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Mt viết cho những Kitô hữu đã có đức tin mà còn muốn đào sâu thêm, vì thế ông tìm cách vén 
màn ý nghĩa cái chết của Chúa Kitô. 

Ông viết cho những người Kitô hữu gốc Do thái để chứng minh rằng Đức Giêsu, Thiên Chúa 
giữ lời Ngài đã hứa với dân Ngài, rằng Đức Giêsu đã thực hiện sách thánh. Dân Do thái thông qua 
các thủ lĩnh của họ, đã từ chối Đức Giêsu nên bây giờ lời hứa được chuyển sang cho một dân mới là 
Giáo hội. Nhưng Giáo hội phải tỉnh thức vì cả Giáo hội cũng có thể từ chối đi theo Đức Giêsu! 

Nhất là khi trình bày những sự việc xảy ra, Mt muốn cho ta thấy được thế lực và uy quyền của 
Đức Giêsu. 

Đức Giêsu là Con Thiên Chúa : Ngài biết điều gì sắp xảy đến cho Ngài, Ngài chấp nhận và 
thậm chí những biến cố sở dĩ xảy ra là cũng vì Ngài đã thấy trước. 

Đức Giêsu là Đức Chúa được đặt lên ngự trị cả thế giới, Cha đã trao quyền cho Ngài và Ngài 
có thể sử dụng quyền ấy để tránh cái chết. Tuy nhiên Ngài không tránh, bởi vì cái chết ấy đánh dấu 
lúc tận cùng của thời gian và khánh thành nước Thiên Chúa mà bây giờ chúng ta đang sống. 

Tường thuật về cuộc mưu hại Đức Giêsu (26,1-5) : 
Muốn trả lời cho 2 cớ vấp phạm có thể nổi lên. Vấp phạm thứ nhất là: tại sao Con Thiên Chúa 

mà có thể bị giết chết? Khi đặt những lời tường thuật vào miệng của chính Đức Giêsu Mt cho thấy 
rằng chính Ngài dẫn dắt những biến cố, còn các lãnh tụ Do thái chỉ là người thừa hành mà thôi (chữ 
“bấy giờ” trong câu 3). Vấp phạm thứ hai là: tại sao các lãnh tụ tôn giáo là những người có trách 
nhiệm phải nhận ra đấng Messia mà lại kết án Ngài? Tại vì họ xấu xa, họ là những người theo Tv 2 
“liên minh lại” để chống đấng Messia. Vì thế Mt muốn nói rằng ngay từ bâu giờ đấng Messia ấy sắp 
được tấn phong làm Đức Chúa của cả thế giới. Và Đức Giêsu coi việc xức dầu tại nhà ông Simon 
(26.6-13) là cử hành trước nghi lễ tẩm liệm Ngài. 

Tường thuật bữa tiệc ly (26,26-29) được đóng khung trong lời loan báo Phêrô chối Thầy: nghĩa 
là Đức Giêsu hoàn toàn biết rõ ngài trao mình và máu Ngài vào tay những ai. Và như thế cũng là 
Ngài thực hiện sách thánh (câu 31). 

Từ trước tới giờ, Đức Giêsu đã cử hành cuộc thụ nạn một cách trang trọng như một chủ tế trên 
bàn thờ. Nhưng tường thuật về cơn hấp hối (26,36-46) lại cho thấy một hình ảnh rất người của Ngài; 
3 lần Mt ghi thêm những chữ “với họ”, “với ta” (c.36.38.40). Cũng như bất cứ ai đang đau khổ, Đức 
Giêsu thấy cần sự hiện diện của bạn hữu. Nhưng điều này cũng bị chối từ: họ ngủ... tuy nhiên khi đọc 
kinh Lạy Cha, Ngài tìm lại được sức mạnh để thi hành ý Cha; khi người ta đến bắt Ngài (26,47-56) 
Ngài lên tiếng giảng dạy một lần nữa và từ chối không sử dụng quyền lực đã được Cha ban cho. 

Trong phiên xử trước toà án Do thái (26,57-68) Đức Giêsu tuyên bố rằng “từ nay, kể từ bây 
giờ” (câu 64) Ngài được Cha đưa vào quyền lực của Con-Người-được-nâng-lên của một Đấng Messia 
vừa đăng quang. Những tường thuật về việc Phêrô chối Thầy (26,69-75) và về cái chết của Giuđa 
(27,3-10) là một lời nhắc nhở bi thảm rằng cả chúng ta cũng có thể từ chối không nhìn nhận Đức 
Chúa bị sỉ nhục đến mức ấy. Nhất là Mt chứng minh rằng đó là ứng nghiệm lời sấm của Giacaria; 
dân chúng đã từ chối Thiên Chúa và sỉ nhục Ngài bằng cách trả mạng Ngài bằng cái giá rẻ mạt đủ 
chỉ mua một tên nô lệ. Nghĩa là trong Đức Giêsu chính Thiên Chúa bị bán... 

Trong phiên xử trước toà án Rôma (27,11-26) Mt ghi thêm cuộc can thiệp của vợ ông Philatô: 
ngay cả những người Rôma còn nhận thấy Đức Giêsu là công chính. Philatô đã rửa tay và dân đòi 



lãnh trách nhiệm về cái chết ấy: “máu của nó hãy đổ trên chúng tôi...” từ nay, mọi người dù là Do 
thái hay dân ngoại nếu muốn được cứu độ thì đều phải đi vào giao ước được đóng dấu bằng máu của 
Đức Giêsu. 

Cái chết của Đức Giêsu (27,32-54) được Mt coi là đánh dấu sự tận cùng của thế giới cũ và 
khánh thành thế giới mới. Nhhư thế nó hoàn thành sách thánh mà biết bao lần Mt trích dẫn. 

Đức Giêsu chết bề ngoài như bị mọi người bỏ rơi, kể cả Thiên Chúa. Nhưng cái chết của Ngài 
là sự sống lại: séisme là một hình ảnh về lúc cùng tận của thời gian; ngay từ lúc đó các thánh sống lại 
và vào thành Giêrusalem trên trời, và những người ngoại nhận ra rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. 

Các thượng tế niêm phong ngôi mồ và đặt lính canh (327,55-61) làm như vậy chỉ khiến quyền 
lực của Đấng Phục sinh càng hiển hách thêm! chính bọn họ loan tin Phục sinh! Xem ra tất cả đã chấm 
dứt, nhưng Mt cho ta biết rằng tất cả mới bắt đầu và trong đêm tối của nấm mồ đang nẩy mầm bình 
minh của sự sống lại. 
 


