
      

 
  

Khái quát bốn Tin Mừng 
Đỗ Xuân Quế Op. 



 1 

 

KHÁI QUÁT TIN MỪNG THEO THÁNH MÁT-THÊU 

Từ sau Công đồng, Kinh thánh được đề cao và khuyến khích rất nhiều. Đã có cả một 
hiến chế vĩ đại để nói về vấn đề này. Đó là hiến chế Dei Verbum. Nhiều sách vở, tài 
liệu biên soạn hay phiên dịch được phổ biến tại Việt Nam trong những năm gần đây. 
Thật là điều đáng mừng. Nhưng người ta có đọc hay không, đó mới là vấn đề. Vì vậy, 
để những người không có thời giờ hay không muốn đọc nhiều, xin trình bày khái quát 
đôi nét về cuốn Tin Mừng thứ nhất này như sau: 

1.Bài tựa và lời kết 

Tuy không có bài tựa và lời kết rõ rệt như Tin Mừng Lu-ca, nhưng Tin Mừng Mát-thêu 
cũng cho biết ý nghĩa trong lời tựa bản tường thuật cuộc đời công khai của Đức Giê-
su (chương 1+2) và trong lời kết sách: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới 
đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ 
nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều thầy 
đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Mt 
28,18-20) 

Trong đoạn kết này, có hai ý tưởng được nhấn mạnh, đó là uy quyền của Chúa Giê-su 
và vai trò của các môn đệ. 

1,1 Cuộc đời và giáo huấn 

Như các sách Tin Mừng khác, Tin Mừng Mát-thêu cũng kể lại cuộc đời và giáo huấn 
của Đức Ki-tô, nhưng theo cách thế riêng và phác họa một nền Ki-tô học nguyên thủy 
ở đây. Đấng Em-ma-nu-en ra đời và sẽ ở cùng các tín hữu cho đến tận thế (28,20) với 
tư cách là Thầy dạy như xưa kia khi còn tại thế, và sẽ còn tiếp tục mãi qua các trung 
gian của Người, với tất cả quyền hành nhận được từ Thiên Chúa, vì Chúa Cha đã trao 
tất cả cho Người (11,27) 

Đúng theo Kinh thánh, Đức Ki-tô đã bị người Do thái khước từ và Tin Mừng được loan 
báo cho dân ngoại. Điều này, bài tựa muốn trình bày một cách vắn tắt nhưng đầy đủ. 
Thật thế, trong bài tựa, tác giả không có ý thuật lại các biến cố cho bằng dựa vào các 
truyền thống, để làm nổi bật ý nghĩa cuộc đời tại thế của Đấng đã từ trong đám kẻ 
chết chỗi dậy. Thánh Giu-se đã nhân danh It-ra-en và dòng tộc Đa-vít đón nhận Hài 
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nhi Giê-su. Giê-ru-sa-lem, các thượng tế và Hê-ro-đê đã không đón nhận, lại tìm cách 
giết đi. Nhưng Hài nhi đã thoát cơn sát hại và đến cư ngụ tại Ga-li-lê, nơi tiêu biểu cho 
miền đất của dân ngoại. 

Như thế, mầu nhiệm chết và sống lại đã được báo trước trong câu chuyện bi đát này 
và Tin Mừng đã được rao giảng cho dân ngoại. 

1,2 Nước Trời 

Đức Ki-tô đã giao cho Nhóm Mười Một nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng và kết nạp môn 
đồ từ khắp nơi. Trước hết, lời phải loan báo là lời về Nước Trời. Đây là thành ngữ đặc 
biệt của Mát-thêu để nói về Nước Thiên Chúa. Quả vậy, Thiên Chúa là Chúa Tể luôn 
luôn hiện diện với dân Người. Vào những giai đoạn đặc biệt, Người đã dùng quyền 
năng can thiệp rõ ràng vào lịch sử. Cách nói về Thiên Chúa như thế, một phần nào đã 
dựa vào chế độ chính trị của Ít-ra-en trong suốt các thế kỷ. Đế quốc Rô-ma chiếm 
đóng Do thái càng làm tăng thêm niềm mong ước của dân nước này muốn thấy Thiên 
Chúa ra tay oai hùng can thiệp vào lịch sử của họ. Hồi ấy, người Do thái ưa nói rằng 
chỉ Thiên Chúa mới là vua của họ. Đức Ki-tô giữ lại thành ngữ Nước Trời không theo 
nghĩa chính trị mà chỉ có ý diễn tả cách thế Thiên Chúa can thiệp vào đời sống của dân 
Người. Có khi thành ngữ này còn được hiểu một cách tuyệt đối nữa, như khi Đức Ki-
tô loan báo các mầu nhiệm Nước Trời (13, 11) trong khi Lu-ca và Gio-an lại dùng thành 
ngữ ấy để diễn tả và giải thích đời sống vĩnh cửu hay nước thiên đàng. Tuy nhiên, 
thành ngữ ấy vẫn còn mơ hồ trong Tin Mừng Mát-thêu. Thường thì phải dịch Nước 
Trời là vương quyền hay vương quốc, nhất là khi có một động từ nào đi trước. Vì vậy, 
Nước Trời không chỉ nói về tương lai mà còn bao hàm nghĩa hiện tại. Các dụ ngôn về 
Nước trời cho thấy đặc tính này. Nước Trời khởi đi từ cử chỉ của người gieo giống, 
phải sinh hoa kết quả cho đến thời sau hết một cách nhiệm mầu qua nhiều thất bại. 
Vì mang theo viễn tượng cánh chung nên Nước Thiên Chúa không đơn thuần đồng 
hóa với Hội thánh, cho dù từ ngữ này (16,18; 18,18) được dùng để chỉ các môn dồ rao 
giảng Nước Trời và làm được những dấu chỉ về Nước đó. Luật sống của cộng đồng này 
là phục vụ (16,19; 18). Dù biết rằng Nước Trời đã được khai nguyên, nhưng cộng đồng 
vẫn cầu nguyện mãi cho “triều đại Cha mau đến” (6,10) 

2. Cấu trúc văn chương 
2,1 Lối hành văn 
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Mát-thêu đã dựa vào nguồn tài liệu chung cho cả Mác-cô và Lu-ca để soạn sách Tin 
Mừng. Nhưng trong một cái khung tổng quát, có nhiều nét giống nhau, Mát-thêu đã 
đưa ra một bản tường thuật rất khác với Mác-cô và Lu-ca, không những vì có những 
tài liệu riêng dồi dào (1-2; 5,7; 11,1-30; 13,24-30.6-52; 18,10-25; 28,9-20) mà còn vì 
sử dụng tài liệu chung một cách tự do, độc đáo (Mt 4,1-11; Mc 1,12-13; Mt 14.13-21; 
Mc 6,32-44; Mt 8,23-27; Mc 4,35-41; Mt 9,9-13; Mc 2, 13-17; Mt 21,33-46; Mc 12,1-
12; Mt 24, 1-36; Mc 13,1-37) 

Ngoài ra, Mát-thêu lại còn dùng một tập ghi chép các lời của Chúa Giê-su như trong 
các đoạn sau đây: 3,7-10; 7,7-11; 11,4-6; 12,43-45. Thật khó xác định hình thức của 
những tài liệu này, nhưng khi đối chiếu với Mác-cô và Lu-ca, người ta có thể thấy lối 
cấu trúc riêng biệt của Mát-thêu. 

