêu mến và vượt qua bản văn và sứ điệp
tới chỗ chiêm ngưỡng Đấng đang nói trong mỗi trang Kinh
Thánh: đó là Đức Giê-su, Con của Chúa Cha, Đấng ban cho
chúng ta Thần Khí. Chiêm niệm là thờ lạy, ca ngợi, thinh lặng
trước Đấng là đối tượng sau cùng của việc cầu nguyện của tôi,
Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng chiến thắng tử thần, Đấng tỏ cho
chúng ta biết Chúa Cha và cho chúng ta niềm vui của Tin
Mừng”.

Thực ra, ba thì này không phân biệt hẳn với nhau. Nhưng
phân chia ra như thế là điều hữu ích đối với người đang muốn
làm quen với việc đọc Kinh Thánh. Việc cầu nguyện của chúng
ta là sợi dây nối kết  ngày này với ngày kia. Và có thể trước một
bản văn Kinh Thánh, chúng ta dừng lại ngày này nhiều hơn để
suy niệm, còn ngày khác lại đi nhanh đến chỗ chiêm niệm.”

Trước khi trở lại mỗi giai đoạn tr ên rõ hơn, đây là một vài
gợi ý để đi vào việc “đọc và suy niệm Kinh Thánh”.

Chuẩn bị
Ta có thể chuẩn bị bằng một giây lát thinh lặng cầu xin và

ca ngợi để biết đọc với tinh thần đọc bản văn thánh. Ta muốn v à
ta xin cho mình được sẵn sàng lắng nghe chứng từ đức tin của
những người đã tìm kiếm Thiên Chúa hằng sống và đã diễn tả
trong bản văn Kinh Thánh mà ta sắp suy niệm.

Thí dụ:
- “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Con Thiên Chúa h ằng sống

và là người anh em của chúng con. Chúa l à Lời đem lại ánh
sáng. Xin dạy chúng con biết lắng nghe điều Chúa nói với chúng
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con trong Kinh Thánh, biết khám phá trong Sách Thánh dung
nhan của Chúa”.

- Lạy Chúa Thánh Thần, x in ngự đến tâm hồn chúng con
và ban cho chúng con ánh sáng c ủa Ngài. Xin dạy chúng con
biết khám phá ra Lời Thiên Chúa trong Sách Thánh”.

- Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho chúng con Thần Khí của
Chúa để chúng con hôm nay biết đón nhận v à sống Lời của
Chúa, để chúng con biết yêu mến Chúa và yêu mến Chúa Cha.
Xin giúp chúng con biết phân biệt điều gì xuất phát từ Thần Khí
của Chúa, điều gì là do tự chúng con”.

- Nếu chọn bản văn trong phụng vụ thánh lễ hằng ng ày để
đọc và suy niệm, có thể dùng câu tung hô trước bài Tin Mừng
(Hallêluia. Hallêluia) của ngày hôm đó làm lời cầu nguyện.

1. Giai đoạn đọc (quan sát)
Sau khi cầu nguyện giây lát, đọc bản văn Kinh Thánh

mình đã chọn. Đọc chậm và đọc lớn tiếng tùy có thể. Việc đọc
lớn tiếng đáng giá vì nó giúp khám phá ra bản văn khác.

Rồi để cho mình được điều mình đọc lôi cuốn đi, không
dừng lại ở những khó khăn. Đọc cho hết m à không nêu lên câu
hỏi nào.

Đọc lại bản văn một lần thứ hai.
Rồi thử trả lời những câu hỏi dưới đây. Vấn đề không phải

là tìm “câu trả lời hay”. Các câu hỏi đơn giản nhằm mục đích lôi
kéo sự chú ý vào chính bản văn. Có thể giới hạn ở một hai câu
hỏi cũng được.

- Điều nào là chính yếu cần giữ lại trong bài mình vừa
đọc? Những từ nào? Những kiểu nói nào?…

- Các bản văn này do những người tin viết ra, Vậy những
khía cạnh nào trong đức tin của họ có thể được diễn tả trong các
bản văn này?
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- Nếu đó là bản văn Cựu Ước, thì Đức Giê-su có thể đã
cầu nguyện khi đọc bản văn này như thế nào?

- Nếu đó là bản văn Tân Ước thì bản văn này đã được viết
ra sau Phục sinh để diễn tả lòng tin vào Chúa Giê-su như thế
nào?

2. Giai đoạn suy niệm
Trong lúc suy niệm, ta xem điều mình vừa khám phá ra có

thể chất vấn hoặc soi sáng đức tin nh ư thế nào.
- Có những từ, những hình ảnh, những nhân vật của bản

văn mà mình gặp thấy mình trong đó hay không? Bản văn này
có liên hệ với những xác tín quan trọng của đức tin Ki -tô giáo
hay không? Ở điểm nào?

- Hành trình đức tin của những người viết lên bản văn này
có liên hệ với hành trình đức tin của ta ngày hôm nay hay
không?

3. Giai đoạn chiêm niệm
Trong việc cầu nguyện chiêm niệm này, ta lấy lại những

từ, những kiểu nói đã chú ý đặc biệt.
Thử nói với Chúa Giê-su điều mình đã suy niệm liên hệ

hoặc khơi lên đức tin nơi mình như thế nào.
Có thể, nếu muốn, giữ cho m ình một lời, một hình ảnh,

một kiểu nói của bản văn để “suy đi gẫm lại” nhiều lần trong
ngày.

Những Thí dụ
Cần theo diễn tiến vừa nêu trên một cách nhẹ nhàng linh

động. Mỗi người phải canh tân, sửa đổi, bổ túc cho hợp với cách
thực hành của mình. Những ví dụ sau đây không phải l à bất di
bất dịch. Những bản văn này có thể được trình bày cách khác
cho những cách đọc và suy niệm khác. Kinh nghiệm tin rất
phong phú đến độ có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau.
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1. Ơn gọi của ngôn sứ Isaia (Is 6,1-10)

Năm vua Út-di-gia băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự
trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. Phía bên
trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu, mỗi vị có sáu
cánh: hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân v à hai cánh để
bay. Các vị ấy đối đáp tung hô: “Thánh ! Thánh ! Chí T hánh !
Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh ! Cả mặt đất rạng ngời
vinh quang Chúa !

Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển; khắp
Đền Thờ toả khói mịt mù. Bấy giờ, tôi thốt lên: “Khốn thân tôi,
tôi chết mất ! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một
dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức
Chúa các đạo binh !”

Một trong các thần Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm
một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ.
Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: “Đây, cái
này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội”.
Bấy giờ, tôi nghe tiếng Chúa Th ượng phán: “Ta sẽ sai ai đây? Ai
sẽ đi cho chúng ta?” Tôi thưa: “Dạ, con đây, xin sai con đi”.
Chúa phán: “Hãy đi nói với dân này rằng: Cứ nghe cho rõ,
nhưng đừng hiểu, cứ nhìn thật kỹ, nhưng đừng nhận ra. Hãy làm
cho lòng dân này ra đần độn, cho tai nó điếc, cho mắt nó m ù;
kẻo mắt nó thấy, tai nó nghe v à lòng nó hiểu, mà nó trở lại và
được chữa lành”.

Chuẩn bị
Cầu xin Chúa Thánh Thần:
“Lạy Thần Khí của Th iên Chúa, xin giúp chúng con khám

phá trong bản văn Kinh Thánh này chứng từ đức tin mà ngôn sứ
I-sai-a  muốn truyền đạt cho các thính giả của ông”.
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Đọc (Quan sát)
Đọc thong thả và lớn tiếng bản văn Is 6,1-8. Đọc lại một

lần nữa. Rồi ghi nhận những yếu tố trong bản văn đáng chú ý
đặc biệt:

-“Đức Chúa”
Vị ngôn sứ ở trong Đền Thờ. Đức Chúa ngự tr ên ngai như

một Đức Vua. Ngôn sứ I-sai-a chỉ thấy tà áo của Người, kiểu
diễn tả có ý nói rằng con người không thể thấy Thiên Chúa hết
được.

-“các thần Xê-ra-phim”
Các thần này là ai? Họ che mặt, che chân để tỏ thái độ

trọng kính. Họ ca tụng “sự thánh thiện” của Thi ên Chúa vũ
hoàn. Họ theo lệnh của Thiên Chúa. Họ qui tụ thành triều đình
thiên quốc.

-“vinh quang”
Cũng giống như các tà áo che phủ Đền Thờ, “vinh quang”

này bao phủ toàn cõi địa cầu.
-“khói”
Bây giờ tối tăm (khói) bao phủ Đền Thờ. Sau ánh quang

rạng rỡ, bây giờ là tối tăm. Một cách nói vừa có nghĩa l à Thiên
Chúa gần nhưng cũng xa.

-“khốn thân tôi !”
Vị ngôn sứ không thuộc về thế giới của Thi ên Chúa, vì thế

ông không thanh sạch, mà dân cũng thế. Vọng lại tiếng ca của
các Xê-ra-phim, ngôn sứ I-sai-a nhìn nhận Thiên Chúa là Vua
hoàn vũ. Ngôn sứ ô uế: ông không thuộc về thế giới “thánh” của
Thiên Chúa.

-“một hòn than hồng”
Cử chỉ này nhằm thanh tẩy môi miệng của v ị ngôn sứ. Vị

ngôn sứ sẽ có thể trở thành phát ngôn viên của Thiên Chúa.
-“Ta sẽ sai ai đây?”
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Bây giờ, tiếng của Đức Chúa can thiệp v ào. Tất cả thị kiến
trước đó chỉ là chuẩn bị cho lời này. Thiên Chúa đang t ìm một
sứ giả. Vị ngôn sứ thưa: “Dạ, con đây”.

-Phần cuối của bản văn lạ. Tại sao ngôn sứ I -sai-a lại phải
làm cho lòng dân “ra chai đá”?

Suy niệm
Ngôn sứ I-sai-a được cảm nghiệm sự thánh thiện của

Thiên Chúa. Ông biết mình được Đức Chúa sai đến giữa dân của
Người. Ông liên đới với dân. Thiên Chúa đã thanh tẩy môi
miệng ông. Nhờ đó, ông có thể nói nhân danh chính Thi ên
Chúa. Kinh nghiệm về lòng tin vào Thiên Chúa chí thánh này
soi sáng cả cuộc đời của ông. Thiên Chúa là Đấng hoàn toàn
khác: ta không thấy Người được. Nhưng đồng thời, Người cũng
là Đấng Thiên Chúa gần gũi, bởi vì Người muốn chia sẻ với dân
của Người khi Người sai các sứ giả đến với dân. Ngôn sứ I -sai-a
ý thức rõ mình đã được Thiên Chúa gọi để làm phát ngôn nhân
của Người.

Thiên Chúa trao cho ngôn sứ I-sai-a nhiệm vụ làm cho
lòng của dân ra nặng nề, chai đá để họ không hối cải v à không
được chữa lành. Thực ra, ngôn sứ đã thuật lại ơn gọi của mình
dưới hình thức thi ca nhằm bắt các thính giả phải phản ứng,
khiến cho họ đo lường sự xa cách giữa họ với Thi ên Chúa, và để
cho họ hối cải ăn năn mà được chữa lành.

Trong bài thơ này, ta gặp lại những xác tín Kinh Thánh
lớn: Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa, Người vượt  xa chúng ta vô
cùng, nhưng đồng thời Người lại trở nên gần gũi. Người tự mình
liên kết với một dân, Người lập giao ước với dân ấy. Vị ngôn  sứ
cuối cùng của Người, Ngôi Lời của Người, chính là Đức Giê-su,
Con của Người. Chúng ta có hình ảnh nào về Thiên Chúa? Câu
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chuyện này có thể giúp chúng ta làm sống lại bài ca “Thánh !
Thánh ! Thánh !” phụng vụ Thánh lễ mỗi ngày đều vang lên.

Chiêm niệm
“Lạy Chúa là Thiên Chúa, Ngài là Đấng hoàn toàn khác, là

Đấng ba lần thánh như vị ngôn sứ đã tung hô. Tự sức của chúng
con, chúng con không thể nhận biết Ngài. Trước nhan Ngài,
chúng con chỉ là thân cát bụi. Nhưng Ngài đã cho chúng con
được nhận biết Ngài. Vũ trụ cho chúng con h ình ảnh của vinh
quang Ngài. Ngài gắn bó với một dân để dân ấy l àm cho toàn
thế giới được nhận biết Ngài. Ngài còn đích thân đến để nói với
chúng con. Ngôi Lời đã trở thành xác phàm và đã cư ngụ giữa
chúng con. “Thánh ! Thánh ! Thánh ! Đức Chúa, Thiên Chúa vũ
trụ là Thánh. Trời đất đầy tràn vinh quang Ngài. Hosanna trên
chốn trời cao. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa,
Hosanna trên chốn trời cao”. Xin cho chúng con n ên giống ngư
ngôn sứ I-sai-a sẵn sàng mang thông điệp hạnh phúc của Ngài”.

2. Chữa lành ông Na-a-man người Xy-ri-a
(2 V 5,1-17)

Ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua A -ram, là
người có thần thế và uy tín trước mặt chúa thượng của ông, vì
Đức Chúa đã dùng ông mà ban chiến thắng cho A-ram. Nhưng
ông lại mắc bệnh phung hủi. Khi những ng ười A-ram đi càn
quét, họ đã bắt được một cô bé từ đất Ít-ra-en đưa về. Nó giúp
việc cho vợ ông Na-a-man. Nó nói với bà chủ: “Ôi, phải chi ông
chủ con được giáp mặt vị ngôn sứ ở Sa-ma-ri, thì chắc ngôn sứ
sẽ chữa ông khỏi bệnh phung hủi !” Ông Na -a-man đến tường
trình với chúa thượng của ông: “Một thiếu nữ xuất thân từ đất Ít -
ra-en đã nói thế này thế này.” Vua A-ram bảo: “Ngươi cứ lên
đường và trẩy đi. Ta sẽ gửi thư cho vua Ít-ra-en.” Ông Na-a-man
lên đường, mang theo ba trăm ký bạc, sáu m ươi ký vàng và
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mười bộ quần áo để thay đổi. Ông trình thư lên vua Ít-ra-en. Thư
viết : “Cùng với bức thư mà tôi gửi tới ngài đây, tôi sai Na-a-
man, thuộc hạ của tôi, đến với ngài, để ngài chữa người này khỏi
bệnh phung hủi.” Vua Ít-ra-en đọc thư xong thì xé áo mình ra và
nói: “Ta đâu có phải là vị thần cầm quyền sinh tử, mà ông ấy lại
sai người này đến nhờ ta chữa hắn khỏi bệnh phung hủi? Các
ngươi phải biết, phải thấy rằng ông ấy muốn sinh sự  với ta.”

Vậy, khi ông Ê-li-sa người của Thiên Chúa, nghe biết là
vua Ít-ra-en đã xé áo mình ra, thì sai người đến nói với vua:
“Sao vua lại xé áo mình ra? Người ấy cứ đến với tôi, th ì sẽ biết
là có một ngôn sứ ở Ít-ra-en.” Ông Na-a-man đi đến cùng với cả
xe và ngựa. Ông đứng trước cửa nhà ông Ê-li-sa. Ông Ê-li-sa sai
sứ giả ra nói với ông: “Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Gio -
đan. Da thịt ông sẽ trở lại như trước, và ông sẽ được sạch.” Ông
Na-a-man nổi giận bỏ đi và nói: “Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông
ấy cũng đích thân đi ra, rồi đứng m à cầu khẩn danh Đức Chúa,
Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ quơ tay lên đúng chỗ phung
hủi mà chữa khỏi. Nước các sông A-va-na và Pác-pa ở Đa-mát
chẳng tốt hơn tất cả nước sông ở Ít-ra-en sao? Ta lại không thể
tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao?” Ông quay l ưng lại và
tức tối ra đi. Bấy giờ, các tôi tớ của ông đến gần v à nói: “Cha ơi,
giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại
không làm? Phương chi ngôn s ứ chỉ nói “ Ông hãy đi tắm, thì sẽ
được sách !” Vậy ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-
đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như
da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch.

Cùng với đoàn tùy tùng, ông trở lại gặp người của Thiên
Chúa. Ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói: “Nay tôi biết
rằng: trên khắp mặt đất, không đâu có Thi ên Chúa, ngoại trừ ở
Ít-ra-en. Bây giờ, xin ngài vui lòng nhận món quà của tôi tớ ngài
đây.” Ông Ê-li-sa nói: “Có Đức Chúa hằng sống là Đấng tôi
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phụng sự, tôi thề sẽ không nhận g ì cả.” Ông Na-a-man nài ép
ông nhận, nhưng ông vẫn từ chối.” Ông Na-a-man  nói: “Nếu
ngài từ chối, thì xin cho phép tôi tớ ngài đây mang về một số đất
vừa sức hai con lừa chở được, vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng
lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa.”

Đọc đi đọc lại câu chuyện trên. Trong khi đọc, cần để ý
xem có những nhân vật nào. Các tôi tớ có một vai trò và giúp
cho câu chuyện tiến triển. Cần để ý là bản văn so sánh các đất
đai xứ sở với các con sông. Câu chuyện n ày là thánh. Không
phải chỉ nhằm kể lại chuyện tướng Na-a-man được chữa lành
bệnh, nhưng để nói một điều gì đó về Thiên Chúa, về lòng tin
của những người đã viết nên câu chuyện này.

Đọc (Quan sát)
Trình thuật trong sách Các Vua quyển 2 này thuật lại một

câu chuyện được chữa lành bệnh. Nhờ sự can thiệp và nhờ các
chỉ dẫn của ngôn sứ Ê-li-sa, đại tướng quân đội Xy-ri-a được
sạch bệnh phung hủi.