Trừ 4,17 và 16,21, các câu nối kết thời gian thường không có giá trị. Các chỉ dẫn về 
không gian cũng mơ hồ, nên khó có thể dựa vào đấy mà vẽ ra một lộ trình tỉ mỉ. Tuy 
nhiên, độc giả nên thấy đây là câu chuyện về đời sống của một con người chứ không 
phải chỉ là một mớ các câu chuyện thu góp lại. Mát-thêu thích dùng một từ ngữ để 
đóng khung một câu chuyện hay một câu cách ngôn và như vậy, tác giả đã dùng lối 
văn ngụ ngôn, thí dụ trong 6,19 và 6,21 rồi 7,16.20; 16,6.12. Ngài cũng không ngại 
dùng một công thức (8,12; 22,13; 25,30, một kiểu nói về cùng một thực tại (8,2; 
9,4.18;12,25 hay cùng một lời nơi nhiều cửa miệng khác nhau (3,2; 4,17; 10,7) Các bài 
tường thuật của ngài thường vắn tắt, thay vì kể những chi tiết hóm hỉnh như Mác-cô, 
ngài thường đưa ra những lời huấn giáo nhẹ nhàng, nhiều khi có tính phụng vụ (thử 
so sánh Mt 8,14-15 với Mc 1,29-31). 

Mát-thêu rất ưa các con số 2,3,7 và thường thu gọn các lời giảng giống nhau vào 
một chỗ như đem kinh Lạy Cha đặt vào chỗ những lời nói về sự cầu nguyện. Chương 
8,17 đã gom nhiều phép lạ rồi, nhưng Mát-thêu còn thêm hai chuỗi phép lạ nữa 
(8,23-9,8; 9,18-34) 
2,2 Dàn bài 

Có thể nêu lên ba kiểu dàn bài trong sách Tin Mừng Mát-thêu 

2,2 Dàn bài theo địa lý 
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Trước hết, Mát-thêu nói đến tác vụ của Đức Ki-tô ở Ga-li-lê (4,12-13,58) rồi đến hoạt 
động của Người ở miền giáp giới Ga-li-lê và trên đường lên Giê-ru-sa-lem (14,1-20.34) 
và sau cùng là giáo huấn, cuộc thương khó và phục sinh tại Giêru-sa-lem (21,1-28,20) 

2,3 Dàn bài theo năm diễn từ 

Có người lại đặt ra một dàn bài theo năm diễn từ, vì Mát-thêu đã kết thúc mỗi diễn 
từ bằng một câu. Làm như vậy sẽ có năm khối thu tóm hầu hết các lời giáo huấn của 
Đức Ki-tô. Nhưng không biết có thể phân khối theo thứ tự hết tường thuật rồi đến 
diễn từ không. Đối với chương 11,12 và 13 thì rõ đó, dù không biết có thể gọi chương 
11 và 12 là tường thuật không, vì đây cũng là những diễn từ ngắn tạm xếp được trong 
không gian và thời gian. Còn đối với những khối khác, khó có thể nối kết một cách 
chặt chẽ giữa 3, 4 và 5, 7, giữa 14, 17 và 18 và phải gò bó bản văn mới có thể nối kết 
8-9 với 10 hoặc 19-23 với 24-25. Do đó, sách Tin Mừng Mát-thêu không phải là một 
quyển giáo lý có xen các chuyện, nhưng là sách nói về một con người và sách ấy có 
giá trị giáo lý. 

Vì thế, nhiều người khác lại nghĩ rằng Mát-thêu đã muốn dùng một cái khung địa lý 
để thuật lại cuộc đời và sứ mệnh của Đức Ki-tô. Nếu để ý đến các bản tóm lược (4,12-
27; 12, 15-23), các câu liên ý (12,15-21; 3,15-17; 11,1-12.50; 8,1-934), các chú thích 
địa lý rõ ràng (8,1-9,34;14,1-16.20; 20,29-28,20), các nhóm cử tọa (8,1-9,34) các thù 
địch (11,1-12.50; 21,23-23,370), các môn đệ (14,1-20,34; 24,1-25,46), người ta có thể 
chia sách làm hai phần: 

Phần I (3,1-13,58): Đức Ki-tô xuất hiện, nhưng dân Do thái không chịu tin Người, tuy 
Người nói năng và hành động cách hữu hiệu phi thường. 

Phần II: Đức Ki-tô tiến tới vinh quang nhưng qua con đường đau khổ. 

Như vậy, Mát-thêu đã thuật lại một tấn bi kịch. Đức Ki-tô đến đòi dân Do thái phải tin 
Người cách vô điều kiện; Người tuyên bố dân ngoại sẽ được nhận vào Nước Trời. Cuộc 
gặp gỡ giữa Người với dân Do thái đáng lẽ phải làm cho niềm tin của họ được thêm 
củng cố, nhưng ngược lại, vì cứng lòng, Do thái đã phân cách và chia ly với Người. Từ 
nay, những ai trung thành với giáo lý của Đức Ki-tô phục sinh sẽ là dân Thiên Chúa 
đích thực. Dân này tách biệt khỏi nhóm tá điền phản loạn, và sẽ sinh hoa kết quả như 
lòng Chúa mong muốn. 
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3. Cộng đoàn của Mát-thêu 

Việc lựa chọn và sắp đặt các tiết mục trong sách Tin Mừng Mát-thêu cho thấy các mối 
ưu tư của môi trường đã hình thành nên cuốn sách này. 

3,1 Luật pháp 

Trước hết, Mát-thêu là tác giả nhấn mạnh nhiều hơn cả đến luật pháp, Kinh thánh và 
phong tục Do thái, như bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Khác với Mác-cô (7,3-4), Mát-
thêu thấy không cần phải giải thích về các thói quen này và để cho Đức Ki-tô nói cho 
người Do thái (10,6; 15,24). Tác giả nhấn mạnh đến việc luật pháp phải được kiện 
toàn, lời Kinh thánh phải được thực hiện nơi Đức Ki-tô, nhóm Pha-ri-sêu đã có nhiều 
lạm dụng trong các truyền thống. Phải triệt để giải thích lại tất cả như nội dung trong 
bài giảng trên núi. Mát-thêu nhấn mạnh đến việc Tin Mừng được chuyển sang cho 
dân ngoại. Như vậy có nghĩa là Tin Mừng đã bung ra khắp nơi, mọi dân được kêu mời 
đón nhận giáo huấn của Đức Giê-su (28,19)và ai nấy sẽ được Con Người gọi ra trước 
tòa chung thẩm (25,31-46). 

3,2 Các môn đệ 
Khác với Mác-cô, Mát-thêu không trình bày các môn đệ của Đức Giê-su như là những 
con người ngây ngô, thiếu hiểu biết. Trái lại, đó là những ngôn sứ, hiền nhân và luật 
sĩ của Luật mới (13,52). Trình bày như vậy là Mát-thêu muốn làm cho các môn đệ 
thành những mẫu người cho các thế hệ sau này, để báo trước thái độ mỗi môn đệ 
phải có, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn, bị nao núng, chán nản (8,26; 14,31; 
16,8; 17,20) 

4. Khuôn mặt của Đức Ki-tô 

Mát-thêu nhấn mạnh đặc biệt đến vai trò là thày dạy vượt bậc của Đức Ki-tô (5,2.19; 
7, 29; 21,23; 22,16; 4,23; 9,35). Người dạy: công chính là trung thành với Luật Chúa 
(5,19-20; 7, 29; 15,9;28,20). Ngay từ đầu, Mát-thêu đã cho thấy Đức Giê-su là Đấng 
Ki-tô, con vua Đa-vít và Con Thiên Chúa. Vì là Con Thiên Chúa và là Đấng Ki-tô nên 
Người là Thầy, là Phát Ngôn Nhân về thánh ý của Thiên Chúa. 

5.Tác giả, tác phẩm, độc giả 

Đối với các Giáo Phụ, vấn đề này thật đơn giản; sách Tin Mừng thứ nhất đã được Tông 
đồ Mát-thêu soạn ra cho các tín hữu gốc Do thái. Theo Đức Cha Papias,(giám mục 
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Hierapolis, thượng bán thế kỷ II) thì tông đồ Mát-thêu là tác giả. Nhiều Giáo Phụ như 
O-ri-giên, Giê-ro-ni-mô, Ê-pi-pha-nô đã nghĩ như vậy. Nhiều người bây giờ cũng nghĩ 
như thế, tuy khoa chú giải hiện nay cho vấn đề này là khá phức tạp. 

Có nhiều yếu tố khiến người ta có thể xác định được môi trường hình thành cuốn Tin 
Mừng này. Bản văn hiện nay phản ánh nhiều truyền thống Do Thái; ngữ vựng có nhiều 
mầu sắc Pa-lét-tin như “trói buộc, tháo cởi, ách, Nước Trời” v.v… Nhiều kiểu nói, tác 
giả cho là đương nhiên, không cần giải thích, như khi nói đến một số tập tục (8,3; 12,5; 
23,5.15.23). Tuy trong sách có đầy những truyền thống Do Thái, nhưng người ta vẫn 
không quả quyết được là tác giả đã viết sách Tin Mừng này ở Pa-lét-tin. Có người cho 
rằng sách đã được viết ở Xi-ri, hay ở An-ti-ô-khi-a (theo thánh I-nha-xi-ô, Giáo Phụ 
đầu thế kỷ II), hoặc ở Phê-ni-xi, vì vùng này xưa kia có rất nhiều người Do Thái. 

Về thời gian sách được biên sọan, nhiều người cho là khoảng năm 80 hay có khi sớm 
hơn, nhưng không ai dám quả quyết chắc chắn. 

6. Tính hợp thời của Tin Mừng Mát-thêu 

Ngay từ thế kỷ II, sách Tin Mừng Màt-thêu đã được coi như Tin Mừng của Hội thánh 
và sách cho thấy Hội thánh đã ăn rễ sâu trong truyền thống nguyên thủy. Hội thánh 
không phải là Ít-ra-en mới, nhưng là Ít-ra-en đích thực. Hội thánh không thay thế Ít-
ra-en, nhưng chỉ cho Ít-ra-en con đường đi tới Đức Giê-su. Mát-thêu không đồng hóa 
Hội thánh với Nước Trời. Làm như vậy, ngài muốn nhắc cho Hội thánh biết rõ khuôn 
mặt đích thực của mình. Phải có thể chế để cộng đoàn tồn tại, nhưng thể chế vẫn có 
tính tạm thời. Chỉ có Nước Thiên Chúa mới làm cho Hội thánh có ý nghĩa. 

Mát-thêu kêu mời mọi tín hữu ngày nay nên có thái độ như các môn đệ của Đức Giê-
su thời xưa, nghĩa là nhận ra quyền năng của Người, đồng thời nhận lấy sứ mệnh rao 
giảng Tin Mừng cho mọi người ở khắp nơi. Như vậy, các tín hữu mới là những người 
đương thời với Đức Ki-tô, và các mối liên lạc giữa Người với các tín hữu mới luôn hiện 
tại. 

Thế giới biến chuyển không ngừng và Đức Ki-tô vẫn luôn hiện diện trong thế giới và 
kêu gọi chúng ta thực hành các lời giáo huấn của Người. Đó là trọng tâm Tin Mừng 
theo thánh Mát-thêu, nghĩa là làm cho người ta thấy Đức Ki-tô phục sinh cũng chính 
là Đức Ki-tô người Na-gia-rét mà sách Tin Mừng này muốn làm cho mọi người được 
biết. 
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KHÁI QUÁT TIN MỪNG THEO THÁNH MÁC-CÔ 

1. Thứ tự và các chủ đề chính 

Sách Tin Mừng Mác-cô có vẻ như là một chuỗi những bài tường thuật, thường vừa 
ngắn lại vừa không ăn ý với nhau một cách rõ rệt. Dàn bài rõ nhất là cái khung về địa 
lý, nói đến những hoạt động của Đức Giê-su, từ Ga-li-lê và những vùng lân cận cho 
đến miền đất dân ngoại (7,24.31; 8,27), xuyên qua Phê-rệ và Giê-ri-khô lên tói Giê-ru-
sa-lem (11,1). 

Cái khung này chỉ chú trọng đến mặt địa lý mà ít lưu tâm đến bố cục nội dung cuốn 
sách, và xem ra mối bận tâm lớn của người viết là trình bày một số chủ đề chính. 
1.1. Tin Mừng 

Ngay từ những chữ đầu tiên, sách đã nhấn mạnh đặc biệt đến Tin Mừng của Đức Giê-
su Ki-tô, Con Thiên Chúa (1,1) Hay Tin Mừng của Thiên Chúa (1,14) hoặc đơn giản Tin 
Mừng (1,15) 

Tin Mừng này dành cho mọi người. Ai đón nhận thì thành Ki-tô hữu. Thiên Chúa đã 
thực hiện các lời hứa của Người nhờ Đức Giê-su. Vì thế, Tin Mừng cần phải được rao 
giảng cho muôn dân (13,11; 14,9) 

Tin Mừng không phải chỉ là một “sứ điệp” của Thiên Chúa và liên quan đến Đức Giê-
su Ki-tô mà thôi, nhưng đúng hơn, đó là chính hành động của Thiên Chúa ở giữa loài 
người. 