Để ý kỹ bản văn hơn, ta thấy bản văn còn nói nhiều hơn
nữa. Việc chữa lành giúp cho ông Na-a-man nhận biết Thiên
Chúa của Ít-ra-en. Cho tới lúc tướng Na-a-man đến Ít-ra-en, ông
không biết Đức Chúa là Đấng nào. Chỉ sau khi được sạch, ông
mới có thể công bố lời tuyên xưng đức tin này: “Nay tôi biết
rằng: trên khắp mặt đất không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-
ra-en”. Hơn hẳn một việc được lành bệnh, đó là việc một người
ngoại quốc trở về với Thiên Chúa.

Suy niệm
Câu chuyện ông Na-a-man được chữa lành trở thành một

chứng từ đức tin về Thiên Chúa. Câu chuyện này được dùng để
nói lại xác tín này của những người tin trong Kinh Thánh: trên
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toàn cõi đất, chỉ có một Thiên Chúa và đó là Thiên Chúa của Ít-
ra-en.

Người ngoại quốc cần phải đến Ít-ra-en và dầm mình trong
dòng sông Gio-đan. Nói cách khác, việc nhận biết Thiên Chúa
độc nhất, Thiên Chúa của vũ hoàn, được thực hiện qua trung
gian của Ít-ra-en. Theo nghĩa đó, toàn thể Ít-ra-en là ngôn sứ. Ít-
ra-en là một dân tộc nhỏ bé, thế nhưng chính nhờ dân tộc ấy
những người ngoại quốc có thể học để nh ìn nhận và tuyên xưng
Thiên Chúa. Đối diện với các dân tộc khác, Ít -ra-en ví được với
cô gái tù nhân bé bỏng nắm giữ bí mật của việc ch ữa lành ông
chủ cao sang và quyền thế của cô. Thiên Chúa tỏ mình cho dân
tộc Ít-ra-en nhỏ bé từ nay trở đi có trách nhiệm l àm cho người
người trên toàn thế giới biết điều ấy. Thái độ kháng cự của vua
Ít-ra-en cho thấy là dân này thường hay quên nhiệm vụ Thiên
Chúa đã trao phó cho mình.

Chiêm niệm
Bản văn chúng ta vừa đọc và suy niệm, theo các sách Tin

Mừng, đã khởi hứng cho thái độ của Đức Gi ê-su (x. Lc 4,27).
Bản văn này cũng nuôi dưỡng lời cầu nguyện của chúng ta.

“Xin chúc tụng Ngài, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con.
Ngài là Đấng hoàn toàn khác. Ngài là Đấng người ta không thể
tưởng tượng được. Ngài đã muốn trở nên gần gũi mỗi người
trong chúng con. Ngài đã nói qua các ngôn sứ. Ngài nhắc cho
chúng con nhớ rằng không có ai là xa lạ trước nhan Ngài. Ngài
đã nói qua vị ngôn sứ của Ngài là Đức Giê-su, Đấng đã đến cho
hết thảy chúng con. Xin cho chúng con khi êm tốn đón nhận lời
của Người”.

3. Thánh vịnh 1
Thánh vịnh 1 ngắn. Vị trí ở đầu tập sách Thánh vịnh cho

thấy Thánh vịnh này có tầm mức quan trọng đặc biệt.  Thánh
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vịnh này tạo đường nét cho toàn thể lời cầu nguyện của các
Thánh vịnh.

Đọc (Quan sát)
Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,
Chẳng bước vào đường quân tội lỗi,
Không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng.
Nhưng vui thú với lề luật Chúa,
Nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.

Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,
Cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh,
Cành lá chẳng khi nào tàn tạ.
Người như thế làm chi cũng sẽ thành.

Ác nhân đâu được vậy,
Chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay.
Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững,
Quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân !

Vì Chúa hằng che chở
Nẻo đường người công chính,
Còn đường lối ác nhân
Đưa tới chỗ diệt vong.

Hai con đường mở ra trước mặt người đến cầu nguyện:
con đường của những người công chính và con đường của
những kẻ tội lỗi. Thực ra, muốn đ ược “hạnh phúc”, muốn vươn
thẳng lên như cây đang lớn mạnh và sinh hoa kết quả, chỉ có thể
có một con đường, đó là con đường của những người công
chính. Những kẻ gian ác chỉ là vỏ trấu khô cuốn theo chiều gió.
Sức mạnh và sự sống ấy có được là do Lề Luật của Chúa mà
người công chính dùng để nuôi dưỡng mình “ngày đêm”.
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Suy gẫm
Người đã viết nên lời kinh nguyện này và tất cả những ai

qua dòng thời gian đọc lời cầu nguyện này đều nói lên điều làm
cho mình sống. Đối với họ, chỉ có một con đường đưa đến sự
sống và hạnh phúc, đó là trung thành với Đức Chúa là Thiên
Chúa, với Lề Luật của Người. Điều ấy đúng đối với dân của
Thiên Chúa, với bất cứ cộng đoàn nào, với mỗi một người tín
hữu.

Toàn thể các Thánh vịnh ghi dấu ấn  bằng sự đối chọi lớn
giữa những người công chính và những kẻ gian ác. Các Thánh
vịnh vang dội tiếng kêu của những người có cảm tưởng là những
kẻ gian ác bao giờ cũng được phần hơn và Thiên Chúa ra như cứ
án binh bất động chẳng làm gì để cho tình trạng thay đổi. Phải
chăng Thiên Chúa chấp nhận những hoàn cảnh nghèo khó, bất
công và chiến tranh? Thánh vịnh đầu tiên trong bộ Thánh vịnh
nhắc lại xác tín trọng tâm của Kinh Thánh: Thi ên Chúa là một vị
Thiên Chúa cứu thoát và giải phóng. Những kẻ gian ác sẽ bị
quét sạch. Những người tin cứ vững lòng và cứ tiếp tục để cho
mình được Lề Luật của Chúa dẫn dắt. Mọi tiếng k êu trong các
Thánh vịnh đều hoà theo Thánh vịnh thứ nhất này.

Chiêm niệm
Với quan sát và suy niệm như trên, ta có thể lấy Thánh

vịnh này để diễn tả tiếng kêu của riêng chúng ta, để làm lời cầu
nguyện của riêng chúng ta. Có thể dùng Thánh vịnh này liên tiếp
nhiều ngày cũng chẳng thừa.

“Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, xin làm cho chúng
con vui thú trong Tin Mừng của Đức Giê-su, Con của Chúa.
Người đã chọn con đường của những người công chính. Người
đã vui thích thực hiện thánh ý Cha. Đang lúc cuộc đời của
Người có thể ra như thất bại vì cái chết khổ nhục trên thánh giá,
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Ngài đã làm cho Người chỗi dậy từ cõi chết. Người lôi kéo
chúng con theo Người trên con đường sự sống dẫn chúng con
đến với Cha”.

4. Con trai bà goá Na-in được sống lại (Lc 7,11-17)

Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các
môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Khi Đức Giê-su
đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng một người chết đi
chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà
goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy
bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa !” Rồi
Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức
Giê-su nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy chỗi dậy !”
Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta
cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng:
“Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta,  và Thiên
Chúa đã viếng thăm dân Người”. Lời này được đồn ra trong
khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.

Chuẩn bị
Cầu xin Chúa Thánh Thần
“Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần của Ng ài cho chúng con,

để Người soi sáng lòng trí chúng con, giúp chúng con hi ểu rõ
hơn và sống quyết liệt hơn Tin Mừng của Chúa”.

Đọc (Quan sát)
- Hai đám đông gặp nhau ở cửa thành Na-in: đám đông đi

theo Đức Giê-su và các môn đệ của Người và đám đông đang
đưa đám tang con trai độc nhất của người mẹ goá. Cuối cảnh
này, hai đám đông hoà l ẫn với nhau để tôn vinh Thiên Chúa và
để nhìn nhận Đức Giê-su là vị ngôn sứ cao cả.
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-Bản văn của thánh Lu-ca tập trung chú ý nhiều nhất vào
Đức Giê-su. Chính Người đi tới Na-in. Chính Người khi nhìn
thấy người mẹ đang đau khổ này thì động lòng thương xót.
Chính nhờ lời của Người mà người thanh niên được sống lại.
Chính Người trao anh thanh niên lại cho mẹ của anh. Chính
Người được hai đám đông kết hợp lại nh ìn nhận là vị ngôn sứ
cao cả. Qua việc Người làm, chính Thiên Chúa đến viếng thăm
dân của Người. Người được tuyên xưng là “Chúa”.

-Lời của hai đám đông hợp nhau lại loan ra v à vang tới
“khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận”.

-“Sự kinh sợ xâm chiếm mọi người” như sự kinh sợ xâm
chiếm các ngôn sứ hay dân của Kinh Thánh v ào lúc Thiên Chúa
ra tay can thiệp.

Suy niệm
Thế giới của người đàn bà này là thế giới của sự chết, v ì bà

goá và bà lại vừa mất đi đứa con trai. Thế giới của Đức Gi ê-su là
thế giới của sự sống, một thế giới trong đó không c òn nước mắt,
không còn chết chóc nữa. Đó là thế giới của Đức Chúa, của
Đấng phục sinh đã chiến thắng tử thần và ban tặng sự sống.

Người thanh niên bắt đầu nói: thế là rõ ràng anh sống rồi.
Còn các đám đông lúc khởi đầu thinh lặng, giờ lại bắt đầu nói.
Thế là các đám đông đã khám phá ra căn tính đích thực của Đức
Giê-su. Khung cảnh giới hạn cửa thành Na-in không đủ và điều
các đám đông nói về Đức Giê-su sẽ phải vang ra “khắp cả miền
Giu-đê và vùng lân cận”. Đây như thể điệp khúc của lễ Ngũ
Tuần, ngày mà Tin Mừng cuộc phục sinh của Đức Gi ê-su được
vang ra khắp nơi, nhờ các môn đệ.

Các đám đông công bố một Tin Mừng: Thiên Chúa đã
viếng thăm dân của Người và Đức Giês-su là một vị ngôn sứ cao
cả. Như thế, bản văn của thánh Lu -ca truyền đạt cho chúng ta
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một giáo huấn về Đức Giê-su. Người là Chúa, là vị ngôn sứ dân
vẫn mong chờ. Nhờ Người, Thiên Chúa viếng thăm dân của
Người. Người ban sự sống. Niềm tin phục sinh đang lấp lánh ở
đây.

Ông Ê-li-a, vị ngôn sứ người ta mong chờ sẽ tới khi thời
gian đến lúc cùng tận, cũng đã phục sinh con trai một người đàn
bà goá. Thế thì chẳng lẽ Đức Giê-su lại không phải là một Ê-li-a
mới? Cùng với Người, thời đại mới đang mở ra.

Chiêm niệm
“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, Ngư ời

viếng thăm dân Người và ban lại cho dân Người sự sống” (Lc
7,16; Thánh ca Benedictus). “Chúng con xin tôn vinh Ngài, l ạy
Thiên Chúa là Cha của chúng con, vì Đức Giê-su, Con chí ái của
Ngài. Người là vị ngôn sứ Ngài đã phái đến để chúng con được
nhận biết Ngài”.

Lạy Chúa Giê-su, Ngài là Trưởng Tử, người đầu tiên chỗi
dậy trừ trong các kẻ chết. Ngài là Đấng đang sống và Ngài thông
truyền sự sống của Ngài cho chúng con. Chính qua cái ch ết mà
Ngài ban cho chúng con sự sống này.

Lạy Thánh Thần của ngày Hiện Xuống, ước gì sự thinh
lặng của chúng con biến thành lời công bố tin Mừng của Đức
Giê-su cho hết thảy mọi người”.

5. Người Sa-ma-ri nhân hậu (Lc 10,25-37)

Bấy giờ, có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su
để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống
đời đời làm gia nghiệp?” Người đáp: “Trong Luật đã viết gì?
Ông đọc thế nào?” Ông ấy thưa: “Ngươi hãy yêu mến Đức
Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực,
và hết trí khôn ngươi, và người thân cận như chính mình.” Đức
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Giê-su bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ l àm như vậy là sẽ
được sống”.

Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa
cùng Đức Giê-su rằng: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?”
Đức Giê-su đáp: “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-
khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy,
đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. T ình
cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy
người này, ông tránh qua bên kia mà đi. R ồi cũng thế, một thầy
Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua b ên kia mà đi.
Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người
ấy, cũng thấy và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy
rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt
người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.
Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán v à nói:
“Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì
khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.” Vậy theo ông nghĩ, trong
ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận của người đã bị rơi vào
tay kẻ cướp”. Người thông luật trả lời: “Chính l à kẻ đã thực thi
lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông
hãy đi và làm như vậy.”

Chuẩn bị
“Lạy Thần Khí của Thiên Chúa, xin ban cho chúng con

tâm hồn biết lắng nghe, để chúng con sẵn s àng đón nhận Lời”.

Đọc (Quan sát)
Dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu chỉ có ở trong sách Tin

Mừng theo thánh Lu-ca. Nhưng dụ ngôn này lại được xen vào
trong cuộc đối thoại giữa Đức Giê-su với một người tiến sĩ luật.
Trong thánh Lu-ca, dụ ngôn là một câu trả lời cho câu hỏi: “Tôi
phải làm gì?”
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Đoạn văn gồm hai mẩu đối thoại dựa theo c ùng một khuôn
mẫu:

-một câu hỏi của nhà thông luật: “Tôi phải làm gì?” / “Ai
là người thân cận của tôi?”

-Đức Giê-su trả lời bằng một câu hỏi khác: “Trong Lề
Luật, ông đọc thế nào?” / “Người nào là người thân cận của
tôi?” Dụ ngôn đưa vào câu hỏi thứ hai của Đức Giê-su.

-Một câu trả lời của nhà thông luật.
-Lời khuyên của Đức Giê-su mời dấn thân hành động: “Cứ

làm như vậy” / “Hãy làm như vậy”.
Trong dụ ngôn, thầy tư tế và thầy Lê-vi tượng trưng cho

việc phụng tự. Hai thầy thấy nh ưng không ra tay làm g ì cả. Còn
người Sa-ma-ri thấy và dấn thân hành động.

Suy gẫm
Trọng tâm của Lề Luật là lòng yêu mến kép. Lòng yêu

mến Thiên Chúa không tách ra khỏi lòng yêu thương người thân
cận được. Lòng yêu mến Thiên Chúa đòi hỏi dấn thân. Lòng yêu
mến Thiên Chúa không biên giới: “hết lòng…”. Lòng yêu
thương ngừơi thân cận, theo gương của người Sa-ma-ri, cũng đi
xa bao nhiêu có thể được. Người gần gũi những người anh em
của mình và gần gũi Thiên Chúa là người “thực thi lòng nhân
hậu” đối với những người chẳng còn biết cậy vào cái gì, không
còn biết trông nhờ ai nữa.

Dụ ngôn này giúp hiểu rõ lời của ngôn sứ Hô-sê: “Ta
muốn lòng thương xót chứ không phải hy lễ”. Sự phụng thờ
chân thật là sự phụng thờ do những người làm cho mình trở
thành gần gũi những người anh em của mình (ở đây người đó là
người Sa-ma-ri hơn là thầy tư tế và thầy Lê-vi).
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Chiêm niệm
“Lạy Cha, lời cầu nguyện chân thực Ng ài chờ đợi nơi

chúng con là làm cho chúng con g ần gũi nhau và đối xử với
nhau như là những người anh em. “Ai nói m ình yêu mến Thiên
Chúa mà lại không yêu thương người anh em của mình, thì
người ây là kẻ nói dối:

Ngài không chỉ bằng lòng với việc Ngài gần gũi chúng
con. Nơi Đức Giê-su, Con của Ngài, Ngài trở thành một người
trong chúng con. Đức Giê-su đã hy sinh mạng sống vì chúng
con. “Không có tình yêu nào cao cả hơn là thí mạng sống vì
những người mình yêu”.

6. Truyền tin cho ông Da-ca-ri-a
và truyền tin cho Đức Ma-ri-a (Lc 1,5-45)

“Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế
thuộc nhóm A-vi-a, tên là Da-ca-ri-a. Vợ ông là bà Ê-li-sa-bét
cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. Cả hai ông bà đều là người
công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn
và mệnh lệnh của Chúa, không ai ch ê trách được điều gì. Nhưng
họ lại không có con, v ì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi. Vả lại,
cả hai đều đã cao niên.

Chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự tr ước nhan
Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. Trong cuộc bắt thăm
thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng
hương trong Đền Thờ của Đức Chúa, còn toàn dân đông đảo thì
cầu nguyện ở bên ngoài, trong giờ dâng hương.

Vậy một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng b ên phải
hương án. Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối, và nỗi sợ hãi ập
xuống trên ông. Nhưng sứ thần bảo ông: “Này ông Da-ca-ri-a,
đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Ê-li-sa-bét
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vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, v à ông phải đặt tên cho
con là Gio-an. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người
cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời. Vì em bé sẽ nên cao
cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống.
Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần. Em sẽ
đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa là Thiên Chúa của
họ. Em sẽ đi trước mặt Người, đầy Thần Khí và uy quyền của
ngôn sứ Ê-li-a, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu,
để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường
ngay và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Ông Da-ca-ri-a
thưa với sứ thần: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi
đã già và nhà tôi cũng đã lớn tuổi.” Sứ thần đáp: “Tôi l à Gáp-ri-
en, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói
với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Và này đây ông sẽ bị
câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì
ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng
thời đúng buổi.” Dân chúng đợi ông Da -ca-ri-a, và lấy làm lạ
sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. Lúc đi ra, ông không
nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến
trong cung thánh. Còn ông, ông ch ỉ biết làm hiệu cho dân và vẫn
bị câm.