1.2 Đức Ki-tô, Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa 

Các lời hứa của Thiên Chúa đã bắt đầu được thực hiện, khi ông Gio-an Tẩy giả rao 
giảng dọn đường cho Đức Ki-tô (1,2-8). Chính Thiên Chúa đã giới thiệu Đức Giê-su là 
Con và sau khi toàn thắng Xa-tan trong sa mạc, Đức Giê-su đã rao giảng Tin Mừng tại 
Ga-li-lê. (1,14-15) 

Phần đông dân chúng đã nhận ra uy lực của lời giảng và các hành vi của Đức Giê-su 
chống lại sức mạnh của sự dữ (1,21-45; 3,7-10. Nhưng chức vị là ngôi Thiên tử thí 
còn phải giữ kín (1,25; 3,12). Những người theo luật Mô-sê chống đối và coi Đức 
Giê-su như công cụ của tướng quỉ (3,22-30), còn các môn đệ thì nhận biết Người là 
Đức Ki-tô (8,29), nhưng chưa được phép tiết lộ (8,30) 
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Từ lúc đó, Đức Giê-su rao giảng một giáo huấn mới: Con Người phải trải qua đau khổ, 
phải chết rồi mới sống lại. Ý tưởng này được lặp đi lặp lại ba lần (8,31-33; 9,30-32; 
10,32-34). Cuộc Thương Khó sẽ vén màn bí mật về Đức Giê-su. Lời Người tuyên bố 
trước Thượng Hội Đồng (14,61-62) và lời viên đội trưởng phát biểu lúc Người tắt thở 
(15-30) trùng hợp với những lời Thiên Chúa mặc khải về Người khi Người chịu phép 
Rửa và lúc Người hiển dung (1,11; 9,7. Những lời đó biện minh cho chủ đề: Đức Giê-
su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa (1,1).Khi ấy, ma quỉ muốn tiết lộ bí mật về Người và 
các môn đệ đã tin Người là Đấng Mê-si-a, nhưng bí mật vẫn được giữ kín cho đến khi 
Người trải qua cuộc Thương Khó. 

Bài tường thuật cuộc Thương Khó của Đức Giê-su là cao điểm mà tất cả Tin Mừng 
Mác-cô nhắm tới. Cuộc Thương Khó này đã được báo trước qua những lần “đụng độ” 
giữa Đức Ki-tô và nhóm kinh sư, thượng tế cũng như những lời loan báo thái độ của 
tông đồ Phê-rô đối với Người, sau khi ông lớn tiếng tuyên bố sẽ đi theo Người cho 
đến cùng. Một điểm khác cũng cần được lưu ý ở đây là lệnh phải giữ bí mật về Đấng 
Mê-si-a. Sở dĩ phải nhấn mạnh như vậy là vì suốt cuộc đời tại thế, Đức Giê-su không 
được công nhận và chỉ sau khi phục sinh, Người mới được xưng tụng là Cứu Chúa. Bởi 
thế, Mác-cô cho rằng tiết lộ danh tính Mê-si-a là quá sớm và có thể gây ra hiểu lầm 
cho dân Do thái và dân ngoại bao lâu họ chưa hiểu được chân lý này là Đức Ki-tô phải 
chịu khổ, chịu chết rồi mới vào chốn vinh quang. 

1.3 Đức Ki-tô và các môn đệ 

Ngay từ đầu sách Tin Mừng Mác-cô, Đức Ki-tô đã không xuất hiện một mình, nhưng 
vời các môn đệ. Người đã kêu gọi bốn ông thuyền chài (1,16-20), cho các ông di theo, 
(trừ khi sai các ông đi giảng và lúc bị các ông bỏ trốn trong cuộc Thương Khó). Cuối 
cùng Người đã qui tụ các ông lại sau khi phục sinh. 

Trong giai đoạn đầu, các ông còn đóng vai thụ động bên cạnh Đức Giê-su, nhưng 
Người đã tỏ ra liên đới với các ông, khi các ông bị chỉ trích về việc giữ luật Do thái 
(2,13-28). 

Trong giai đọan thứ hai, các ông được xếp vào lọai người đặc biệt, khác với dân chúng, 
vì các ông được dạy dỗ riêng (4,10-25.33-34) và đuợc thấy những phép lạ ngoại 
thường.(4,35-5,43). 
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Trong giai đoạn thứ ba, các ông được sai đi loan báo Tin Mừng với tư cách là tông đồ 
(6,30), được giao cho nhiệm vụ phân phát lương thực cho dân chúng (6,34-44), được 
mặc khải cho những điều bí nhiệm vượt quá khả năng hiểu biết của các ông (6,45-52). 
Dù vậy, tâm trí các ông vẫn còn tối tăm (6,52; 7,18; 8,14-21). Khi có đám đông hay 
những người nào khác, Đức Giê-su vẫn luôn luôn nói với các môn đệ và giải nghĩa cho 
họ những lời dạy dỗ của Người (9,28-29; 10,10-26.23-31). Mác-cô luôn đi từ thày đến 
trò và nhấn mạnh đến điều kịện để được phúc vinh quang là phải tự khiêm tự hạ. 
Nhưng xem ra các ông vẫn không hiểu gì cả. Tuy thế, Đức Giê-su vẫn thường dạy dỗ 
các môn đệ. Người nói cho các ông về sức mạnh của đức tin và lời cầu nguyện (11,20-
25). Người dạy các ông phải sống thế nào trước khi Con Người đến (13,1-37). Người 
cũng soi sáng cho các ông hiểu về ý nghĩa cái chết của Người.trong khi chờ đợi Nước 
Thiên Chúa (14,22-25). Người báo trước cho các ông biết các công sẽ bỏ Người (14,26-
31) và cảnh báo các ông về các cơn cám dỗ (14,37-40) 

2. Lối hành văn của Mác-cô 

Mác-cô có tài kể chuyện, tuy ngữ vựng nghèo nàn và không biết cách nối kết các câu 
trước với các câu sau cho văn vẻ. Nhưng chính sự vụng về náy làm cho bài tường thuật 
của ngài sống động như văn nói. 

Nghệ thuật viết văn của Mác-cô rất tầm thường. Tuy nhiên, chính cái tầm thường này 
lại tỏ cho chúng ta thấy chân dung sống động của Đức Giê-su, một nhân vật khác với 
mọi hình ảnh có sẵn, qua những phản ứng bất ngờ, thái độ cảm thông hoặc cứng cỏi, 
sự ngạc nhiên hoặc lời lẽ sắc bén. Tất cả tâm hồn của Đức Giê-su đều dồn cả vào một 
cái nhìn đầy vẻ giận dữ hay đầy lòng từ bi (3,5.34), đầy nghi vấn hay đầy sự chú ý 
(5,32; 11,11) đầy yêu thương (10,21), hay đầy vẻ buồn rầu bình thản (10,23-27) 

Trước con người đó, người ta có thể có mọi thái độ, từ kinh ngạc đến thán phục, từ 
phân vân đến quyết định phải giết chết, và đối với các môn đệ thì từ gắn bó kh6ng 
suy tính đến chỗ không hiểu nổi rồi bỏ đi. 

3. Xuất xứ của tác phẩm 

Vào khoảng năm 150, đức cha Papias, giám mục Hierapolis cho rằng thánh Mác-cô, 
phát ngôn viên của tông đồ trưởng Phê-rô là tác giả sách Tin Mừng thứ hai. Có lẽ tác 
phẩm được biên soạn tại Roma, sau khi thánh Phê-rô qua đời hay đang lúc ngài còn 
sống. 
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Hầu hết các học giả Kinh thánh đều chấp nhận sách được viết tại Roma, sau thời bách 
hại của vua Néro vào năm 64. Một vài từ ngữ la-tinh đã được hy-lạp hóa, một vài kiểu 
nói của người Roma có thể làm chứng điều đó. Tác giả giải thích phong tục Do thái 
(7,3-4; 14,16; 15,42), dịch các tiếng Aram, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Tin 
Mừng đối với dân ngoại (3,27; 10,12; 11,17; 13,10). Đó là những điều khiến người ta 
có thể nghĩ rằng sách được viết cho những người không phải là Do thái sống ở bên 
ngoài Pa-lét-tin. Còn việc nhấn mạnh đến điều kiện phải có để theo Đức Giê-su là phải 
vác thập giá mình, điều ấy có thể phản ánh hoàn cảnh đặc biệt lúc bấy giờ của một 
cộng đoàn đang bị lay chuyển mạnh bời cuộc bách hại của vua Néro. Khi nói đến cảnh 
đền thờ bị tàn phá, tác giả đã không có một ám chỉ nào rõ rệt liên quan đến những 
biến cố xảy ra vào năm 70 (khác với Mát-thêu 22,7 và Lc 21,20). Điều này cho phép 
phỏng định rằng tác phẩm đã được viết vào khoảng từ năm 65-70. 

Về các tương quan giữa tác phẩm với tông đồ trưởng Phê-rô thì khó xác định hơn. 
Câu nói của Papias coi Mác-cô là phát ngôn viên của Phê-rô không được rõ ràng. Dù 
vậy, dựa vào ảnh hưởng và vị trí của Phê-rô trong tác phẩm, người ta có thể nghiêng 
về giả thuyết Mác-cô đã viết sách Tin Mừng này theo truyền thống Phê-rô. Tuy nhiên 
cũng có thể nói được chính cấu trúc của sách Tin Mừng Mác-cô khiến cho người ta 
đoán được rằng trước đó đã có một truyền thống kể lại các việc làm và hành vi của 
Đức Giê-su. Câu chuyện về cuộc Thương Khó của Người lúc đầu có thể là một chuỗi 
các câu chuyện. Và những tài liệu nói về một ngày sống ở Ca-phác-na-um (1,21-28), 
hay những cuộc tranh luận được nói đến trong 2,3.6 chắc đã được hình thành khá 
sớm và phải kể vào nguồn Mác-cô đã sử dụng. 

4. Tầm quan trọng của tác phẩm 

Đối với chúng ta, Tin Mừng Mác-cô là kiểu mẫu đầu tiên biết được về thể văn Tin 
Mừng. Hội thánh thường sử dụng hai sách Tin Mừng của Mát-thếu và Lu-ca hơn sách 
Tin Mừng của Mác-cô, vì đó là những tổng hợp có sau và đầy đủ hơn. Nhưng Tin Mừng 
Mác-cô đã được làm cho nổi bật nhờ những nghiên cứu mang tính văn chương và lịch 
sử ở thế kỷ XIX và XX. Lời văn mộc mạc, nhiều kiểu nói Do thái, những suy tư thần học 
thô sơ trong sách, cho thấy Mác-cô đã sử dụng những tài liệu cổ xưa. Tên các nhân 
danh và địa danh cũng phát xuất từ các nguồn có từ lâu đời. Các lời giáo huấn của 
Đức Giê-su, việc nhấn mạnh về sự kiện Nước Trời đã gần kề, các dụ ngôn, các cuộc 
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tranh luận, các việc trừ quỉ v.v… phản ánh một các trung thực hoàn cảnh lịch sử trong 
đời sống của Đức Giê-su tại Pa-lét-tin. 

Các kỷ niệm ghi lại tuy không trực tiếp và phát xuất từ các ký ức cá nhân, nhưng đã 
đuợc thành hình trước tiên để đáp ứng nhu cầu giảng đạo, dạy giáo lý, sinh họat 
phụng vụ hay tranh luận trong các giáo đoàn: tất cả đều đã bắt nguồn từ các môn đệ 
đầu tiên. Công của Mác-cô trong địa hạt này là đã ghi lại những điều đó vào giữa lúc 
các giáo doàn phát triển và lan tràn ra ngoài phạm vi Pa-lét-tin. 

Mác-cô đã thành công trong việc giữ cho sống động không phai mờ hình ảnh về một 
cuộc sống đầy giao động và có phần khó hiểu của Đức Giê-su. Con người đó là ai ? Để 
đáp ứng lời câu hỏi này, Mác-cô đã đem lại cho chúng ta câu trả lời của các tín hữu 
tiên khởi và cũng là những nhân chứng đầu tiên. Nhưng đối với những ai chỉ muốn 
lặp lại câu hỏi này và lấy thế làm đủ thì chính tác giả lại đặt lại câu hỏi và nhắc cho 
chúng ta rằng đức tin phải được thanh luyện trong chính cuộc đời dấn thân triệt để 
đi theo Đức Giê-su, Đấng vẫn luôn hoạt động ở giữa loài người qua Tin Mừng. 

KHÁI QUÁT TIN MỪNG THEO THÁNH LU-CA 

1. Lời tựa sách Tin Mừng 

Chỉ Tin Mừng Lu-ca mới có lời mở đầu, giống như các sách Hy-lạp thời bấy giờ. Lời tựa 
gửi cho một người tên là Thê-ô-phi-lê. Ông này có vẻ là một nhân vật quan trọng. Sách 
Công Vụ Tông Đồ cũng mở đầu bằng một lời tựa và cũng gửi cho nhân vật này. Trong 
sách Công Vụ, tác giả mời nhân vật Thê-ô-phi-lê tham chiếu sách trước là sách Tin 
Mừng nói về mọi việc Đức Giê-su đã làm, và những điều Người đã dạy (1,1-2). Do đó, 
ngay từ sơ khai của Hội thánh, người ta đã kết luận sách Tin Mừng và sách Công Vụ 
đều có cùng một tác giả, Khoa chú giải Kinh thánh hiện nay cũng đồng ý như vậy, dựa 
vào sự đồng nhất của lời văn và ý tưởng trong hai tác phẩm cũng như ý định của tác 
giả. Sách Tin Mừng thì nhấn mạnh đến việc Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem để hoàn tất 
mầu nhiệm Vượt Qua của Người, còn sách Công Vụ thì nói về việc rao giảng mầu 
nhiệm này, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem cho đến tận cùng cõi đất. 

Trong lời tựa, tác giả cho biết đề tài, phương pháp và mục đích của sách, đồng thời 
trình bày công cuộc rao giảng của Hội thánh ở giai đoạn đầu. Tác giả đã tham khảo kỹ 
lưỡng truyền thống của các nhân chứng tiên khởi, và muốn đem ra trình bày một cách 
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có thứ tự. Như vậy, ông Thê-ô-phi-lê sẽ có một bài tường thuật chắc chắn về các sự 
kiện ông nghe nói. 

Lu-ca đã tự giới thiệu theo cách thức một sử gia như những người viết sử thời bấy 
giờ. Tuy nhiên, sử đây là thánh sử chứ không phải sử thường, nghĩa là chú ý cho 
thấy rõ ý nghĩa của các biến cố đối với đức tin, môt đức tin được mầu nhiệm Phục 
sinh và mầu nhiệm của Hội thánh soi dẫn. 
2. Lịch sử cứu độ trong cách bố cục sách Tin Mừng. 