Khi thời gian phục vụ ở Đền Thờ đ ã mãn, ông trở về nhà.
Ít lâu sau, bà Ê-li-sa-bét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng.
Bà tự nhủ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương
cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.”

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai
sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,
gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc
nhà Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
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Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng
đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối và
tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì?

Sứ thần nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng
Thiên Chúa. Và này đây bà s ẽ thụ thai, sinh hạ một con trai v à
đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con
Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai
vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến
muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào,
vì tôi không biết đến việc vợ chồng !”

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống tr ên bà, và quyền
năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp
sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người
họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người
con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai
được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không
thể làm được.”

Bấy giờ, bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt
ra đi.

Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường vội vã, đến miền núi, vào
một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và
chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a
chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy
Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc
phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang
cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến
với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì
đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, v ì
đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những g ì Người đã nói với em.”
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Đọc (Quan sát)
Trong diễn tiến, hai trình thuật truyền tin cho ông Da -ca-

ri-a và cho Đức Ma-ri-a giống nhau. Hai trình thuật cũng có
những khác biệt có ý nghĩa riêng:

-Nơi chốn: ông Da-ca-ri-a đón nhận lời loan báo ông
Gioan sẽ chào đời đang lúc ông Da-ca-ri-a ở trong Đền Thờ,
giữa buổi cử hành phụng vụ ngoại thường / Đức Ma-ri-a thì ở xa
Giê-ru-sa-lem, ở Na-da-rét, xứ Ga-li-lê. Thiên sứ đến gặp Đức
Mẹ.

- Cha mẹ: ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét là “những người
công chính”. Ông bà đã già. Lời cầu nguyện của ông bà được
Thiên Chúa đoái nhận: Thiên Chúa sắp chữa lành tình trạng
hiếm muộn của ông bà. Ông Da-ca-ri-a thi hành một phận sự
chính thức và tôn giáo: ông là tư tế. Thiên sứ trách ông đã không
tin vào các lời thiên sứ loan báo.

- Đức Ma-ri-a thì chẳng có danh hiệu chẳng có phận sự
chính thức nào. Người là một thiếu nữ đã được đính hôn với ông
Giu-se. Người chẳng xin gì. Chính Thiên Chúa ra sáng ki ến can
thiệp vào trong cuộc đời của người và cho người đầy ơn phúc.
Việc con trẻ chào đời ở đây không phải là hệ quả của một sự
chữa lành ! Thánh Thần sẽ đến trên người. Quyền năng của
Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng tr ên người. Đức Ma-ri-a là nữ tỳ của
Chúa. Người là người đã tin.

- Bà Ê-li-sa-bét, mẹ của ông Gio-an, nhìn nhận Đức Ma-ri-
a là “thân mẫu của Chúa”.

- Các em bé = nét tương phản giữa hai em bé được làm nổi
lên.

Gio-an: em sẽ là cao cả trước mặt Chúa / đầy Thánh Thần
(giống như các ngôn sứ) / là một ngôn sứ / sứ mạng của em kéo
dài trong một giai đoạn: “chuẩn bị cho Chúa một dân có khả
năng đón nhận Người”.
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Đức Giê-su: Người là vĩ đại / Con của Đấng Tối Cao /
Người sẽ trị vì đến muôn đời / triều đại của Ng ười vô tận /
Người là Con Thiên Chúa.

Suy gẫm
Tác giả sách Tin Mừng không chỉ bằng l òng với việc thuật

lại thuần túy những kỷ niệm về “em bé Gio -an” hay về “em bé
Giê-su”. Ông truyền đạt điều mà các môn đệ đã dần dần khám
phá ra trong mầu nhiệm về Chúa của m ình. Những người đã
theo Đức Giê-su cũng là những người làm chứng về những hành
vi thương xót của Người. Lúc Đức Giê-su chết trên thánh giá, họ
đã sợ hãi chán nản hầu như bỏ cuộc. Nhưng nhờ được Thánh
Thần soi sáng vào sáng ngày Phục sinh, họ đã hiểu rằng người
con của Đức Ma-ri-a là Đấng đã được Chúa Cha phái đến, là
“Con của Đấng Tối Cao”, là Đấng Mê-si-a người người mong
đợi. Đức Giê-su là vua, nhưng vương quốc của Người không
thuộc về thế gian này, vì vương quốc ấy vô biên vô tận. Người
đã không lên ngự trên ngai vàng ở Giê-ru-sa-lem, nhưng Người
đã bước lên thánh giá. Giới chức thẩm quyền, như tư tế Da-ca-
ri-a, đã không nhận ra điều ấy. Ngược lại, ở Ga-li-lê, xa Giê-ru-
sa-lem, có một người đã tin lời loan báo.

Ông Gio-an Tẩy giả là một ngôn sứ đích thực và các Ki-tô
hữu đều nhận là như thế. Ông thuộc về một gia đ ình tư tế gắn
liền với Đền Thờ Giê-ru-sa-lem. Thế nhưng ông không phải là
Đấng Mê-si-a. Vào lúc bà Ê-li-sa-bét gặp Đức Ma-ri-a, ông Gio-
an “nhảy mừng” trong lòng mẹ. Các Ki-tô hữu độc giả sách Tin
Mừng của thánh Lu-ca hiểu rằng họ không được lầm. Họ không
được làm môn đệ của ông Gio-an Tẩy giả. Vai trò của ông Gio-
an giới hạn ở việc loan báo Đấng lớn h ơn ông: đó là Đức Giê-su.
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Chiêm niệm
Việc chiêm niệm ở đây được nuôi dưỡng nhờ suy đi gẫm

lại các bản văn đã đọc trong hai giai đoạn trước. Chẳng hạn có
thể lấy lại các tước hiệu của Đức Giê-su để làm thành những
khuôn mẫu đức tin cho mình. Cũng có thể dùng bài thánh ca của
Đức Ma-ri-a (Magnificat), hoặc bài thánh ca của ông Da-ca-ri-a
(Benedictus). Có thể nói hai bài thánh ca đó đã từng là thành quả
chiêm niệm của tác giả sách Tin Mừng rồi.

“Chúc tụng Đức Chúa là Chúa Tể Ít-ra-en
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị cứu tinh quyền thế để giúp ta”.
“Lạy Chúa là Thiên Chúa, Ngài mời gọi chúng con gẫm

suy mầu nhiệm của Đức Giê-su là Con của Ngài, và là người
anh em của chúng con về đàng nhân loại. Người đã đến không
phải chỉ cho những người dân Giê-ru-sa-lem, nhưng còn cho
những người dân Ga-li-lê, cho mọi dân mọi nước nữa. Xin giúp
chúng con tin như Đức Ma-ri-a đã tin”.
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LECTIO DIVINA

GIAI ĐOẠN ĐỌC HOẶC QUAN SÁT

Khi đọc Sách thánh để tìm lương thực thiêng liêng, cám dỗ
lớn nhất thường gặp phải là làm sao cho giai đoạn thứ nhất này
càng mau xong càng tốt, tức là đọc vội vàng, đọc lướt qua bản
văn, là đốt giai đoạn vì cho rằng mình đã quá quen bản văn, để
bước sang phần suy niệm và chiêm niệm càng nhanh càng tốt.
Thế nhưng muốn cho suy niệm và chiêm niệm phong phú, nỗ
lực phần lớn hệ tại đã đọc, đã quan sát chính bản văn một cách
kỹ lưỡng, cẩn thận, chăm chút. Các bản văn Sách thánh không
phải là những đường bay, và thực hiện việc đọc cũng không
giống như tàu bay càng rời đường bay sớm thì càng hiện đại !

Nhưng thời giờ có vẻ như không ích lợi dành để đọc bản
văn là điều rất cần thiết. Xin đừng rút ngắn thời gian n ày. Chính
đây là một khoảnh khắc vắn vỏi dành để học hỏi. Thời gian này
dài hay ngắn là tùy khả năng của mỗi người. Nhưng không nên
lấy làm lạ khi thấy thời gian đó có thể chiếm mất một nửa hay
thậm chí hai phần ba thời gian của một buổi đọc v à suy niệm
Sách thánh. Việc suy niệm và chiêm niệm có thể đòi hỏi ít thời
gian hơn là việc đọc. Nhưng không phải vì thế mà giai đoạn suy
niệm và chiêm niệm không quan trọng. Không phải hễ cứ d ài
lâu là suy niệm hay chiêm niệm sốt sắng, nhưng chính mật độ
của suy niệm và chiêm niệm lại do việc đọc (quan sát) bản văn
Sách thánh hỗ trợ. Vì thế, khi đọc và suy niệm Sách thánh, đừng
ngại dành thời giờ để đọc thong thả và kỹ lưỡng (quan sát) bản
văn.

Có nhiều “phương pháp” để quan sát một bản văn. Năm
1993, Ủy Ban Kinh thánh Giáo Ho àng công bố một văn kiện
(Việc giải thích Kinh thánh trong Hội thánh) nhấn mạnh đến tầm
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quan trọng của các phương pháp đối với việc giải thích Kinh
thánh. Những phương pháp được trình bày vừa nhiều vừa khác
nhau, thay vì cho thấy sự phức tạp lủng củng, lại l à dấu hiệu cho
thấy sức sống. Tiến hành tỉ mỉ các phương pháp này là công
việc dành cho những nhà chuyên môn, những người lo phục vụ
Hội thánh bằng công tác chú giải Kinh thánh. Nh ưng do nỗ lực
làm việc của các nhà chú giải, đã có các phương tiện dễ dàng và
vừa tầm tay của một số rất đông các tín hữu, giúp họ có thể tự
mình đi vào trong kho tàng vô tận của các bản văn. Trong các
chương trước, đã có những gợi ý về việc quan sát bản vă n.
Chương này và các chương kế tiếp sẽ khai triển thêm những gợi
ý đó. Nhưng vẫn cần phải nhắc lại rằng đức tin của mỗi cá nhân
là một dụng cụ bất khả thay thế để tiến v ào gặp gỡ các bản văn
Kinh thánh. Và điều đó thì không có một phương pháp nào có
thể cống hiến cho ta được.

Việc đọc Sách thánh ở đây l à đọc với lòng tin và cầu
nguyện. Hai thì “suy niệm” và “chiêm niệm” là hai thì thích ứng
nhất với mục đích của việc đọc n ày. Tuy nhiên, thì thứ nhất là
“quan sát” cũng là thì không thể thiếu.

Vài lời khuyên tổng quát

Đây là vài lời khuyên tổng quát để thực hành giai đoạn
quan sát cho hiệu quả :

- Xem kỹ bản văn, nhất là đừng muốn lấp đầy những
khoảng thời gian thinh lặng bằng những giả thiết kiểu “có lẽ”,
“có thể”… Một bản văn chỉ nói điều nó nói : bắt nó n ói điều nó
không nói là vô ích.

- Chịu mất thời giờ để quan sát bản văn m à thôi. Đừng đi
quá nhanh sang giai đoạn “suy niệm” và “chiêm niệm”, cho dù
không phải lúc nào cũng dễ dàng phân biệt một cách rõ rệt các
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giai đoạn trong việc đọc Sách thánh, v ì quả thật là việc quan sát
bản văn có thể đưa rất sớm tới việc suy niệm hay chi êm niệm
hoặc cầu nguyện, và đừng bỏ qua !

- Cố đừng đưa những quan tâm riêng của mình vào bản
văn. Tránh muốn tìm bằng bất cứ giá nào một mối dây liên hệ
trực tiếp giữa bản văn Kinh thánh với đời sống cụ thể hiện tại.

- Tìm trong bản văn điều có thể là chứng tá cho một Tin
mừng xuất phát từ Thiên Chúa. Chỉ sau đó ta mới có thể t ìm
những đòi hỏi cho ngày hôm nay xuất phát từ Tin mừng ấy.

Lời Thiên Chúa trong Sách thánh đ ến với con người qua
những lời của con người. Đó là qui luật Nhập Thể. Thiên Chúa
không viết sẵn Sách thánh từ trời cao rồi gửi xuống cho con
người ! Thiên Chúa nói qua chính chứng từ đức tin của những
người đã viết nên Kinh thánh. Thế nhưng, có cả một khoảng
cách về thời gian, não trạng, hình thức diễn tả giữa người đọc
ngày hôm nay với những cộng đoàn đã sản sinh ra các cuốn sách
làm thành Kinh thánh. Kinh thánh g ồm những bản văn cổ kính,
không phải lúc nào cũng đọc là hiểu ngay. Thế cho nên, cần phải
bỏ thời gian để quan sát các bản văn mà ta muốn suy niệm và
ngay cả muốn theo để thực hiện một ph ương pháp đơn giản vừa
tầm tay.

Trường hợp đặc biệt của các sách Tin mừng
Các sách Tin mừng phản ánh nhiều chiều kích ri êng. Tìm

lại được những chiều kích ấy giúp cho việc quan s át được dễ
dàng hơn. Đây là bốn chiều kích đáng ghi nhớ hơn cả :

1. Niềm tin vào Chúa Ki-tô phục sinh
Các sách Tin mừng đã được viết ra dưới ánh sáng của biến

cố Phục sinh. Cách này hay cách khác, tất cả các sách này đều
làm chứng về Chúa Kitô phục sinh.

2. Đời sống của các cộng đoàn
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Các sách Tin mừng được viết ra cho các cộng đoàn rõ rệt.
Các sách này phản ánh những lo lắng quan tâm, những khó khăn
của các cộng đoàn này.

3. Sự thành toàn của Sách thánh
Các sách Tin mừng cho thấy rằng Đức Giêsu đến để làm

cho Sách thánh được thành toàn. Mỗi một trang Tin mừng, qua
các từ ngữ, các kiểu nói, các h ình ảnh, các đề tài, các nhân vật…
, đều trực tiếp hoặc ngầm nhắc đến Cựu Ước.

4. Kỷ niệm về Đức Giêsu

Các sách Tin mừng được viết ra vì các môn đệ nhìn nhận
Đức Giêsu Nadarét là Đấng được Thiên Chúa sai đến. Các sách
Tin mừng kể lại những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời
của Đức Giêsu. Các sách này làm chứng về những xác tín của
chính mình.

Tóm lại, các sách Tin mừng kể lại biến cố Phục sinh, đồng
thời cũng cho thấy đời sống của các cộng đo àn, Kinh thánh và
Đức Giêsu Nadarét. Ta theo dõi từng điểm một.

Các sách Tin mừng tường thuật
Cái gì khi đã thành nếp thật khó mà bỏ đi ! Đó là điều xảy

ra với các sách Tin mừng khi ta coi các sách đó nh ư là những
bài tường thuật, những thiên phóng sự trực tiếp nói về cuộc đời
của Đức Giêsu Nadarét. Làm sao để có thể hiểu rằng các sách
Tin mừng còn hơn thế nhiều, và mục đích chính là làm chứng về
đức tin của các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi ?

Các sách Tin mừng tường thuật biến cố Vượt qua
Làm sao các tác giả sách Tin mừng có thể quên biến cố

Vượt qua huy hoàng được. Biến cố ấy có nghĩa là một thế giới
mới từ Thiên Chúa mà đến, dành cho mọi người nay đã tỏ hiện
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rồi ? Niềm tin Phục sinh phảng phất trong mỗi một quang cảnh
trong sách Tin mừng. Khi các sách Tin mừng thuật lại một phép
lạ Đức Giêsu thực hiện, đó không phải chỉ l à một cử chỉ Đức
Giêsu Nadarét đã làm ngày xưa, xa xưa lắm rồi, nhưng đó còn là
cử chỉ mà Đấng phục sinh đang làm cho mọi người, trong hiện
tại này. Chúng ta được Đức Giêsu mời gọi sống như Người đã
mời gọi ông Ladarô. Chúng ta được Người mời gọi tham dự vào
yến tiệc Nước Trời như các môn đệ ở Ca-na. Chúng ta được
sáng soi như ông Bác-ti-mê đã được… Niềm tin vào Đấng Phục
Sinh chiếu sáng mỗi hàng chữ trong các sách Tin mừng.

Các sách Tin mừng
tường thuật đời sống của Hội thánh
Các sách Tin mừng tiết lộ cho biết những mối bận tâm,

những âu lo của các cộng đoàn ki-tô hữu, qua đó các sách Tin
mừng được biên soạn. Một số kỷ niệm về Đức Gi êsu được ưu
tiên giữ lại vì những kỷ niệm ấy phù hợp hơn với những gì các
tác giả sách Tin mừng muốn truyền đạt cho các độc giả. Những
kỷ niệm được sửa chữa hoặc bỏ qua l à vì chúng không còn phù
hợp với tình trạng mới của những cộng đoàn nhiều thập niên sau
biến cố Vượt qua. Các sách Tin mừng đã được viết ra để giúp
cho các ki-tô hữu hiểu rõ và sống tốt hơn đức tin của mình.

Các sách Tin mừng tường thuật Cựu Ước

Một khía cạnh thường bị bỏ quên , đó là tầm quan trọng
của Cựu Ước trong các sách Tin mừng. Các Kitô hữu đầu tiên
xuất thân từ Do thái giáo. Họ không có từ ngữ để diễn tả đức tin
của họ ngoài những từ ngữ họ đã có trong truyền thống Do thái.
Thế nên, họ đã diễn tả lòng tin của họ vào Chúa Kitô bằng
những từ ngữ, những h ình ảnh ấy từ trong Kinh thánh Do thái
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của họ. Họ muốn cho  thấy Đức Giêsu không phải là không trung
thành với Kinh thánh, nhưng Người còn đưa Kinh thánh đến chỗ
thành toàn. Chính vì thế, mỗi trong sách Tin mừng đều có ám
chỉ, cách rõ rệt hay kín đáo, đến Cựu Ước.