Sách Tin Mừng Lu-ca cùng trình bày một lược đồ chung như hai sách Tin Mừng Mát-
thêu và Mác-cô: có phần nhập đề rồi đến việc Đức Giê-su rao giảng ở Ga-li-lê, đoạn 
lên Giê-ru-sa-lem hoàn tất sứ mạng trong cuộc Thương Khó và Phục Sinh. Nhưng sách 
của Lu-ca được bố cục kỹ lưỡng, nhằm làm nỏi bật những thời và những nơi đáng ghi 
nhớ trong lịch sử cứu độ. 

2,1 Phần nhập đề (1.5-4-13) 

Phần này gồm hai tiết rất khác nhau: tiết I kể lại giai đoạn thơ ấu của Đức Giê-su (1,5-
2,52). Chỉ Lu-ca mới có bài tường thuật này. Tác giả kể chuyện ông Gio-an Tẩy Giả và 
Đức Giê-su song hành với nhau và đặt ông Gio-an ở vị trí tùy thuộc Đức Giê-su. Lu-ca 
trình bày Đức Giê-su được thụ thai bởi phép Thánh Thần và là Con Thiên Chúa, là Đấng 
Cứu Thế và là Đức Ki-tô (2,11), là ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho loài người, là ánh 
sáng cho muôn dân nhưng sẽ bị đồng bào mình khước từ. Đặt ỏ đầu Tin Mừng, những 
lời khẳng định này thật là một bài tựa rất chí lý về Đức Ki-tô sánh được với bài tựa 
trong sách Tin Mừng theo thánh Gio-an. 

Tiết II mở đầu sứ vụ của Đức Giê-su (3,1-4-4,13) Cũng như Mát-thêu và Mát-cô, Lu-ca 
nói đến sứ vụ của Ông Gio-an Tẩy giả, đến phép Rửa tại sông Gio-đan và cơn cám dỗ 
trên rừng vắng, nhưng phân biệt rõ thời của ông Gio-an Tẩy Giả với thời của Đức Ki-
tô. Lu-ca nhấn mạnh đến trường hợp Đức Giê-su được Chúa Cha tấn phong làm Đấng 
Mê-si-a và nói tới tổ phụ A-đam để chứng tỏ Đức Giê-su gắn liền với toàn thể nhân 
lọai. 

1,2 Phần I của sứ vụ Đức Giê-su (4,13-9,50) 

Lu-ca đặt tất cả phần này ở Ga-li-lê (23,5; Cv 10,37) khác với Mát-thêu (15,21; 16,13) 
và Mác-cô (7,24.31; 8,27). Mở đầu là bài giảng của Đức Giê-su trong hội đường Na-
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da-rét, rồi đến các phép lạ và các lời dạy dỗ các môn đệ. Sau đó, tiết I (4,31-6,11) theo 
khá sát thứ tự bài tường thuật của Mc (1,16-3,6). Ở đây thấy nói đến cuộc tiếp xúc 
của Đức Giê-su với dân chúng, với các môn đệ lớp đầu, và với các thù địch qua các 
phép lạ và các cuộc tranh luận. 

Tiết II (6,12-7,52) theo bài tường thuật của Mác-cô (4,1-9,50) nhưng không có đoạn 
nào tương đương với Mc 6,45-8,26 và kết hợp chặt chẽ Nhóm Mười Hai vào sứ vụ 
của Đức Giê-su. Nhóm này là những người được biết các mầu nhiệm về Nước Thiên 
Chúa, được sai đi để công bố Nước Thiên Chúa đã đến, được tích cực tham gia vào 
việc làm cho bánh hóa ra nhiều. 

1,3 Cuộc hành trình lên Giê-ru-sa-lem (9,51-19,28) 

Phần này được trình bày độc đáo nhất. Một số lớn những điều nói trong phần này đã 
thấy nói rải rác trong Mát-thêu. 

Lu-ca mở đấu bằng một câu long trọng, hướng cuộc hành trình về biến cố Vượt Qua. 
Trong suốt phần này, lời giảng trội hơn các phép lạ và lời khuyên trội hơn lối trình bày 
về mầu nhiệm Đức Ki-tô. 

1,4 Phần thứ ba trong sú vụ của Đức Giê-su (19,29-24,53) 

Phần này kể lại công trình cứu chuộc được hoàn tất tại Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem 
là thành tiêu biểu cho cuộc đối đầu giữa Ít-ra-en và Đức Giê-su. Lu-ca nhấn mạnh đến 
điểm này khi mô tả ngày Đức Giê-su khải hoàn vào Giê-ru-sa-lem: Người đến như một 
vị hoàng đế, Người khóc thương thành vì thành không nhận biết Người, Người tỏ uy 
quyền khi đuổi bọn con buôn ra khỏi đền thờ là nơi Người thường giảng dạy. Mạc 
khải của Đức Giê-su tại Giê-ru-sa-lem cũng gồm ba tiết như trong Mát-thêu và Mác-
cô, nhưng Lu-ca có thêm vào mấy nét riêng. Lời giảng dạy trong Đền thờ chấm dứt 
bằng lời loan báo Giê-ru-sa-lem sẽ bị xét xử và Con Người sẽ ngự đến. 

Bài tường thuật cuộc Thương Khó (22-23) cũng theo một lược đồ như các sách Tin 
Mừng khác, nhưng sau bữa Tiệc ly còn thêm những lời nhắn nhủ Nhóm Mười Hai về 
tinh thần phục vụ, về vị trí của các ông trên Nước Trời sau này cũng như về hoàn cảnh 
mới của các ông sau khi Đức Giê-su ra đi (22,24-38). Các bài tường thuật về cuộc Phục 
sinh đều được đặt cả ở Giê-ru-sa-lem. Chúa Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một để 
làm cho các ông vững tin và giao cho các ông nhiệm vụ phải làm chứng về Người. 
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3. Thời của Chúa Giê-su và thời của Hội thánh 

Tin Mừng Lu-ca cho thấy hành động của Đức Giê-su dành riêng cho Í-ra-en mà thôi. 
Chỉ khi từ trong đám kẻ chết trỗi dậy, Người mới truyền phải đi giảng đạo cho muôn 
dân. Trong các bài tường thuật về thời thơ ấu của Đức Giê-su, ông già Si-mê-on đã 
báo trước rằng một số lớn trong dân Ít-ra-en sẽ chối từ Người. Khi phân biệt thời của 
Đức Giê-su với thời của Hội thánh, Lu-ca muốn làm nổi bật các công trình của Thiên 
Chúa trong lịch sử. 

Khi viết về thời của Đức Giê-su, Lu-ca cũng đã nghĩ đến thời của Hội thánh. Tác giả 
thường gọi Nhóm Mười Hai là Tông đồ và hay nhắc đến nhiệm vụ của các ông trong 
cộng đồng tín hữu, cũng như những người cộng tác với các ông trong công cuộc rao 
giảng Tin Mừng. Ngoài ra Lu-ca lại còn cho thấy trong các lời giảng của Đức Giê-su có 
cả một qui luật sống hàng ngày dành cho các môn đệ, đồng thời nhấn mạnh đến việc 
phải trở về với Thiên Chúa (5,32; 13,1-5; 15, 4-32; 18,8; 22,32; 24,25), phải có lòng tin 
(1,20.45; 7,50; 8,12-13; 17,5-6; 18,8; 22,32; 24,25). Lu-ca chú trọng đến sự cầu nguyện 
(11,1-13; 18,1-18, 21,36; 22, 40.46), lưu tâm đến bác ái và coi đó là bài học chính yếu 
Đức Giê-su dạy cho các môn đệ (6,27-42; 10,25-27; 17,3-4) cũng như cho rằng hình 
thức thực thi bác ái là bố thí (11,41; 12,33; 16,9; 19,8). 

Đây là những đòi hỏi gắt gao, nhưng Lu-ca đã trình bày một cách khéo léo đến nỗi 
người ta cảm thấy vui mừng khi phải đáp ứng những đòi hỏi đó, như khi được nghe 
loan báo ơn cứu độ (1,14-28.41.44; 6,23; 8,13), khi được nhìn xem các phép lạ (1o,17; 
13,17; 19,37), khi thấy một người tội lỗi trở lại, khi nghe tường thuật về cuộc Phục 
sinh (24,52) 

Nhiều lần Đức Giê-su loan báo Người sẽ trở lại vào lúc chu kỳ lịch sử hoàn tất. Lu-ca 
dành viễn tượng này cho thời của Hội thánh vào giai đoạn cuối cùng (12,35-48; 17,22-
37; 18,8; 19,11-27; 21, 5,36) Nhưng nhờ nhấn mạnh đến tính hiện thời của ơn cứu độ 
và hành động của Chúa Thánh Thần trong Hội thánh, nên ngài nói về ngày quang lâm 
khá bình thản (17,23; 19.11; 21,8-9). Nhiều lần ngài nói đến việc Giê-ru-sa-lem sẽ bị 
tàn phá (19,27.43.46; 21, 20,23; 23,28-31). Nhưng đó chưa phải là tận thế mà chỉ là 
một biến cố lịch sử, để phạt những người đã gây ra cái chết cho Đức Giê-su. 

4. Vài nét đặc biệt của Lu-ca 



 15 

Lu-ca cũng dùng nhiều tài liệu như Mát-thêu và Mác-cô, nhưng lại có nét đặc biệt 
riêng, như bài tường thuật về thời kỳ thơ ấu của Chúa Giê-su (1-2), các phép lạ (7,1-
17; 13, 10-17; 14,1-6; 17, 12-190, những lần Chúa Giê-su hiện ra sau khi sống lại 
(24,13-35.36-53), dụ ngôn người xứ Sa-ma-ri (10,30-37), dụ ngôn người bạn bị quấy 
rầy trong lúc đêm khuya (11,5-8), dụ ngôn người phú hộ (12,16-21), dụ ngôn cây vả 
không sinh trái, dụ ngôn đồng tiền bị mất và người con hư hỏng (15,8-10.11-32), dụ 
ngôn người quản lý xảo quyệt (16,1-8), dụ ngôn ông nhà giầu và anh La-da-rô (16,19-
31) 

Lu-ca viềt văn Hy lạp trôi chảy, ngữ vựng phong phú, lối văn sáng sủa và mạch lạc. 
(3,15.18-20; 5,15-16; 9,38-43), dùng ít tiếng mà lại diễn tả được nhiều ý, như khi viêt 
về người con bà góa thành Na-in (7,11-17), người đàn bà tội lỗi (7,36-50), người trộm 
cướp sám hối (23,40-43), hai môn đệ trên đường Em-mau (24,13-35). Ý của Lu-ca là 
trình bày kỹ lưỡng các sự kiện, dựa vào những nguồn tài liệu chắc chắn (1,1-4). Tác 
giả đã nhìn các sự kiện liên quan đến Đức Giê-su với tất cả lòng tin của mình, lại chú 
trọng đến ý nghĩa của sự kiện nhiều hơn những gì khác. Có lẽ vì thế, đôi khi xem ra 
như ngài ít để ý đến niên đại (4,16,30; 5,1-11; 14,51) hay vị trí địa dư (10,13-15; 13,34-
35; 24,26-49) 

5. Nguồn gốc sách Tin Mừng Lu-ca 

Sách này gắn liền với sách Công Vụ Tông Đồ. Để ấn định niên đại biên soạn sách Tin 
Mừng này, các nhà phê bình thường để ý đến tầm quan trọng sách dành cho sự kiện 
Giê-ru-sa-lem bị tàn phá, nhất là khi thấy tác giả tách biệt sự kiện này với viễn tượng 
thế mạt. Điều này khác với Mát-thêu và Mác-cô. Hình như Lu-ca biết việc Giê-ru-sa-
lem bị vây hãm và tàn phá vào năm 70 do quân đội của tướng Titus (x 19,43-44; 21,20-
24). Nếu vậy thì sách đã được sọan sau thời kỳ đó. Các nhà chú giải ngày nay thường 
cho là vào khoảng năm 80-90. 

Sách được gửi cho một nhân vật tên là Thê-ô-phi-lê như ghi ở trang đầu. Qua nhân 
vật này, dường như tác giả muốn nhắm các độc giả có văn hóa Hy lạp. Có nhiều dấu 
tỏ ra như thế, thí dụ ngôn ngữ, các lời giải thích địa lý Pa-lét-tin (1,26; 2,4; 4,31; 8,26; 
23,51; 24,13), các phong tục Do thái (1,9; 2,23-24.41-42; 22,1-7), thái độ thờ ơ trước 
những cuộc tranh luật về luật pháp (5,20-38; 15,1-20; 23,15-22), mối quan tâm đến 
dân ngoại và sự lưu y đặc biệt đến thân thể Đấng Phục sinh (24,39-43). 



 16 

Kết luận 

Có lẽ thánh Lu-ca là người trình bày Tin Mừng hợp với tâm lý và văn hóa người Tây 
phương ngày nay hơn cả, vì tính sáng sủa và lối ưa giải thích. Thánh nhân cho thấy 
Con Thiên Chúa là Đấng cứu chuộc mọi người, nhất là những nhỏ bé, yêu hèn, tội lỗi, 
là bậc thầy chí thánh rất đòi hỏi, nhưng lại cũng rất nhân hậu. Bản thân là thầy thuốc 
nên thánh Lu-ca biết cách chữa bệnh và cảm thông với con bệnh. Phải chăng vì vậy, 
ngài đã gợi hứng cho người thời nay nói đến mục vụ của lòng thương xót và áp dụng 
đường lối mục vụ này nơi những người lầm đường lạc lối, để đưa họ về nẻo chính 
đường ngay. Do đó Tin Mừng theo thánh Lu-ca vẫn mang tính hiện đại và thích hợp 
cho thời bây giờ. 

KHÁI QUÁT TIN MỪNG THEO THÁNH GIO-AN 

1. Sơ lược về nội dung 

Trung thành với truyền thống nguyên thủy, sách Tin Mừng thứ tư thuật lại những việc 
đã xẩy ra từ thời ông Gio-an Tẩy giả cho đến ngày Chúa Giê-su lên trời. (Cv 1, 21-22). 
Sách được trình bày như một lời chứng và chắc là tác giả có ý soạn một sách Tin Mừng 
thật sự. Sau bài đề tựa thần học rất trang trọng (1,1-18), tiếp theo là phần thứ nhất. 
Trong phần này, tác giả thuật lại các biến cố và các giáo huấn gắn liền với bài tựa (1,19-
12,50). Phần thứ hai kể lại các biến cố Thương Khó và Phục Sinh (13,1-21,23). Như nói 
trong phần kết luận, Gio-an đã chọn một số dấu chỉ để nêu lên ý nghĩa và tầm quan 
trọng của những biến cố đó, nhằm đưa các tín hữu tới chỗ đào sâu hơn niềm tin của 
mình vào Chúa Giê-su, Đấng Mê-si-a, Con Thiên Chúa, hầu phát triển đời sống hiệp 
thông với Thiên Chúa nơi họ. 