Các sách Tin mừng tường thuật Đức Giêsu

Làm sao các ki-tô hữu có thể nhận biết và yêu mến Đức
Giêsu, Chúa của họ, mà không có các sách Tin mừng ? Các sách
Tin mừng đưa chúng ta vào trong mối tình thân của người con
của Đức Maria. Người con ấy, sau một thời gian sống v à lao
động, đã hoàn toàn hiến thân loan báo Vương quốc của Thiên
Chúa. Nhờ có các sách Tin mừng, chúng ta có thể đi v ào mối
dây trung tín không phai của Đức Giêsu với Thiên Chúa là Cha
của Người.

Nhưng cần chú ý là các sách Tin mừng không thoả mãn
tính tò mò của chúng ta được đâu, ví dụ ta muốn biết, khuôn
mặt, hình dong của Đức Giêsu, Người to lớn hay gầy còm ? Tóc
màu gì ? Mắt màu gì ? Có hói đầu không ? Bình thường Người
ăn mặc như thế nào ? Người có hay về thăm thân mẫu của
Người không ? Có lần nào Người gặp gỡ bạn bè cũ ở Nadarét ?
… Những thắc mắc đại loại như thế không phải là những điểm
các sách Tin mừng chú ý và lo cung cấp câu trả lời. Các sách
Tin mừng chỉ lưu tâm đến điều cốt lõi thôi.

Bù lại, các sách Tin mừng nói dài về những gì Đức Giêsu
đặc biệt quan tâm : loan báo V ương quốc giải phóng của Cha
Người, phục vụ những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi,
qui tụ và huấn luyện các môn đệ… Các sách Tin mừng dẫn tới
chính tâm hồn của Đức Giêsu và mời gọi hiệp thông với những
điều Người xác tín sâu xa.

Ví dụ:
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Ta thử áp dụng bốn chiều kích trên vào một vài bản văn
Tin mừng

Sóng gió lặng yên (Mt 8,23-27)

Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Ng ười, và
kìa biển động mạnh khiến sóng ập v ào thuyền. Nhưng Người
vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Ng ười và nói : “Thưa Ngài,
xin cứu chúng con, chúng con chết mất !” Đức Giêsu nói : “Sao
nhát thế, hỡi những người kém lòng tin !” Rồi Người chỗi dậy,
ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên
và nói : “Người này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng
tuân lệnh ?”

Bản văn này tường thuật lòng tin của các Kitô hữu
Bản văn có những công thức đã được hình thành vào thời

của các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Tước hiệu “Chúa” chẳng
hạn, là tước hiệu các ki-tô hữu dành để chỉ Đức Giêsu phục sinh.
Như vậy, chính Chúa phục sinh  là Đấng thánh Mátthêu muốn
làm nổi bật lên. Đức Giêsu chỗi dậy và “ngăm đe” gió và biển.
Trong các sách Tin mừng, động từ “ngăm đe” là động từ thường
được dùng khi Đức Giêsu đối diện với ma quỉ. Như thế, người
đọc hiểu là bản văn muốn nói đến một cuộc chi ến giữa Đấng
phục sinh với kẻ dữ, sự dữ. Đấng phục sinh chiến thắng. V à như
thế, ở đây, bản văn muốn tr ình bày đức tin của Kitô giáo.

Bản văn này tường thuật đời sống
của các Kitô hữu tiên khởi
Trong con thuyền có các môn đệ, Đức Giêsu lại đang ngủ.

Người có mặt đó, nhưng lại ra như vắng mặt. Nỗi kinh hoàng ập
tới khi sóng gió nổi lên. Các ki-tô hữu sợ hãi trong khi họ tin
rằng Đấng phục sinh đang ở giữa họ ! Họ có cảm t ưởng là Chúa
của họ không động tĩnh v ì để giúp họ trong khi họ gặp những



Đọc và suy niệm Kinh Thánh qua ba giai đoạn32

khó khăn thử thách nặng nề như cuộc bách hại. Bản văn của
thánh Mátthêu trách họ “kém lòng tin” ! Đức Giêsu đang ở trong
con thuyền của các cộng đoàn ki-tô hữu, của Hội thánh. V ì Đức
Giêsu đã phục sinh, tại sao lại phải sợ, ngay cả khi ta có cảm
giác là thuyền Hội thánh đang ở trong tình trạng nguy ngập ! Sợ
hãi là dấu chỉ của một lòng tin yếu kém.

Bản văn này tường thuật Cựu Ước

Theo biểu tượng của Kinh thánh Cựu Ước, biển là nơi ở
của các sức lực sự dữ. Các môn đệ của Đức Gi êsu phải đương
đầu với sự dữ và họ sợ hãi. Thế những, nhờ cuộc phục sinh của
Đức Giêsu, họ phải nhớ lại rằng Đức Gi êsu đã chiến thắng cái
chết, sự dữ. Chính vì thế, biển bị ngăm đe lại lặng yên. Bình
thường, Thiên Chúa điều khiển các yếu tố của tạo thành, ở đây
Đức Giêsu giữ vị trí của Thiên Chúa. Như thế lại thấy một điểm
nữa trong đức tin của các ki -tô hữu tiên khởi : Đức Giêsu là
Đấng được Thiên Chúa sai đến. Người đến để giải thoát chúng
ta khỏi sự dữ.

Trình thuật sóng gió lặng yên không phải thuần túy là một
bản sao kỷ niệm của một sự kiện của quá khứ, nhưng đúng là
một chứng từ của đức tin vẫn m ãi mãi có tính cách hiện tại :
“Đức Kitô đã phục sinh. Thế thì tại sao anh em lại hoảng sợ, hỡi
những con người kém lòng tin ?”

Bản văn này tường thuật Đức Giêsu Nadarét

Đức Giêsu ở nhà, tại Ga-li-lê. Người làm nghề thợ mộc ở
Nadarét. Người đã chọn các bạn hữu và những người cộng tác
trong số những người ở Ga-li-lê và đặc biệt trong số những
người thuyền chài ở hồ Ghen-nê-xa-rét. Hồ này dân địa phương
quen gọi là “biển”. Ta biết là sóng gió ở Biển Hồ này có thể đến
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bất chợt và dữ dội. Như vậy, trình thuật rất ứng hợp với t ình
trạng Đức Giêsu và các môn đệ đã gặp trên “biển” này. Nhưng
trình thuật muốn dạy cho ta biết rằng Đức Gi êsu đã đào tạo các
môn đệ của Người và đã truyền thông cho họ lòng tín thác của
Người vào Chúa Cha.

Mẻ cá lạ lùng (Lc 5,1-11)

Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát b ên Đức Giêsu
để nghe lời Thiên Chúa, mà Người thì đang đứng bên bờ hồ
Ghen-nê-xa-rét. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, c òn
những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới.
Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si -mon,
và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người
ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

Giảng xong, Người bảo ông Si-mon : “Chèo ra chỗ nước
sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Si-mon đáp : “Thưa Thầy, chúng
tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào
lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy, và bắt được rất
nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn
chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những ng ười này tới, và họ
đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần ch ìm. Thấy vậy, ông
Si-mon Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói : “Lạy
Chúa, xin tránh xa con, vì con là k ẻ tội lỗi !” Quả vậy, thấy mẻ
cá vừa bắt được, ông Si-mon và tất cả những người có mặt ở đó
với ông đều kinh ngạc. Cả hai ng ười con ông Dê-bê-đê, là Gia-
cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-mon, cũng kinh ngạc như
vậy. Bấy giờ, Đức Giêsu bảo ông Si-mon : “Đừng sợ, từ nay anh
sẽ là người cứu sống người ta.”

Thế là họ đưa thuyền vào bờ, và bỏ hết mọi sự mà theo
Người.
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Đám đông dân chúng xô lấn nhau chung quanh Đức Giêsu.
Ông Si-mon và các bạn của ông không thích như thế và tiếp tục
công việc nghề nghiệp của m ình cho đến khi Đức Giêsu lên một
trong các thuyền của các ông. Ông Si-mon thi hành điều Đức
Giêsu truyền, không thắc mắc. Ông ở trong thuyền khi Đức
Giêsu dạy dỗ đám đông dân chúng.

Thánh Lu-ca nói về lòng tin của các ki-tô hữu
Lòng tin vào Đấng phục sinh lấp lánh trong t ước hiệu ông

Si-mon gọi Đức Giêsu : “Chúa”. Tước hiệu này thường dành
cho Vua-Mêsia hay cho chính Thiên Chúa, đ ã giúp các ki-tô hữu
tiên khởi diễn tả lòng tin của mình vào Đức Giêsu. Trước mặt
Đức Giêsu, Đấng Kitô-Chúa, ta chỉ có thể nhìn nhận mình là tội
lỗi mà thôi.

Đám đông xô lấn nhau chung quanh Đức Giêsu để nghe
“Lời Thiên Chúa”. Gẫm suy sứ điệp của Đức Gi êsu, chiêm
ngắm con người của Người, là ta nhận ra chính Lời của Thiên
Chúa. Nghe Đức Giêsu, chính là Nghe Lời Thiên Chúa.

Thánh Lu-ca tường thuật về Hội thánh
Không phải chỉ có “Si-mon”, nhưng là “Si-mon – Phê-rô”,

người mà Đức Giêsu trao cho trách nhiệm đặc biệt. Như vậy,
bản văn nhắc đến các ki -tô hữu tiên khởi, đến vai trò đặc biệt
của thánh Phê-rô trong Hội thánh theo chính ý của Đức Gi êsu.

Lúc thánh Lu-ca viết sách Tin mừng, các cộng đoàn ki-tô
hữu có thể nghĩ là kết quả sứ mạng họ thực hiện l à mong manh
yếu ớt. Họ vất vả “chài lưới con người”. Họ có cảm tưởng là ở
trong đêm tối và chẳng bắt được gì. Trình thuật biến thành một
lời khích lệ tiếp tục công việc. Đấng phục sinh đa ng ở trong con
thuyền Hội thánh. Đừng nản lòng bỏ cuộc. Sau đêm đen là ngày
và phép lạ diễn ra.
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Thánh Lu-ca đọc Sách thánh
Để làm cho trình thuật của mình có hình dạng, thánh Lu-ca

lấy cảm hứng từ Kinh thánh. Ông uốn nắn tr ình thuật của mình
theo khuôn mẫu văn chương quen thuộc để nói về “ơn gọi”.
Trong thể loại này, điều quan trọng là sứ mạng được trao phó
cho người được gọi. Mẻ cá lạ lùng cho thấy rõ sứ mạng của ông
Si-mon–Phê-rô: “Từ nay anh sẽ là người thu phục người ta (Lc
5,10b”.

Trong các trình thuật Kinh thánh có tường thuật việc Thiên
Chúa tỏ hiện, bao giờ cũng có nói sự sợ h ãi. Khi nói đến sự sợ
hãi của các môn đệ, thánh Lu -ca cho thấy rằng Thiên Chúa tỏ
mình ra nơi bản thân Đức Giêsu.

Trong Kinh thánh, biển thường là nơi ở của các sức mạnh
tác hoạ, là nơi cư trú của ma quỉ. Khi “chài lưới con người”,
thánh Phê-rô sẽ cộng tác vào hoạt động cứu thoát của Đức
Giêsu.

Ngày xưa, ông Mô-sê đã cứu những con người đang chạy
trốn khỏi nước. Nay một thời kỳ mới mở ra, thời kỳ Đức Gi êsu
cứu khỏi nước không phải chỉ có một dân, nhưng toàn thể các
dân.

Các môn đệ bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu, theo kiểu ngôn
sức Ê-li-sa đã bỏ mọi sự để theo ngôn sứ Ê-li-a. Thánh Lu-ca
thích đồng hoá Đức Giêsu với ngôn sứ Ê-li-a, người phải trở lại
để khai mạc thời mới của Thi ên Chúa. Với sự hiện diện của Đức
Giêsu, thời mới đã mở ra.

 Thánh Lu-ca nhắc lại điều đã xảy ra
 trước biến cố Vượt qua
Thánh Lu-ca không sáng tạo một trình thuật chỉ khởi đi từ

những xác tín trong lòng tin của mình hoặc bằng cách đọc lại
Kinh thánh. Ông tường thuật điều đã xảy ra vào thời của Đức
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Giêsu. Đức Giêsu đã chọn các môn đệ để theo Người đi giảng.
Ông Si-mon là một trong những người được kêu gọi đầu tiên.
Trước khi theo Đức Giêsu, ông làm nghề chài lưới ở hồ Ti-bê-ri-
a. Chính ông Si-mon này cũng là người sau này được Đức Giêsu
trao cho một trách nhiệm rõ ràng là phục vụ toàn thể các môn đệ
của Người.

Thánh Lu-ca trình bày cảnh mẻ cá lạ lùng này ở đầu cuộc
đời rao giảng của Đức Giêsu (Lc 5,1-11), tác giả sách Tin mừng
Gio-an lại đặt vào sau cuộc Phục Sinh (21,4-17). Ai đúng ?
Điểm chính yếu không phải ở chỗ đó, v ì cả hai sau cùng đều nói
đến cùng một chuyện : Đức Giêsu phục sinh đã giải thoát chúng
ta khỏi sự dữ để kêu gọi chúng ta đến hưởng hạnh phúc với
Thiên Chúa. Loan báo Tin mừng ấy chính là sứ mạng của Hội
thánh.

Tóm lại
Vài thập niên sau biến cố Vượt qua, các sách Tin mừng

một khi đã có hình thức cố định, trước hết thông truyền đức tin
của các ki-tô hữu tiên khởi. Các tác giả sách Tin mừng vừa
tường thuật biến cố Vượt qua, đời sống của Hội thánh, Kin h
thánh và kỷ niệm về Đức Giêsu Nadarét. Cố tìm lại các chiều
kích khác nhau này giúp cho khám phá ra rõ h ơn chứng từ đức
tin mà các sách Tin mừng muốn chuyển đạt. Cũng có thể th êm
nhiều chiều kích khác như niềm hy vọng và lòng xác tín rằng
với sự hiện diện của Đức Giêsu, thời cuối cùng đã đến. Thực
vậy, thành quả của cuộc Phục Sinh có lợi không phải chỉ cho
Đức Giêsu, nhưng còn cho toàn thể tạo thành đã được đổi mới
nhờ cuộc Phục Sinh. Hết thảy mọi ng ười đều được kêu gọi chỗi
dậy với Đức Giêsu, tiến về gặp gỡ Thiên Chúa, tham dự vào
thiên giới. Viễn ảnh được chia sẻ cuộc Phục sinh của Đức Gi êsu
là một niềm hy vọng rất to lớn không thể t ưởng tượng nổi đối
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với các người tin. Niềm hy vọng này người ta gặp thấy ở trong
mỗi trang sách Tin mừng. Với Đức Gi êsu, người ta có thể nói
rằng sự tận cùng của thế giới đã tới để nhường chỗ cho chính cái
thế giới của Thiên Chúa. Tất cả những gì các tác giả sách Tin
mừng sẽ nói đều đi vào trong xác tín là thế giới mới hay Vương
quốc của Thiên Chúa được cống hiến cho hết thảy mọi ng ười. Ở
đây nữa, xác tín rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng ta sống trong
vương quốc của Người là màu là sắc của mỗi một trang sách Tin
mừng cũng như nó là màu là sắc của mỗi một bức thư của các
tông đồ và của sách Khải huyền. Chỉ cho thấy những dấu của
niềm hy vọng này, của xác tín rằng Thiên Chúa mời gọi chúng
ta chia sẻ cuộc sống của Người, khi ta đọc các bản văn Tân Ước,
đó chính là chuẩn bị để đón nhận tốt hơn chứng từ đức tin nơi
các trang sách đó.

Thế còn Cựu Ước thì sao ?

Các bản văn Cựu Ước cũng có những chiều kích của
chúng. Đặt các chiều kích ấy vào giai đoạn quan sát khi đọc
Sách thánh làm phong phú các giai đo ạn tiếp sau, đó là suy niệm
và chiêm niệm.

1. Niềm tin vào một Đấng Thiên Chúa hữu ngã và giải
phóng

Phần được truyền thống Do thái coi l à phần quan trọng
nhất trong Cựu Ước, đó là “Thorah”, tức là Lề Luật, gồm trong
năm cuốn sách đầu tiên của Kinh thánh. Vậy mà bốn trong số
năm cuốn Thorah này lại được dành để đọc với con mắt đức tin
về thời của ông Mô-sê, tức là thời Xuất hành. Xuất hành hay
việc ra khỏi Ai-cập là cái trục đầu tiên của kinh tin kính theo
Kinh thánh. Các sách này diễn tả lòng tin của các người tin đã
viết ra Cựu Ước. Thiên Chúa của Ít-ra-en không giống như các
thần của các dân lân bang. Người không phải là một vị thần của
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các sức mạnh tự nhiên, một vị thần của gió, của bão. Nhưng
người là một Vị Thiên Chúa đồng hành với dân của Người.
Thiên Chúa của Ít-ra-en là một Vị Thiên Chúa hữu ngã, là Đấng
đã tỏ mình ra cho các tổ phụ và cho ông Mô-sê. Người là một Vị
Thiên Chúa muốn đem đến cho dân của Người ơn cứu thoát, ơn
giải phóng.

2. Đời sống của các cộng đoàn những người tin
Cũng giống như trường hợp các sách Tin mừng, các bản

văn Cựu Ước đã được viết ra và được giữ lại nhằm để cho các
cộng đoàn những người tin, hầu kêu gọi họ tin và nâng đỡ họ
sống niềm tin này. Nếu tiếp đó, các bản văn này có được đề nghị
cho các thế hệ mới, đó là vì các bản văn ấy luôn phù hợp với
nhu cầu thiêng liêng của họ.

Điểm nền tảng này có thể giúp giải gỡ được một số khó
khăn. Chẳng hạn như khi một số bản văn nói dài dòng về “cơn
giận của Thiên Chúa”, thì người ta hay thắc mắc không bi ết tại
sao các tác giả Kinh thánh lại cần phải nhấn mạnh đến c ơn giận
của Thiên Chúa làm gì, các tác giả ấy muốn đáp ứng những ưu
tư nào của các cộng đoàn những người tin ? thay vì thấy chướng
bởi vì quan niệm về cơn giận không phù hợp với tư tưởng hiện
nay ta có về Thiên Chúa, ta hiểu được những lo lắng của các
cộng đoàn bấy giờ cần người ta nói cho họ biết về “cơn giận của
Thiên Chúa” để đề cao khía cạnh này khía cạnh kia trong đức tin
của họ.

3. Các kỷ niệm cổ xưa
Theo những gì vừa nói trên, ta hiểu được rằng điểm chính

yếu của các bản văn Cựu Ước nhằm vào đức tin của những
người đã viết ra các bản văn đó và của những người đã truyền
lại các bản văn đó. Các tác giả cổ x ưa không có cùng một quan
niệm về “lịch sử” như chúng ta, và họ không hề có ý thực hiện
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những bản tường trình về các sự kiện cổ xưa. Chẳng ai có mặt
vào lúc vũ trụ được sáng tạo, và các bài thơ nói về cuộc sáng tạo
không hề có tham vọng vén bức màn bí mật để cho thấy thế giới
đã thành hình như thế nào. Cũng vậy, chẳng ai có mặt vào thời
các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp. Các trình thuật về các
tổ phụ không được thực hiện nhằm cho biết chi tiết về mỗi vị tổ
phụ, nhưng là để cho biết lòng tin của những người đã viết hay
truyền đạt lại các trình thuật ấy. Có thể, trong một số điều kiện
nào đó, theo cách của một sử gia để “thiết lập lại một cách lịch
sử” cuộc đời của các tổ phụ hoặc của ông Mô -sê. Dĩ nhiên bản
văn này bản văn kia có thể cho biết nhiều chi tiết về cổ sử, v à
cho biết là có các tổ phụ ! Nhưng quan tâm chính của các tác giả
Kinh thánh không phải là cung cấp những chi tiết lịch sử mà là
giúp người đọc tin vào Thiên Chúa hằng sống và là Đấng giải
phóng dân của Người.

Kỷ niệm đầu tiên mà các bản văn này tường thuật lại,
chính là lòng tin của những người tin đã viết ra các bản văn đó.
Trước một bản văn Cựu Ước, người đọc Kitô hữu phải bỏ đi cái
ưu tư của những nhà chuyên môn muốn tái lập lại biến cố đang
được tường thuật. Trước tiên, phải cố gắng tìm lấy cho mình đức
tin mà các bản văn này muốn nêu lên cho thấy. Thay vì cứ thắc
mắc không biết nhân vật Áp-ra-ham cổ xưa là ai, người đọc phải
chú ý đến những xác tín thuộc về đức tin xuất hiện trong các
trình thuật về ông Áp-ra-ham.

4. Đọc Cựu Ước theo tinh thần Kitô giáo
Chiều kích này khó nhận ra hơn. Nó được các ki-tô hữu

thêm vào khi họ đọc Cựu Ước. Cần phải xác định sự hài hoà
giữa Cựu Ước và Tân Ước. Sau khi quan sát bản văn Cựu Ước
như chính nó có, Kitô hữu không thể nào không liên kết nó với
lòng tin của mình vào Đức Giêsu . Đọc mỗi một trang Tân Ước
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đã là đọc Cựu Ước theo tinh thần Kitô giáo rồi, tức là cố gắng
làm sáng lên chứng từ đức tin của các Ki-tô hữu tiên khởi nhờ
vào Cựu Ước. Đối với các Kitô hữu, Đức Giêsu đến để hoàn
thành Sách thánh. Xác tín ấy giúp họ thiết lập những mối li ên hệ
giữa Tân Ước với Cựu Ước.

Ví dụ:
1. Đọc sách Sáng thế (12,1-4)

Bấy giờ ông Áp-ra-ham đang ở Can-đê.
Đức Chúa phán với ông : “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và

nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho
ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ng ươi. Ta sẽ cho tên
tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành.

Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ng ươi, ai
nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên
mặt đất sẽ được chúc phúc.”

Ông Áp-ram ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông. Và có
ông Lót cùng đi với ông.

Các trình thuật Kinh thánh liên quan đến ông Áp-ra-ham
bắt đầu như vậy, một cách hơi kỳ lạ. Không có vị tổ phụ nào
được trình bày như thế. Không có chi tiết gì cho thấy nguồn gốc,
con người, hình dáng, tính tình… Vừa mở đầu đã thấy lệnh của
Đức Chúa, một lệnh truyền thuộc thiên giới. Mà cũng không có
chi tiết nào cho thấy làm cách nào ông Áp-ra-ham có thể nghe
thấy Thiên Chúa nói với ông ! Không cáu kỉnh, không gắt gỏng,
ông Áp-ra-ham lên đường ngay lập tức, đúng như Thiên Chúa
yêu cầu. Hoàn toàn không có gì cho biết những sự chuẩn bị,
những cách thức thu xếp để l ên đường. Người ta chỉ biết có mỗi
một chuyện là ông dẫn theo ông Lót, cháu của ông, c ùng đi.

Đọc lướt qua, thật nhanh : đức tin của ông Áp -ra-ham
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Đọc trình thuật này thoáng qua, lần đầu thường hay dừng
lại ở thái độ của ông Áp -ra-ham. Thiên Chúa yêu cầu và ông
Áp-ra-ham thực hiện ngay lời yêu cầu, không thắc mắc hay phản
đối. Ông lên đường dấn thân vào cõi hoàn toàn xa lạ : “Nhờ đức
tin, ông Áp-ra-ham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến
một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp, và ông đã ra đi
mà không biết mình đi đâu” (Dt 11,8). Cách hiểu bản văn như
thế là cách hiểu của truyền thống và đã chịu ảnh hưởng của
nhiều trình thuật khác, trong những tr ình thuật ấy hiển nhiên
lòng tin của ông Áp-ra-ham được nêu bật lên , chẳng hạn như
trong đoạn văn nói về việc ông sẵn sàng hiến tế người con trai
duy nhất của ông, bởi v ì Thiên Chúa yêu cầu ông như thế (St
22).

Nhưng, để ý hơn, ta sẽ đi đến chỗ nhận thấy rằng bản văn
ít chú ý đến tâm lý của ông Áp-ra-ham cũng như những trạng
thái của tâm hồn ông. Suy cho cùng cũng là hay. Thật vậy, đức
tin không có gì cho thấy đó là một sự vâng phục mù quáng, cho
dù là vâng phục Thiên Chúa ! Ông Gióp đã đòi hiểu tại sao ông
lại phải khổ, ông tìm xem Thiên Chúa muốn gì ở ông. Như vậy
đối với chúng ta, ông Gióp dễ th ương và gần gũi chúng ta hơn là
ông Áp-ra-ham cứ lầm lũi và thinh lặng. Thực ra, bản văn Kinh
thánh ở đây không nói gì đến tình cảm riêng tư của ông Áp-ra-
ham. Bù lại, bản văn nhấn mạnh đến điều T hiên Chúa nói.

Giai đoạn quan sát
Trình thuật xoay quanh ba trục : quê hương xứ sở, gia

đình, phúc lành.
Chuyện quê hương xứ sở : Can-đê là xứ sở hiện thời của

ông Áp-ra-ham. Trong một tương lai gần, ông Áp-ra-ham sẽ tới
một xứ khác, xứ Thiên Chúa sẽ chỉ cho ông. Rồi sau cùng Thiên
Chúa nhắc đến toàn thể cõi đất : “Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên
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mặt đất sẽ được chúc phúc”. Như thế ta đi từ Can-đê đến xứ sở
do Thiên Chúa hứa để tới mọi xứ sở, tức là toàn cõi đất này.

Chuyện gia đình, gia tộc : ông Áp-ra-ham từ bỏ không
phải chỉ có xứ Can-đê mà thôi, nhưng còn gia tộc, bà con họ
hàng hiện thời của ông nữa. Trong một t ương lai gần, ông sẽ
thấy một gia tộc mới : Thiên Chúa sẽ làm cho ông thành một
“dân tộc lớn”. Rồi sau cùng là toàn thể các gia tộc trên cõi đất :
“Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc”. Ta đi
từ cái gia tộc hiện thời của ông Áp -ra-ham đến cái gia tộc tương
lai để tới đến mọi gia tộc trên mặt đất. Các tình trạng tiếp nối
nhau và tiến triển dần dần : t ình trạng hiện thời của ông Áp -ra-
ham sắp biến chuyển để đi tới một t ình trạng chung cuộc và xa
hơn, liên can đến toàn thể cõi đất !

Từ chúc phúc và các từ liên hệ cứ trở đi trở lại nhiều lần ở
phần trọng tâm tức là lời Thiên Chúa nói với ông Áp-ra-ham. Sự
nguyền rủa chỉ được nhắc đến có một lần. Chính ông Áp-ra-ham
sẽ trở thành lời chúc phúc nhưng trong một hướng nhìn rõ rệt
chính xác : thành lời chúc phúc cho mọi gia tộc trên mặt đất. Lời
chúc phúc nối hai yếu tố đã được nhắc đến rồi, đó là quê hương
xứ sở và gia đình gia tộc : “Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất
sẽ được chúc phúc”.

Suy niệm khởi đi từ các chiều kích của bản văn
- Lòng tin vào một Thiên Chúa hữu ngã và giải phóng
Nhờ các trình thuật nói về ông Áp-ra-ham, ai đọc các trang

Kinh thánh nói về lịch sử thánh của Thiên Chúa với dân của
Người không được quên rằng mục đích sau cùng của Thiên
Chúa là phúc lành được ban cho hết mọi người. Ta có “kinh tin
kính” của Cựu Ước : Thiên Chúa muốn ban lời chúc phúc cho
dòng dõi ông Áp-ra-ham, Người muốn cứu thoát dân Người.
Đấng Thiên Chúa ấy ngỏ lời trực tiếp với ông Áp -ra-ham. Như
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thế, đó không phải là một vị thần vô ngã không hề quan tâm đến
đường đi nước bước, đến thân phận của con người. Cùng niềm
tin ấy vang vọng trong các bản văn của sách Xuất h ành.

- đời sống của các cộng đoàn
Hai lời hứa liên quan trực tiếp đến ông Áp-ra-ham : một

quê hương mới, một gia tộc mới. Hai lời hứa ấy nhằm tới một
lời hứa thứ ba : phúc lành dành cho mọi gia tộc trên toàn cõi đất.

Khi nhắc đến tổ tiên của mình, con cháu ông Áp-ra-ham
chứng nhận rằng hai lời hứa đầu đã được thực hiện. Họ đã thành
một “dân tộc lớn” xuất phát từ ông Áp -ra-ham. Họ đã sở hữu đất
mà Thiên Chúa hứa ban cho họ. Nhưng lời hứa thứ ba còn đang
chờ được thành toàn : đem lời chúc phúc cho toàn thế giới, cho
hết mọi dân tộc trên thế giới. Lời mà Đức Chúa ngỏ với ông Áp -
ra-ham trở thành một chương trình đang được thực hiện. Phúc
lành của Thiên Chúa cũng liên can đến các dân tộc khác như thế
nào ?

Qua trình thuật về ông Áp-ra-ham, các người tin nói lên
lòng tin của mình. Thiên Chúa của ông Áp-ra-ham là Đấng
Thiên Chúa của toàn thể vũ trụ và của hết mọi người. Phúc lành
của Thiên Chúa không dành riêng cho m ột dân tộc sở đắc,
nhưng còn phải được mở rộng ra, phải lan tỏa cho hết mọi dân
tộc chia sẻ. Thiên Chúa chọn cho mình một dân tộc nhất định để
làm cho dân ấy thành chứng nhân cho lòng yêu thương của
người đối với toàn thể nhân loại.

Ông Áp-ra-ham được gọi là “cha của mọi dân tộc”. Đối
với một cộng đoàn, tường thuật lịch sử các bậc tổ ti ên của mình
là một cách để cho thấy m ình có liên lập, mình có một căn
nguyên, đặc sắc. Những người tin trong dân Ít-ra-en giải thích
rằng khởi điểm của con đường họ đi là lời Thiên Chúa hứa với
ông Áp-ra-ham về một phúc lành còn đang được thực hiện nhằm
tới “mọi người”.
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- kỷ niệm cổ xưa
Chẳng ai có mặt ở đấy, vào thời của vị tổ phụ xa xưa cổ

kính này. Trình thuật này dựa trên sự kiện là các bộ tộc qui tụ lại
với nhau dưới tên tuổi của cùng một vị tổ phụ. Khó mà nói
nhiều hơn về nhân vật lịch sử là ông Áp-ra-ham, nếu chỉ dựa
trên một bản văn ngắn ngủi như trên đây. Bù lại, trình thuật này
có liên hệ tới các người tin đang tường thuật chuyện ông Áp -ra-
ham. Bản văn cho biết những xác tín của họ v ào lúc họ viết lên
câu chuyện vị tổ phụ lên đường phiêu lưu theo lời gọi của Thiên
Chúa.

- đọc theo tinh thần Kitô giáo
Vương Quốc của Thiên Chúa được Đức Giêsu công bố cho

hết mọi người. Nhờ biến cố Vượt qua của Đức Giêsu, phúc lành
của Thiên Chúa nay được ban cho hết mọi người, dĩ nhiên còn
cần phải đón nhận và tiến tới chỗ thành toàn. Cũng như đối với
ông Áp-ra-ham, cũng như đối với dân của Kinh thánh, cũng nh ư
đối với các ki-tô hữu thuở đầu, Đức Chúa đòi phải tham dự vào
việc mở rộng phúc lành của Người cho mọi gia tộc trên cõi đất.
Đức Chúa đã cần ông Áp-ra-ham, Người cũng cần dân của
Người, Người cũng cần những người tin vào Người để làm cho
điều Người muốn đi tới chỗ thành toàn. Vậy thì câu trả lời sẽ
như thế nào đây ?

2. Ơn gọi của ông Mô-sê (Xh 3,1-12)

Bấy giờ, ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô,
tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi
của Thiên Chúa, là núi Khô-rếp. Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra
với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Mô -sê nhìn thì thấy
bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự
bảo: “Mình lại xem cảnh tượng kỳ kạ này mới được : vì sao bụi



Đọc và suy niệm Kinh Thánh qua ba giai đoạn 45

cây lại không cháy rụi ?” Đức Chúa thấy ông lại xem, th ì từ giữa
bụi cây, Thiên Chúa gọi ông : “Mô-sê ! Mô-sê !” Ông thưa :
“Dạ, tôi đây !” Người phán : “Chớ lại gần ! Cởi dép ở chân ra, v ì
nơi ngươi đang đứng là đất thánh.” Người lại phán : “Ta là
Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên
Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp.” Ông Mô-sê che
mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa.

Đức Chúa phán : “Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta
bên Ai-cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ.
Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát
chúng khỏi tay người Ai-cập, và đưa chúng từ đấy lên một miền
đất tốt tươi, rộng lớn, một miền đất tràn trề sữa và mật, xứ sở
của người Ca-na-an, Khết, Ê-mô-ri, Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút.
Giờ đây, tiếng rên siết của con cái Ít-ra-en đã thấu tới Ta ; Ta
cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu v ì người Ai-cập. Bây
giờ, ngươi hãy đi ! Ta sai ngươi đến với Pha-ra-ô để đưa dân Ta
là con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập.”

Ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa : “Con là ai mà dám đến
với Pha-ra-ô và đưa con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập ?” Người
phán : “Ta sẽ ở với ngươi… Ta là Đấng Hiện Hữu…”

Đang là mục tử chăn bầy súc vật cho nhạc phụ, ông Mô -sê
– sau khi được Thiên Chúa gọi – đã trở thành vị mục tử của một
dân tộc để dẫn dắt dân ấy trên con đường giải phóng. Cấu trúc
của trình thuật làm nổi bật cuộc giải phóng trong đó ông Mô -sê
là khí cụ của Thiên Chúa.

Thiên Chúa đã nghe tiếng kêu của dân Người và Người đã
nhìn thấy cảnh áp bức dân Người phải chịu. Lúc đầu, ông Mô -sê
chỉ thấy một biến cố kỳ lạ. Sau đó ông hướng con mắt lỗ tai về
phía các người anh em đồng bào. Ông sẽ nhìn theo cách nhìn
của Thiên Chúa.

Các chiều kích của bản văn
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- lòng tin vào một Thiên Chúa hữu ngã và giải phóng
Bản văn nói lên lòng tin của những người đã viết ra bản

văn. Thiên Chúa của họ là một Đấng-hoàn-toàn-khác, như hình
ảnh lửa không thiêu rụi và đất là “đất thánh” cho thấy. Vị Thiên
Chúa này đồng thời cũng gần gũi và cứu thoát. Người dấn thân
đến gặp gỡ dân Người. Người đã thấy cảnh áp bức dân Người
phải chịu và đã nghe thấy tiếng họ kêu than. Người giải phóng
họ không phải bằng cây đũa thần, nh ưng bằng cách đồng hành
với họ. Người tỏ cho họ biết danh của Người. Vị Thiên Chúa
của tổ tiên, Đấng đã chọn ông Mô-sê làm ngôn sứ của Người,
không chịu được cảnh người yếu bị áp bức.

Những người đã viết lên hay đã truyền đạt lại trình thuật
này biết rằng vị Thiên Chúa của Kinh thánh không phải l à đối
tượng để thoả mãn tính tò mò muốn tìm xem cho biết Người là
ai. Người chính là vị Thiên Chúa bênh vực những người bị áp
bức. Người kêu gọi các tín hữu tiếp tục làm việc cho ơn cứu
thoát mà Người đã cống hiến cho họ.

- đời sống của các cộng đoàn

Đấng đã giải phóng dân của Người ngày xưa nhờ tay ông
Mô-sê có khả năng làm lại một hành vi mới ở ngày hôm nay.
Các người tin không được quên rằng sự tự do họ có được là một
hồng ân do Thiên Chúa ban tặng.

Đấng Thiên Chúa cứu thoát đã giữ các lời Người hứa. Dân
giờ đây phải nhớ và cần phải tín trung.

- kỷ niệm cổ xưa
Những người viết lên bản văn này nhớ rằng trong các

truyền thống của dân tộc họ, có một ông Mô -sê kia lãnh đạo một
nhóm người, đã thành công trong việc giải thoát dân. Kỷ niệm
này vẫn còn khắc ghi trong tâm khảm họ, họ đ ã chọn để làm một
lá cờ, một biểu tượng cho toàn dân tộc.
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- đọc theo tinh thần Kitô giáo
Người Kitô hữu đã nhận ra nơi Đức Giêsu những đường

nét của ông Mô-sê. Đức Giêsu đã đến để giải phóng và dẫn dắt
nhân loại về Vương Quốc của Thiên Chúa. Người là “Vị Ngôn
Sứ”, là chính Lời của Thiên Chúa.

LECTIO DIVINA

GIAI ĐOẠN SUY NIỆM

Nếu như trong giai đoạn thứ nhất của việc “đọc và suy
niệm Sách thánh”, đọc hay còn gọi là quan sát, ta để ý kỹ lưỡng
bản văn Sách thánh đã chọn, đó chính là để đạt tới giai đoạn thứ
hai, tức là suy niệm, cách ích lợi hơn.

Suy niệm bản văn Kinh thánh, đó là nghe xem bản văn nói
điều gì, xem hôm nay bản văn muốn nói gì nhằm nuôi dưỡng
đức tin. Cũng không nên quên rằng bản văn này đã được đón
nhận và đọc lên trong Hội thánh.

Để nghe một bản văn, phải biết bản văn đó đ ã. Do đó có
yêu cầu của chặng thứ nhất là làm sao quan sát bản văn cho thật
kỹ lưỡng để tránh bắt bản văn nói điều m à bản văn đã chẳng có
ý nói. Như thế, chỉ có thể suy gẫm sau khi đ ã có một cái nhìn
chính xác đối với bản văn, theo như chính bản văn. Đôi khi nếu
không muốn nói là thường khi ta tiếp cận bản văn với những tư
tưởng ta có sẵn. Khi ấy, thay v ì nghe chính bản văn nói, ta lại
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nghe chính mình nói trong b ản văn ! Bản văn chỉ là một tấm
gương phản chiếu hình ảnh của chính ta thôi !

Hơn nữa, cũng không hiếm khi ta có một ý t ưởng “hữu
dụng” về các bản văn Kinh thánh. Ta cho rằng các bản văn này
phải tuyệt đối hữu ích và phải cung cấp đủ loại lương thực cho
đời sống mỗi ngày. Sẵn có ý tưởng như thế trong đầu, ta không
còn đọc bản văn theo chính bản văn, m à đọc để tìm những mảnh
vụn lương thực. Cách đọc này không chóng thì chầy “mang tính
cách dạy luân lý” và thậm chí làm nghèo nàn bản văn. Ta không
được quan niệm là các bản văn Kinh thánh không trực tiếp “hữu
dụng”. Các bản văn này được viết ra để tiên vàn cho nghe thấy
một sứ điệp hạnh phúc Thiên Chúa gửi đến, để giúp khám phá
và tái khám phá ra rằng Thiên Chúa yêu thương, rằng Người
thương mến mọi người, rằng Người là bạn đường của những
người đang đau khổ và những người nghèo, rằng Người là Đấng
giải phóng. Khám phá ra điều đó l à điều rất ích lợi, nhưng “sự
ích lợi này” không có gì giống với kiểu “tìm bài học để dạy
luân lý”.

Các kitô hữu là những người mang sứ điệp hạnh phúc này,
sứ điệp làm cho họ sống và hy vọng. Họ không phải là những
người yêu thích những mảnh vụn của cuộc đời. Họ l à những
người yêu mến sự sống của Thiên Chúa. Các sách Kinh thánh
làm chứng về sứ điệp hạnh phúc đến từ Thi ên Chúa. Việc đón
nhận sứ điệp này làm biến đổi cuộc đời của người tin.

Trong việc đọc Sách thánh để suy niệm, mục đích của việc
suy niệm là, trong giai đoạn thứ nhất, tìm lại “sứ điệp hạnh
phúc” hay “Tin mừng” này và dừng lại ở điểm đó. Trong giai
đoạn thứ hai, chỉ khi và nếu bản văn có sẵn, ta mới có thể h ướng
các yêu cầu và “hiện tại hoá” bản văn. Giai đoạn suy niệm có
thể chia làm hai thì :
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1. Tìm sứ điệp hạnh phúc hay Tin mừng, tức là lời chứng
của đức tin mà bản văn muốn nêu lên và xuất hiện nhờ giai đoạn
trước đó, tức là giai đoạn quan sát.

2. Suy nghĩ về những hệ luận mà ta có thể rút ra cho đời
sống kitô hữu ngày hôm nay. Phải dùng những phương thế nào
để làm cho khía cạnh sứ điệp hạnh phúc đã được bản văn miêu
tả được nổi bật lên.

Quả là không thể phân biệt rạch ròi ranh giới của những
giai đoạn khác nhau trong việc đọc Sách thánh để suy niệm. Suy
niệm và chiêm niệm thường hoà trộn với việc quan sát. Theo
phương pháp sư phạm và để đi sâu hơn vào cái lô-gích của việc
đọc Sách thánh để suy niệm, ta phải cố gắng tối đa để phân biệt
các giai đoạn này hầu tiếp theo đó có thể thoát ra.

Bước đầu tiên của việc suy niệm :
NÊU LÊN SỨ ĐIỆP HẠNH PHÚC
Khởi đi từ việc quan sá t bản văn đã được thực hiện ở giai

đoạn thứ nhất và mất nhiều thời giờ, nay đến vấn đề n êu lên
điểm đức tin được diễn ra trong đó, bởi v ì đức tin mà các bản
văn muốn làm chứng nuôi dưỡng đức tin của người tin hôm nay.
Để tránh mọi thái độ ngây ngô, trong k hi làm công việc suy
niệm này, ta sẽ bắt đầu bằng việc chú ý đến những điểm sau :

- Chứng từ đức tin mà một bản văn đem lại phải được làm
cho sáng tỏ và được bổ túc bởi chứng từ đã được các bản văn
khác trong Kinh thánh nêu lên ! Nói cánh khác, ta ph ải thận
trọng đối với những gì mình khám phá thấy và nhất là phải tránh
tuyệt đối hoá các yếu tố đức tin khởi xuất từ một bản văn duy
nhất.

- Ta phải ý thức rằng việc suy niệm, cho d ù đã ý tứ cẩn
trọng hết sức, luôn luôn mang dấu vết của cá nhân ng ười suy
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niệm, của cách suy nghĩ, của thời đại ng ười ấy đang sống… Cho
nên không có suy niệm nào có thể đem áp đặt cho mọi người ở
mọi thời và mọi lúc. Đó chính là lý do khiến ta không bao giờ
thôi đọc và đọc lại các bản văn.

- Đức tin cũng được sống trong Hội thánh, trong một cộng
đoàn gồm những người anh em. Chứng từ đức tin m à việc suy
niệm tìm cách làm nổi bật liên quan không chỉ đến người suy
niệm, nhưng toàn thể Hội thánh. Cũng chỉ theo mức độ ta cố
gắng sống trong Hội thánh bao nhi êu mà suy niệm có được độ
sâu sắc bấy nhiêu.

- Ta đừng ngạc nhiên, trong một nhóm, nếu việc chia sẻ
dựa trên suy niệm của mỗi người khiến cho có nhiều điểm thậm
chí khác biệt. Những người tham gia vào một nhóm có thể có
những độ cảm nhận khác nhau và không có cùng một cách nhìn
vấn đề như nhau. Đức tin mang những sắc thái khác nhau, t ùy
lúc người ta còn trẻ, khi người ta đã đứng tuổi, lúc người ta về
già. Tương tự như thế, suy niệm dựa trên cùng một bản văn có
thể mang những màu sắc khác nhau tùy theo nơi chốn. Những
yêu cầu ở Á châu, ở Âu châu, ở Nam Mỹ không hệt như nhau,
do đó có những cách nhìn, có những cảm quan khác nhau là điều
dễ hiểu.

- Tin mừng tìm thấy trong các bản văn Kinh thánh l à một
thực tại năng động chứ không phải l à một đối tượng chết, chỉ
cần tìm thấy một lần là xong. Đức tin được diễn tả trong các bản
văn ấy không có tính cách tĩnh. Đó l à sự sống mà ta không thể
nhốt, không thể giam hãm vào từ ngữ mãi được. Cho nên, ở đây
cũng thế, ta chẳng bao giờ có thể thôi không suy niệm nữa đ ược.

Chứng từ của đức tin
Các bản văn Kinh thánh hình như đề cập đến hầu hết mọi

vấn đề. Thực ra, các bản văn ấy chỉ nói đến mỗi một chủ đề m à
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thôi : đó là đức tin. Các bản văn ấy do những ng ười tin viết ra
cho những người tin. Đó chính là chìa khoá để mở ra ý nghĩa
của tất cả mọi bản văn Kinh thá nh. Trước bất cứ đoạn văn Kinh
thánh nào, phản xạ đầu tiên cần có là “tìm kiếm đức tin” : tìm
xem các tác giả hay những người biên soạn đã muốn diễn tả
chứng từ đức tin thế nào khi soạn ra bản văn. Các bản văn này
không được viết ra để “làm văn”, cũng không nhằm để trở thành
nổi tiếng, nhưng để tường thuật những kinh nghiệm, những xác
tín của các cộng đoàn của những người đã viết ra. Các văn phẩm
này đã được gìn giữ và lưu truyền bởi vì các thế hệ tiếp theo đã
thấy đó là phương tiện trợ giúp cần thiết để đến lượt họ, họ có
thể tìm kiếm Thiên Chúa.

Mở sách Kinh thánh, đó là mở tâm hồn mình ra đón nhận
đức tin của Dân Thiên Chúa, là đón nhận kinh nghiệm riêng để
liên kết vơi những kinh nghiệm của những ng ười tin khác,
những kinh nghiệm rất khác nhau v à luôn luôn mới mẻ. Tại sao
lại phải tìm trong các bản văn Kinh thánh phản ánh của những g ì
người ta đã nghĩ rồi. Điều đó ít quan trọng. Nh ưng mở sách
Kinh thánh, đó chính là đi t ới gặp gỡ những người tin khác, đã
sống trong những hoàn cảnh khác. Những điểm dị biệt  này mời
gọi nhìn cách khác, lùi lại. Những điểm dị biệt này cho phép
khám phá ra những thái độ khác của đức tin, những kinh nghiệm
khác. Thực ra, các vấn nạn của cá nhân không biến mất, nh ưng
biến đổi : có một sự biến chuyển, có một sự x ê dịch mời gọi
những sự thay đổi khác, những sự “hoán cải” khác.

Các trình thuật phép lạ chẳng hạn, có thể ra nh ư xa xôi so
với những gì ta đang sống. Thế nhưng những trình thuật ấy mời
gọi nhận ra mình nơi những bệnh nhân hay những người bị quỉ
ám kia : hôm nay, Chúa Kitô vẫn còn đang hoạt động để chữa
lành những sợ hãi. Mọi cư dân trên cõi đất đều là những người
Chúa Kitô muốn chữa cho lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, mọi
hàm hồ tội lỗi. Người chờ đợi nơi Hội thánh của Người một sự
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tin tưởng phó thác lớn hơn và niềm tin tưởng chắc chắn rằng
Người có thể cứu thoát.

Đọc một lá thư thánh Phaolô viết trong tù, hoặc một bản
văn trong sách Khải huyền, ta cảm thấy m ình rất xa so với
những hoàn cảnh thử thách và bách hại các Kitô hữu thời đầu
phải chịu. Thế nhưng hôm nay, trong những xứ những miền
khác, biết bao người tin đang phải nếm cảnh tù ngục vì cách họ
sống, họ trung thành với Tin mừng.

Đọc với lòng tin và trong cộng đoàn

Không có ăng-ten, không có cáp thì không thể nhận những
chương trình tivi chuyển đi bằng vệ tinh. Đức tin của mỗi người
ví được như một thứ ăng-ten giúp có thể bắt được những xác tín
của những người tin đã được diễn tả ra trong Kinh thánh. Đức
tin không phải chỉ là công việc của riêng cá nhân. Đức tin được
sống trong cộng đoàn. Cho nên việc đọc Kinh thánh cũng phải
có tính cách cộng đoàn, phải đọc Kinh thánh “trong Hội thánh”.

Hội thánh tức là cộng đoàn các môn đệ của Đức Giêsu,
được khai sinh vào ngày Hiện Xuống. Cộng đoàn này mang một
sứ mệnh, đó là loan báo Tin mừng của Đức Giêsu, cũng chính là
Đức Giêsu “cho đến tận cùng thế giới” (Cv 1,8). Để diễn tả lòng
tin của mình vào Chúa Kitô, cộng đoàn này đã dùng lại Kinh
thánh của người Do Thái và dần dần nối dài các sách ấy ra bằng
những văn phẩm thuộc Tân ước. Hội thánh đã nhận Kinh thánh
là của mình và tiếp tục trình bày cho mọi tín hữu. Ngay cả khi
một Kitô hữu đọc Kinh thánh một m ình, việc đọc của người ấy
vẫn ở trong mối dây liên kết với hết thảy các Kitô hữu khác,
không phải chỉ để nuôi dưỡng đức tin của riêng người ấy, nhưng
còn nuôi dưỡng và làm phong phú đức tin của Hội thánh mà
người tín hữu ấy là chi thể.

Việc đọc Kinh thánh trong Hội thánh nh ư thế là một trong
những nền tảng của Hội thánh này. Nếu các Kitô hữu không đọc
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Kinh thánh, thì họ đã thiếu mất một điều thật quan trọng đối với
Hội thánh. Suốt dòng các thế kỷ, nhiều vấn đề được đặt ra cho
cộng đoàn Kitô hữu đã được sáng tỏ một phần nhờ việc các tín
hữu đọc Kinh thánh. Không có việc đọc Kinh thánh, thần học
không thể tiến triển và hoàn thành phận vụ của mình cách đúng
đắn được. Trong sứ mạng giảng dạy, Đức Giáo hoàng và các
giám mục cũng dựa vào “cảm thức đức tin” (sensus fidei) của
các tín hữu, những người vẫn thường xuyên nuôi dưỡng mình
bằng Lời Thiên Chúa.

Hệ thống những xác tín
Chính khởi đi từ những gì đã sống với Đức Giêsu, khởi đi

từ cái chết, từ sự phục sinh của Người và từ cuộc sống của các
cộng đoàn trong Thần Khí mà các Kitô hữu đã đọc Kinh thánh.
Nói cách khác, Tin mừng của Đức Giêsu đã hướng dẫn các Kitô
hữu trong việc đọc của họ. Đối với các Kitô hữu ng ày hôm nay
cũng thế. Họ không tiếp cận Kinh thánh một cách hoàn toàn mới
và trung dung, nhưng xét như h ọ là những chi thể của Hội thánh.
Đức tin của Hội thánh hướng dẫn việc đọc của họ.

Các công thức của kinh tin kính diễn tả những trục chính
của niềm tin này. Dựa trên hệ thống các xác tín này, một cách
nào đó, cần phải phân nhánh việc đọc Kinh thánh của họ, để
việc đọc thực sự trở thành một việc đọc “trong Hội thánh” .

Một việc đọc mang những sắc thái Kitô giáo
Việc đọc Kinh thánh như thế là một việc đọc “trong Hội

thánh”, một việc đọc không sợ khi phải có những sắc thái Kitô
giáo. Ta đã thấy những hệ luận của cách đọc nh ư thế này rồi.
Khi tiếp cận một đoạn văn Cựu ước, người Kitô hữu vào lúc này
hay lúc khác của việc đọc Kinh thánh nối đoạn văn n ày với Đức
Giêsu. Chẳng hạn người ấy có thể thắc mắc là : chính Đức Giêsu
đã đọc đoạn văn này và đã dựa trên bản văn này để hiểu, để cắt



Đọc và suy niệm Kinh Thánh qua ba giai đoạn54

nghĩa sứ mạng của Người như thế nào ? Đoạn văn này đã được
các Kitô hữu tiên khởi coi như là chuẩn bị cho việc Tin mừng
của Đức Giêsu đến như thế nào ? Đoạn văn này có thể giúp cho
lòng tin vào Đức Giêsu thêm mạnh mẽ, giúp khám phá thêm
mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu như
thế nào ?

Những cách đọc khác có thể có
Kinh thánh không phải là sở hữu tuyệt đối của các Kitô

hữu và có nhiều hình thức đọc khác có thể cũng rất phong phú.
Chẳng hạn cách đọc của Do Thái, một cách đọc mang cả một
truyền thống suy tư dài. Có những cách đọc của các sử gia, các
nhà khoa học, các nhà ngữ học giúp cho Kinh thánh rõ nghĩa tùy
theo chuyên môn của họ. Có cách đọc của  những người vô
thần… Kinh thánh là một phần trong kho tàng của nhân loại.

Nhưng việc đọc Sách thánh muốn l à cách đọc của Kitô
giáo lại có điểm chú ý khác, tùy mức độ có thể, là lắng nghe
những cách đọc khác nhau. Từ việc chạm trán với các cách đọc
khác như thế có thể xuất phát những khám phá mới mẻ. Nh ưng
việc đọc Sách thánh này không được là việc đọc phục vụ cho
những quyền lợi của chỉ một nhóm, cho dù đó là nhóm thuộc
Kitô giáo, một việc đọc hẹp hòi từ chối tính phổ quát, một việc
đọc có tính cách phe nhóm, tắt một lời là việc đọc làm tổn
thương sứ điệp hạnh phúc là chính Tin mừng.

Bước thứ hai của việc suy niệm:
HIỆN TẠI HOÁ HOẶC ĐẶC HỮU HOÁ
Làm sao chứng từ đức tin được nhận thức trong bước thứ

nhất của việc suy niệm có thể nuôi d ưỡng đức tin ngày hôm
nay? Nói cách khác, đi vào vi ệc đọc và suy niệm Kinh thánh thì
ích lợi gì ? Có thể rút ra được phúc lợi nào ? Để làm việc đó,
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còn cần phải “hiện tại hoá” bản văn, tức l à cho thấy bản văn
thực sự soi sáng cuộc sống của chúng ta nh ư thế nào.

Từ “hiện tại hoá” có chính đáng không ? Các bản văn Kinh
thánh là các bản văn cổ, được viết vào một thời đại xa xưa và để
đáp ứng những nhu cầu nhất định m à lại không phải là những
nhu cầu của chúng ta hôm nay. Nh ư vậy, có một khoảng cách
giữa các bản văn với chúng ta, khô ng những không gì có thể lấp
đầy được mà còn phải tôn trọng nữa. Theo một nghĩa n ào đó,
không thể làm cho một cái gì đã già thành trẻ, làm cho một cái
đã thuộc về quá khứ thành hiện tại. Chủ trương “đồng hợp”
(concordisme) ra sức làm cho những hoàn cảnh của quá khứ
phải tương đồng ngay với những hoàn cảnh của ngày hôm nay là
đi lầm đường.

Không phải những mảnh vụn dư thừa,
nhưng là một sự năng động
Thay vì hiện tại hoá, nói là đặc hữu hoá (appropriation)

chẳng lẽ lại không được ? Từ này có ý nói là bước khởi động
không nằm ở phía bản văn đi đến với chúng ta m à nhảy qua các
thế kỷ, nhưng bước khởi động ở về phía chúng ta. Chúng ta đi
tới các bản văn, chúng ta làm cho các bản văn thành của riêng
mình, “đặc hữu hoá”. “Hiện tại hoá”, “đặc hữu hoá", vấn đề từ
ngữ không phải là không quan trọng. Nhưng bởi vì từ “hiện tại
hoá” đã đi sâu vào các Kitô hữu, cho nên ta có thể giữ lại miễn
là phải nghĩ ngay đến khoảng cách vốn có giữa hiện tại của
chúng ta với các bản văn Kinh thánh.

Các cộng đoàn Kitô hữu coi cuộc phiêu lưu tôn giáo được
Kinh thánh thuật lại như là độc nhất vô nhị và có tính cách gợi
hứng cho cuộc phiêu lưu tôn giáo của mình. Chính vì thế, các
cộng đoàn ấy tra vấn Kinh thánh không phải để t ìm những giải
đáp kiểu “ăn liền” cho đức tin, nhưng đúng hơn tìm những tiêu
điểm, những điểm qui chiếu, một chỉ dẫn, một sức năng động.
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Tính cách gợi hứng này phải rời khỏi mặt chữ của Kinh thánh.
Nó có thể được diễn tả rất khác nhau tùy theo cộng đoàn và tùy
theo nơi chốn.

Kinh thánh không phải là Lời Thiên Chúa, kiểu Thiên
Chúa từ trời “gọi tê-lê-phôn” xuống. Nó không có tính cách tự
động, cũng không có tính cách ph ù thuật. Kinh thánh là Lời
Thiên Chúa khi nó gợi hứng để sống theo Tin mừng, ng ày hôm
nay, trong Hội thánh và cho thế giới.

Các cách đặc hữu hoá khác nhau
Tìm sứ điệp hạnh phúc,  t ìm “Tin mừng”
Các bản văn Kinh thánh do những ng ười tin viết ra. Khi

viết, họ có ý nâng đỡ và sáng soi đức tin của những người tin
khác, đồng thời giúp những người ấy sống đức tin đó. Họ làm
chứng về Thiên Chúa của Giao ước và chương trình của Thiên
Chúa nhằm đem đến hạnh phúc cho mọi ng ười. Hình thức đặc
hữu hoá đầu tiên là làm nổi bật sứ điệp hạnh phúc này mà không
cần tìm ngay những yêu cầu cụ thể phải sống như thế này, như
thế kia.

Đặc hữu hoá trước hết là một suy niệm vô thường về lòng
yêu thương của Thiên Chúa, Đấng đã đoái thương tỏ mình ra
cho chúng ta. Một suy niệm như thế không thể không có ảnh
hưởng trên cách sống của người tin.

Tìm những chỉ dẫn, những yêu cầu sống cần phải có
(hình thức “luân lý hoá”)
Rất thường, ta tìm ở Kinh thánh những yêu cầu để biết

phải sống cụ thể như thế nào : “Giờ đây, Thiên Chúa đang chờ
đợi gì ở tôi, ở chúng tôi ?” Thái độ tốt, đáng khen n ày có thể đưa
đến kiểu đọc Kinh thánh giản l ược, đôi khi còn nguy hiểm là
đàng khác.
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Có khi các Kitô hữu mở Kinh thánh kiểu “xem bói” v à cứ
ngỡ rằng rõ ràng mình tìm thấy trong vài câu mình vừa đọc điều
Thiên Chúa đang đợi chờ mình. Hiển nhiên bao giờ thì họ cũng
thấy một điều gì đó, vì quả là dễ giải thích các bản văn nhằm
vào điều người ta đang muốn tìm. Nếu một phương pháp như
thế giả thiết thái độ vâng phục đáng khen ngợi đối với thánh ý
Thiên Chúa, thì nó lại tỏ ra nguy hiểm vì Kinh thánh không phải
là Lời Thiên Chúa theo kiểu “tự động”, cứ hỏi là có và lại không
mấy vất vả ! Thiên Chúa không miễn cho các người tin khỏi
phải suy nghĩ và sử dụng tự do của mình.

Kinh thánh không cho những bài giải chính xác, cụ thể,
nhưng ra những hướng đi, những chỉ dẫn. Chính trong Hội
thánh, cùng với các Kitô hữu khác, mà người ta phải tìm những
áp dụng thực hành. Những hướng đi ấy có thể được cụ thể hoá
trong những cách làm khác nhau tùy theo các cộng đoàn, tùy
theo các nơi chốn. Các Kitô hữu ở Âu châu sẽ không có c ùng
một cách sống những chỉ dẫn của Kinh thánh về l òng yêu
thương tha nhân, những người nghèo khó nhất hay những chỉ
dẫn về thái độ trọng kính công tr ình sáng tạo như các Kitô hữu ở
Mỹ châu La tinh.

Chẳng hạn, ta thấy trình thuật các đạo sĩ (Mt 2,1 -12) mời
các Kitô hữu mở tâm hồn ra đón nhận cái phổ quát, v ì chính
những người ngoại quốc là những người đầu tiên đã đến phủ
phục thờ lạy Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đến cho mọi người chứ
không phải chỉ cho con cái Ít-ra-en mà thôi. Nhưng làm thế nào
để sống cái tính phổ quát của ơn cứu độ này trong cuộc sống
thường nhật ? Ta sẽ không t ìm thấy ở bản văn một câu trả lời
nào ! Bấy giờ cần phải rời bản văn và đi tìm, cùng với các Kitô
hữu khác, xem làm thế nào để thực hiện hướng dẫn của bản văn
nói về các đạo sĩ. Những câu trả lời tất nhi ên sẽ hạn chế. Các
câu trả lời sẽ mang dấu ấn của nhóm ng ười ở đây và bây giờ.
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Những người khác, ở chỗ khác và vào lúc khác, sẽ hiện tại hoá
và đặc hữu hoá những hướng dẫn của bản văn này có khi khác
hẳn.

Tìm những biểu tượng
Hình thức hiện tại hoá hay đặc hữu hoá n ày nhằm tìm

những yếu tố biểu tượng trong bản văn. Chẳng hạn nh ư núi non,
sa mạc, con đường, nước, nơi cao, chỗ thấp, các chuyển động…
Vấn đề là tìm xem bản văn muốn dành cho các yếu tố ấy chức
năng nào. Tìm hiểu đơn giản này thường giúp hiểu rõ hơn niềm
tin mà bản văn đang muốn làm chứng. Các thái độ của những
nhân vật này nhân vật kia đang xuất hiện ở các trình thuật Kinh
thánh, các hoạt động, các biểu tượng giúp đi vào trong những
giá trị của bản văn.

Thiên Chúa đang nói ngày hôm nay
Cũng như ngày xưa, Thiên Chúa hi ện vẫn đang thông

truyền chính mình Người. Người thực hiện điều ấy bằng ngàn
cách : trong những biến cố, trong cuộc sống của các cộng đo àn,
trong những người anh em… Đối với các Kitô hữu, Ng ười mạc
khải chính mình Người bằng cách thế độc nhất nơi Đức Giêsu
Kitô, Đấng phục sinh.

Kinh thánh ở trong Lời này, Lời mà Thiên Chúa đang
không ngừng ngỏ. Kinh thánh giúp cho các cộng đo àn Kitô hữu
đọc Lời này trong cuộc sống thường nhật. Chính trong việc trao
đổi giữa các chiều kích khác nhau của đời sống Kitô hữu với
Kinh thánh mà Lời Thiên Chúa được khám phá ra, trong đức tin.

Đối với người tin, đọc và hiểu Kinh thánh mà thôi không
đủ. Còn phải làm sao “Lời Thiên Chúa” mà mình am hiểu đấy
thay đổi mình, biến đổi mình, hoán cải mình nữa. Và sự hoán cải
cá nhân này không thể có được nếu không có sự trợ giúp của
cộng đoàn, Hội thánh, trong đó mọi người tin đều liên đới với



Đọc và suy niệm Kinh Thánh qua ba giai đoạn 59

nhau. Lời Thiên Chúa chỉ có thể sinh hoa kết quả trọn vẹn trong
cộng đoàn đọc Sách thánh và đem ra thực hành. Người tin được
lôi cuốn vào trong một cuộc phiêu lưu lớn vừa của cá nhân m ình
vừa của cộng đoàn Hội thánh.

Đức tin Kitô giáo không phải l à tôn giáo của cuốn sách
Kinh thánh không phải là kinh Coran. Sách thánh của

những người theo Hồi giáo được coi như là được gửi trực tiếp từ
trời xuống. Cần phải đón nhận mỗi câu v à mỗi dấu chấm mỗi
dấu phẩy, vì nó được Thiên Chúa đọc cho viết .

Trọng tâm của đức tin Kitô giáo l à con người Đức Giêsu
Kitô, là Lời Thiên Chúa và là người anh em của chúng ta.
Không phải là cuốn sách. Kinh thánh chỉ là một phương thế.
Thật vậy, phương thế này cốt yếu để đào sâu và sống lòng tin
vào Đức Kitô, nhưng không phải chỉ có thế mà thôi. Có nhiều
điều khác cũng thiết yếu, chẳng hạn nh ư các bí tích, đời sống
yêu thương huynh đệ, cầu nguyện, tình liên đới với những người
nghèo khổ nhất… Kinh thánh là một cơ may được cống hiến để
có thể đón nhận và đem Lời Thiên Chúa ra thực hành. Kinh
thánh không phải là cách chuyển tự một lời nói được trực tiếp
truyền đi từ trời.

Chúng ta không được sao chép y chang các hành vi cử chỉ
của những người tin đã được diễn tả ra trong Kinh thánh. Chúng
ta phải sao chép lòng tin của họ và gắng sống cùng một lòng tin
ấy để đối phó với những nhu cầu cấp bách của thời đại chúng ta.
Theo nghĩa đó, cho dù Kinh thánh không cho chúng ta m ột giải
pháp thực tiễn nào để có thể giải đáp các vấn nạn hiện thời, Kinh
thánh vẫn cần thiết. Kinh thánh đặt nền cho đức tin của Hội
thánh và, qua đó, đức tin của chúng ta. Kinh thánh mời gọi
chúng ta, cũng như đã mời gọi các tiền nhân của chúng ta trong
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đức tin, làm chứng nhân tích cực cho sứ điệp hạnh phúc m à
Thiên Chúa muốn thông truyền cho  chúng ta.

Kinh thánh rèn nên nếp suy nghĩ Kitô giáo
Người ta không sống đức tin một m ình, nhưng trong Hội

thánh. Chính với những người anh em của mình trong đức tin
mà người Kitô hữu đọc Kinh thánh để có nguồn mạch v à chứng
thực xem cách mình sống đức tin ngày hôm may có ăn khớp với
mạc khải Kinh thánh hay không.

Đàng khác, và đây không phải là điều thứ yếu, Kinh thánh
cũng cung cấp từ ngữ để chúng ta cầu nguyện. Kinh thánh l à
trường cầu nguyện. Kinh thánh đ ã đưa các Thánh vịnh và thánh
ca Tân ước vào trong truyền thống lâu dài.

Vậy đang khi vẫn tôn trọng tự do v à những đặc nét của
mỗi người, Kinh thánh lại rèn luyện giữa các người tin một nếp
suy nghĩ làm cho họ chăm chú để ý đến sự hiện diện của Thi ên
Chúa trong lịch sử hiện thời.

Khi đọc Kinh thánh, đừng vội phải nghĩ xem ứng dụng v ào
đời sống cụ thể hôm nay như thế nào. Bước chuyển cuối cùng
rồi cũng sẽ được thực hiện khi người ta đã quen với việc đọc
Kinh thánh. Mỗi ngày ta đâu có phải xem mình phải làm những
công việc nào để giúp một người bạn, nhưng vì đã chơi với nhau
lâu, đã thân với nhau nhiều, đã thành bạn hữu của nhau, nên ta
làm nhiều việc để giúp người bạn ấy mà chính ta cũng chẳng
nhận ra.

Ví dụ
Trong các ví dụ sau đây, khía cạnh “hiện tại hoá” không

được làm rõ lên. Sở dĩ như thế là vì những lý do vừa nêu trên.
Thế nhưng khía cạnh này vẫn có đó. Sự kiện t ìm ra những xác
tín đức tin của các tín hữu được diễn tả trong các bản văn Kinh
thánh là một lời mời gọi xem xét các xác tín đức tin của ri êng
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mình và làm cho thêm vững mạnh bằng cuộc đời Kitô hữu. Việc
“hiện tại hoá” cũng có mặt trong phần “chi êm niệm” hoặc cầu
nguyện.

Trang đầu tiên của Kinh thánh (St 1,1-2.4)

Giai đoạn quan sát
Kinh thánh mở đầu bằng bài thơ nghiêm trang và hoành

tráng, được ngắt nhờ những điệp khúc :
- “Thiên Chúa phán”, “phân rẽ”, “gọi”
- “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp”
- “Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày

thứ…”
Cỏ mang “hạt giống” ; thú vật v à con người thì “sinh sôi

nảy nở thật nhiều”.
Lời Thiên Chúa hữu hiệu: điều gì Thiên Chúa phán thì

được thực hiện. Việc sáng tạo cốt ở chỗ “phân rẽ”. Ban đầu đất
“không có hình thể”. Sự hỗn độn này, tôhu bôhu, bị xoá đi
nhường chỗ cho những khác biệt (ánh sáng/bóng tối; ng ày/đêm;
nước/đất; đàn ông/đàn bà…).

Ngày cuối cùng, ngày thứ bảy, Thiên Chúa “nghỉ ngơi” (il
fait le sabbat). Ngày này trở thành “thánh thiêng”.

Giai đoạn suy niệm
Bài thơ về cuộc sáng tạo này ứng với những xác tín đức tin

của những người đã soạn ra bài thơ này, của những người đã đặt
bài thờ này lên đầu cuốn Kinh thánh và của những người đã lưu
truyền lại.

- Đối với các người tin, Thiên Chúa không phải là một vị
Thiên Chúa được chế tạo để đáp ứng những nhu cầu của các
người tin và không phải là một vị Thiên Chúa mà người ta có
thể giam hãm vào một nơi nào đó. Đây chính là v ị Thiên Chúa
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của toàn thể vũ trụ, vị Thiên Chúa hoàn toàn khác mà không có
người nào nhóm nào chi phối lèo lái được Người.

- Nhưng đồng thời, vị Thiên Chúa này là Đấng gần gũi, vì
Người “nói” ; Người thông truyền chính m ình Người bằng Lời
sáng tạo của Người.

- Nhưng hình ảnh giống Thiên Chúa nhất lại vẫn là con
người. Vì phẩm giá là hình ảnh của Thiên Chúa nên con người
cần phải được tôn trọng. Cũng bởi v ì người ta không thể điều
động Thiên Chúa nên cũng không có quyền điều động tha nhân,
điều động người khác.

- Con người được tạo dựng cùng với các thú vật. Nếu con
người được dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, con
người không là Thiên Chúa và thuộc thành phần của thế giới
loài vật.

- Thiên Chúa không muốn dựng nên một thế giới hỗn tạp,
bát nháo. Thế giới được tạo thành do khác biệt. Đặc tính của
những khác biệt đó là sự sống và sinh sôi phát triển.

- Sự chúc phúc và thánh hóa của ngày thứ bảy nhắc cho
con người biết rằng mình phải mở rộng vượt ra ngoài con người
của mình. Chân trời của con người không chỉ là địa giới; có một
chiều kích trong con người kết nối với Thiên Chúa.

Giai đoạn chiêm niệm
“Lạy Chúa là Thiên Chúa, sự chán nản rình rập chúng con

bởi vì thế giới chúng con đang sống đầy những tiếng vang động
của chiến tranh, khủng bố, những tiếng k êu la của những người
đau khổ. Ngài là vị Thiên Chúa nhân lành, là Thiên Chúa c ủa sự
sống. Bài thơ mở đầu toàn thể Sách thánh và cho Sách thánh
một giọng điệu riêng nói lại điều ấy. Bài thơ ấy đem lại cho
chúng con niềm hy vọng. Ngài đã muốn có một thế giới tốt lành.
Hơn thế nữa, Ngài đã quá yêu thế giới đến nỗi đã phái con độc
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nhất của Ngài là Đức Giêsu đến để cứu thoát thế giới. Vậy
chúng con còn phải lo sợ gì nữa ? Không gì có thể tách chúng
con ra khỏi Ngài.”

Lc 5, 27-31 : gọi ông Lê-vi

Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi,
đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !”
Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. Ông Lê-vi làm tiệc lớn
đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những
người khác. Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc
nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Gi êsu rằng :
“Tại sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế v à quân tội lỗi ?”
Đức Giêsu đáp lại họ rằng : “Người khỏe mạnh không cần thầy
thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi đến không phải để k êu gọi
người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.”

Giai đoạn quan sát
- Đức Giêsu nhìn thấy một người thu thuế. Người đi bước

đầu, Người chủ động trong cuộc gặp gỡ n ày. Vắn tắt và không
cần giải thích dài dòng, Người gọi ông Lê-vi “đi theo” Người.
Người buộc phải lý giải thái độ của mình và của các môn đệ đối
diện với những người Pha-ri-sêu thắc mắc.

- Ông Lê-vi được giới thiệu là “người thu thuế” đang thi
hành công việc. Khi nghe Đức Giêsu kêu gọi, ông bỏ công việc
và đi theo Đức Giêsu. Ông làm một bữa tiệc tại nhà ông để thết
đãi Đức Giêsu. Ông cũng mời cả “một đám đông những ng ười
thu thuế” ! Có những người khác, không rõ là ai, cũng được ông
mời. Dĩ nhiên, các môn đệ của Đức Giêsu cũng có mặt trong
bữa tiệc này.

- Bỗng nhiên, những người Pha-ri-sêu và những kinh sư
thuộc phái Pha-ri-sêu xuất hiện. Họ từ đâu đến ? Bản văn không
cho biết. Có mỗi một chuyện ta biết, đó l à “họ lẩm bẩm”. Họ
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cho các môn đệ biết lý do tại sao họ lẩm bẩm. Họ lấy l àm
chướng vì làm sao người ta lại có thể ăn uống chung với những
người thu thuế, tức là những người bị đồng hoá với “những
người tội lỗi”. Đó là điều trái với các qui tắc đạo đức.

- Các môn đệ của Đức Giêsu nhận câu hỏi của những
người Pha-ri-sêu và những người kinh sư, như thể những người
này không dám trực tiếp giáp mặt với Đức  Giêsu. Các môn đệ
không trả lời chi. Đức Giêsu chịu trách nhiệm và Người trả lời
bằng cách xưng hô “Tôi” : Tôi đến không phải để kêu gọi những
người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn”.
Bản văn không cho biết người Pha-ri-sêu có chịu thuyết phục
không.

Giai đoạn suy niệm
- Trong trình thuật này, thánh Lu-ca diễn tả đức tin của các

Kitô hữu sau biến cố Vượt Qua. Đối với các Kitô hữu n ày, Đức
Giêsu, Đấng phục sinh, là Đấng đã đến để cứu thoát những
người tội lỗi.

- Thánh Lu-ca cũng giải đáp những khó khăn xuất hiện
trong các cộng đoàn Kitô hữu mà thánh nhân muốn viết sách Tin
mừng cho họ. Theo các qui tắc thời bấy giờ, khi d ùng bữa, các
Kitô hữu gốc Do Thái giáo phải ngồi ri êng ra khỏi các Kitô hữu
gốc ngoại giáo. Chính thánh Ph ê-rô đã từng do dự. Sứ điệp của
thánh Lu-ca là rõ rệt. Lễ Tạ Ơn buộc phải được ăn chung với
nhau. Đức Giêsu mời tất cả, Do Thái cũng như ngoại giáo, vào
ăn cùng một bàn, tham dự một bữa tiệc thời Mê-si-a.

- Thánh Lu-ca nhớ rằng Đức Giêsu Na-da-rét đã làm cho
người ta cảm thấy chướng bởi vì Người không chịu khép m ình
vào truyền thống. Người không ngần ngại ăn uống v à sống với
những người tội lỗi. Các Kitô hữu có thể lấy thái độ n ày của
Chúa mình làm gương.
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- Thường trong sách Tin mừng của thánh Lu -ca, người ta
hay lẩm bẩm phàn nàn Đức Giêsu. Mà bao giờ cũng là vấn đề
liên can đến tính phổ quát của ơn cứu độ. Đức Giêsu đã đến vì
mọi người. Trong câu chuyện về ông Da -kêu chẳng hạn, người
ta phàn nàn kêu trách vì họ không hiểu rằng ơn cứu độ của
Thiên Chúa có thể được tặng ban cho hết mọi người, người Do
Thái cũng như người ngoại giáo, người công chính cũng như
người tội lỗi. Đứa con hoang đàng, người tội lỗi, cũng được mến
được thương như người con cả, người công chính.

Giai đoạn chiêm niệm
“Lạy Chúa, không ai bị loại trừ khỏi Tin mừng của Chúa.

Chúng con xin cảm tạ vì ơn cứu độ của Chúa dành cho mỗi
người. Không hề có thiên tư tây vị trước mặt Chúa. Tất cả chúng
con cần Chúa. Xin tha thứ cho những thái độ loại trừ kẻ khác.
Xin tha thứ cho những xét đoán, những phân biệt lo ại trừ của
chúng con. Xin cho chúng con đ ừng quên rằng công giáo có
nghĩa là phổ quát, mọi người ở mọi nơi, mọi thời”.
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LECTIO DIVINA

GIAI ĐOẠN CHIÊM NIỆM

Quan sát, suy niệm, chiêm niệm là ba giai đoạn có thể
được dùng để “đọc và suy niệm Kinh thánh” hoặc đọc Kinh
thánh với tinh thần tin và cầu nguyện. Khi quan sát, ta hỏi xem :
“Bản văn được làm nên như thế nào ?” Khi suy niệm : “Bản văn
muốn truyền đạt chứng từ đức tin n ào ?” Khi chiêm niệm, câu
hỏi sẽ là: “Bản văn khiến chúng ta phải nói g ì ? Bản văn muốn
giúp chúng ta nói với Thiên Chúa điều gì ?” Đấy chính là lúc
phải diễn tả ra trước mặt Thiên Chúa phản ứng của chúng ta do
Lời Thiên Chúa đã được nghe và suy niệm khơi lên. Phần cuối
cùng này đề cập đến giai đoạn cuối cùng của việc đọc và suy
niệm Kinh thánh, đó là giai đoạn cầu nguyện hoặc  chiêm niệm.

Cầu nguyện, khẩn nài, ca ngợi
Dành riêng một giai đoạn để gọi là giai đoạn cầu nguyện

không có nghĩa là không được cầu nguyện trong giai đoạn quan
sát và suy niệm. Thái độ cầu nguyện có thể có ngay từ khi bắt
đầu việc đọc Sách thánh này. Bắt đầu, ta có thể cầu xin Chúa
Thánh Thần. Trong khi đọc, luôn có những khoảnh khắc ngắn
ngủi để cầu nguyện. Ngay việc suy niệm đ ã là cầu nguyện rồi.
Nhưng khi đọc Sách thánh để cầu nguyện, cho d ù là ở giai đoạn
nào cũng có thể cầu nguyện, vẫn có một khoảnh khắc đặc biệt
dành để cầu nguyện. Khoảnh khắc n ày là giai đoạn thứ ba, giai
đoạn chiêm niệm.

- Lời cầu nguyện theo sau việc suy niệm có thể l à một lời
cầu nguyện tự phát. Để cho hợp với điều m ình đã nghe là Lời
Thiên Chúa khi đọc và suy niệm, lời cầu nguyện có thể là lời ca
ngợi hoặc tạ ơn, khẩn nài hoặc xin tha thứ. Lời cầu nguyện có
thể thậm chí mượn những lời cứng cỏi như trong một số đoạn
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văn của sách Gióp hay Giê-rê-mi-a hoặc trong nhiều Thánh
vịnh. Điều quan trọng là lời cầu nguyện tự phát không đ ược chỉ
có tính cách cá nhân, nhưng còn phải phản ánh chiều kích cộng
đoàn. Nên nhớ, chúng ta đang cầu nguyện trong Hội thánh.

- Lời cầu nguyện này có thể được lấy từ những lời cầu
nguyện đã có sẵn. Chẳng hạn ta có thể lấy một Thánh vịnh diễn
tả điều ta đang muốn nói. Ta có thể nhớ thuộc l òng tất cả Thánh
vịnh hoặc một đoạn ngắn để đọc lại m à cầu nguyện khi này khi
khác trong ngày. Ta cũng có thể lấy lại một bài hát có thể nối
dài các giai đoạn trước. Cũng có thể tìm trong tập sách thu góp
các lời cầu nguyện xem lời nào có âm hưởng giống đoạn sách ta
vừa đọc.

Như vậy, lời cầu nguyện có thể mặc những h ình thức
khác nhau tùy theo người. Không có “khuôn mẫu” sẵn chung
cho mọi người. Ta chỉ có thể gợi lên chứ không thể bó buộc vào
một hình thức nào duy nhất. Cho nên cần phải chú ý để thay đổi
các hình thức cầu nguyện : lời cầu nguyện của cá nhân, lời cầu
nguyện có sẵn, bài hát, lặp lại một Thánh vịnh, lời cầu nguyện
ca ngợi, lời cầu nguyện khẩn nài…

Ví dụ
Đọc để suy niệm và cầu nguyện dụ ngôn
những người thợ làm vườn nho sát nhân (Mc 12,1-12).

Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế,
kinh sư và kỳ mục rằng : “Có người kia trồng được một vườn
nho : ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một
tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Đến m ùa,
ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi v ườn nho
mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi
về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh
vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng
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giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều ng ười khác : kẻ thì họ đánh,
người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu
dấu : người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói:
“Chúng sẽ nể con ta.” Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: “Đứa
thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.”
Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra b ên ngoài vườn nho.
Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì ? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá
điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu
Kinh thánh này sao ? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá
tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ
diệu trước mắt chúng ta !” Họ t ìm cách bắt Đức Giêsu, nhưng lại
sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà
kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để Người lại đó mà đi.

Giai đoạn quan sát
- Đức Giêsu nói dụ ngôn này đối lại với giới chức tôn

giáo: đó là các thượng tế, các kinh sư và các kỳ mục, thủ lãnh
của người Do Thái.

- Dụ ngôn Đức Giêsu kể đưa ra nhiều nhân vật :
1. Một người trồng một vườn nho. Bên dưới là bồn đạp

nho để đựng nho đã thu hoạch được. Bên trên là tháp canh để
bảo vệ, canh giữ vườn nho. Giậu để ngăn nơi sản xuất này với
bên ngoài. Tất cả được làm ra để cho vườn nho sinh lợi và càng
ngày càng sinh lợi nhiều. Đến mùa thu hoạch, người chủ thiết
lập tương quan bằng cách sai các đầy tớ của m ình đến. Mối
tương quan này mau chóng b ị cắt đứt. Vườn nho trở thành tử địa
vì những người thợ làm vườn nho muốn chiếm đoạt vườn nho.
Những người thợ làm vườn nho chẳng hiểu gì cả. Thái độ của họ
sắp khiến cho họ phải chuốc lấy thảm họa.
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2. Các đầy tớ chịu trách nhiệm nối mối dây li ên kết giữa
ông chủ vườn nho với các người thợ. Các đầy tớ này bị đối xử tệ
: người thì bị đánh, người thì bị đập, một số bị giết chết.

3. Cuối cùng đến người con trai của ông chủ vườn. Cậu
được phái tới. Nhưng đến lượt cậu cũng bị giết luôn. Cậu “bị
quăng ra bên ngoài vườn nho”.

- Hình ảnh vườn nho nhường chỗ cho hình ảnh một công
trình kiến trúc : viên đá bị loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường.

Giai đoạn suy niệm
- Bản văn này tường thuật niềm tin Phục sinh. H ình ảnh so

sánh của một công trình kiến trúc là một giải thích dụ ngôn sau
Phục sinh. Đức Giêsu đã chịu chết, đã bị giết ngoài thành. Tiếp
theo sau nhiều tôi tớ của Thiên Chúa, tức là các ngôn sứ, Đức
Giêsu được Chúa Cha phái đến, nhưng Người không được tiếp
nhận. Cái chết thương đau của Người không làm cho sứ mạng
của Người chấm dứt. Tuy bị loại trừ, nhờ cuộc phục sinh Ng ười
đã trở nên tảng đá góc tường nâng đỡ toàn thể toà kiến trúc.

- Bản văn này tường thuật Cựu ước. Vườn nho là một hình
ảnh cổ điển trong Cựu ước để nhắc đến sản nghiệp của Thi ên
Chúa, tức là Dân của Người. Dụ ngôn mở đầu bằng cách lặp lại
bài ca vườn nho nổi tiếng của ngôn sứ I -sai-a (5,1-7). Trong bài
ca ấy, ông chủ rõ ràng là Thiên Chúa, Đấng đã làm tất cả cho
vườn nho của mình, nhưng vườn nho ấy không chu toàn vai trò
của nó.

Việc nhắc đến các đầy tớ được phái đến và bị giết khiến ta
nghĩ đến các ngôn sứ. Các vị này, theo truyền thống cổ xưa, đều
bị những người được các ông đến loan báo Lời Thi ên Chúa cho
đối xử tệ.

- Bản văn này tường thuật đời sống của Hội thánh. Các
Kitô hữu dần dần khám phá thấy rằng Tin mừng của Đức Gi êsu
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không chỉ được gửi đến Dân của Thiên Chúa mà thôi, nhưng
còn gửi đến tất cả các dân tộc. Các Kitô hữu cần phải đấu tranh
với chính mình để hiểu rằng họ không phải là những người độc
quyền sở hữu Tin mừng. Không có h àng rào ngăn cách.

- Bản văn này tường thuật Đức Giêsu Na-da-rét. Đức
Giêsu chạm trán với một số người đồng thời với Người. Những
người này có khuynh hướng cho rằng họ là những người sở hữu
ân huệ của Thiên Chúa. Đức Giêsu biết và chấp nhận rằng sứ
mạng của Người đưa Người tới chỗ chết.

Giai đoạn cầu nguyện hoặc chiêm niệm
Có rất nhiều cách, nhưng đây là một vài ví dụ để làm lời

cầu nguyện :
- Một lời cầu nguyện lưu ý đến những giai đoạn trước
“Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con xin c ảm

tạ Cha vì đã ban cho chúng con Đức Giêsu là Con của Cha.
Người đã hiến mạng sống của Người cho đến cùng, đến cái chết.
Nhưng Cha đã cho Người chỗi dậy. Xin cho chúng con biết tiếp
đón Người, biết đón nhận và sống lời của Cha.

Lạy Chúa là Thiên Chúa, ra như Chúa thư ờng ở xa, như
thể “đang đi đường”. Chúng con quên rằng Chúa đã trao phó
cho chúng con Tin Mừng của Con Chúa, Đấng đã chết và đã
phục sinh, để cho mọi người được nghe biết Tin mừng ấy. Xin
Chúa giúp chúng con đừng bao giờ coi chỉ có mình là những
người duy nhất sở hữu lời của Chúa”.

- Một bài thơ
Ta muốn sự sống
Chứ không muốn cái chết.
Hàng giậu chẳng bao lâu
Đã biến thành một bức tường
Và những ranh giới
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Vây quanh lấy chúng
Bên trong là sự sống :
Nó thuộc về chúng ta.
Bên ngoài là sự chết :
Chúng ta không được không biết đến điều này.
Chính khoảng không gian chết chóc
Họ lo bảo vệ;
Cái máy ép và tháp canh
Người đã quên mất
Cái máy ép và cái tháp canh
Chú ý đến người con
Chính sự sống Người muốn
Thì họ lại quăng đi làm cho chết
Sự sống, họ không yêu không thích,
Họ lại muốn duy trì
Sự sống chỉ giữ được
Một khi nó được sinh sôi nẩy nở.
Và chính cái chết đó
Còn phong phú hơn
Là bất kỳ sự sống nào khác,
Bởi vì lời không hư hoại.
“Điều ta muốn là ngươi sống”
Thiên Chúa phán như vậy.

(Arnold Kok, Jean Rouy, Marc Sevin, Crie et Vis,
Une lecture de l’évangile de Marc, p.85)
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