2. Cấu trúc Tin Mừng 

Thật khó xác định rõ hơn và làm nổi bật cách chi tiết, bố cục tác giả đã lựa chọn. Đúng 
thế, vì hầu hết các đoạn văn đã gẫy gọn, chỉ có điều không thấy rõ chúng đã được sắp 
xếp theo các tiêu chuẩn nào thôi. Vấn đề lại càng tế nhị, khi có giả thuyết cho rằng 
nhiều đoạn đã bị thay đổi vị trí, như ai đó muốn xen chương 5 vào giữa chương 7,15-
16, vì như thế, các tài liệu được xếp đặt theo vị trí thống nhất hơn và sẽ có thời gian 
dài hoạt động tại Giê-ru-sa-lem tiếp theo một thời gian trú ngụ tại Ga-li-lê (4,43-54 và 
6,1-17,13). Đi xa hơn nữa, một số nhà chú giải nghĩ rằng có nhiều bản văn đã bị thay 
đổi vị trí, và đã đưa ra những đề nghị xếp đặt lại theo đề tài nguyên thủy. 



 17 

Nhưng những giả thuyết đó không dựa trên một truyền thống nào cả, và cũng không 
lưu ý đến những định luật rất uyển chuyển của khẩu truyền và cách soạn thảo của 
người Do thái; cách này thường không hợp với khoa luận lý của chúng ta. 

Những ai chấp nhận bản văn như hiện nay thì có nhiều giải đáp. Hầu hết đều nhận là 
có hai phần trong sách Tin Mừng này với bài tựa quen gọi là tiền ngôn và một số đoạn 
dễ phân biệt, dựa vào những chỉ dẫn theo địa lý hay niên biểu, và một số thể loại văn 
chương như ký sự và diễn từ. Nhưng những đoạn ấy nối kết với nhau thế nào. Một số 
nhà chú giải chọn cách bố cục theo luân lý và trình bày cách quãng diễn theo các khái 
niệm thần học về ánh sáng, sự sống, vinh quang v.v… Một số nhà chú giải khác lại nghĩ 
rằng có thể phân biệt được các giai đoạn, qua cuộc đối đầu giữa Đức Giê-su với các 
kẻ nghịch thù, và coi Tin Mừng Thứ Tư như một bi kịch diễn ra trong cuộc Thương 
Khó và Phục Sinh. 

3. Tương quan với các Tin Mừng Nhất Lãm 
Xét về nhiều mặt, Tin Mừng Gio-an có những điểm khác với Tin Mừng Nhất Lãm. 
Trước hết là những khác biệt về địa lý và niên biểu. Các Tin Mừng Nhất Lãm thì nói 
đến thời kỳ hoạt động lâu dài ở Ga-li-lê, tiếp theo là một cuộc hành trình lên Giê-ru-
sa-lem, và cuối cùng là một thời gian ngắn lưu lại Giê-ru-sa-lem; còn Tin Mừng Gio-an 
lại tường thuật nhiều cuộc xê dịch từ vùng này qua vùng khác và nói tới thời gian hiện 
diện lâu ngày tại Giu-đê, nhất là tại Giê-ru-sa-lem (1,19-51; 2,13-3,36; 5,1-47; 
14,20.31). 

Về lối hành văn cũng có nhiều khác biệt. Trong các Tin Mừng Nhất Lãm, thường chỉ có 
những đoản văn, những đoạn sưu tập các lời giáo huấn hay bản tường thuật phép lạ, 
còn Tin Mừng Gio-an thì lại đưa ra những dấu chứng, rồi thường biện giải dài dòng 
qua những câu đàm thọai hay những diễn từ. 

Còn một điểm khác nữa là cách chọn tài liệu và tính độc đáo của những tài liệu đó. 
Gio-an cũng nói đến nhiều biến cố được ghi nhận trong các Tin Mừng Nhất Lãm, như 
hoạt động của Gio-an Tẩy Giả, phép Rửa tại sông Gio-đan, các môn đệ đầu tiên (1,19-
51), bọn con buôn trong Đền Thờ (2,13-31), người con trai của viên sĩ quan, người bất 
toại được chữa lành (5,1-16), người mù được sáng mắt (9,1-41), bánh hóa ra nhiều, 
Chúa đi trên mặt biển (6,1-21), các cuộc tranh luận ở Giê-ru-sa-lem (7-8 +10), cảnh 
xức dầu ở Bê-ta-ni-a và các biến cố trong lễ Vượt Qua (12-21). 
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Nhưng nhiều yếu tố khác của truyền thống Nhất Lãm lại không có trong Tin Mừng 
Gio-an như cơn cám dỗ trong sa mạc, biến cố Hiển Dung, việc thành lập bí tíchThánh 
Thể, cơn hấp hối ở vường Ghết-xê-ma-ni cùng nhiều phép lạ và giáo huấn khác (bài 
giảng trên núi, các dụ ngôn, diễn từ về thời cánh chung hay thế mạt). Từ ngữ cũng rất 
khác biệt: chữ Nước Thiên Chúa chỉ xuất hiện ở một bản duy nhất 3,3-5. Gio-an thích 
nói về sự sống và sự sống vĩnh cửu hơn. Các chủ đề về thế gian, ánh sáng, bóng tối, 
sự thật, giả dối, vinh quang của Thiên Chúa, vinh quang của loài người thường được 
đề cập tới. 

Tuy không có những điều nói trong các Tin Mừng Nhất Lãm, nhưng Tin Mừng Thứ Tư 
lại bao gồm nhiều cái mới, nhu tiệc cưới Ca-na (2,1-11), cuộc đối thoại với ông Ni-cô-
đê-mô (3,1-11), với người thiếu phụ xứ Xa-ma-ri (4,5-42), sự sống lại của La-da-rô, cử 
chỉ rửa chân và nhiều chi tiết trong cuộc Thương Khó và Phục Sinh. 

Gio-an có biết các Tin Mừng Nhất Lãm không ? Nhiều nhà chú giải cho là không và có 
chăng là các truyền thống nói về Đức Giê-su mà các tác giả Nhất Lãm cũng đã tham 
khảo. Tuy nhiên, cũng có nhiều điểm gặp gỡ về văn chương khá rõ rệt. Vì thế, rất có 
thể Gio-an biết Mác-cô và nhất là Lu-ca. Còn đối với Mát-thêu, sự việc kém rõ ràng 
hơn. 

4. Vấn đề biên soạn 

Gio-an đã tỏ ra độc lập đối với các truyền thống Nhất Lãm. Như vậy, phải chăng tác 
giả có nhiều nguồn tài liệu khác ? Trước hết, phải đặt câu hỏi Tin Mừng Gio-an được 
viết trong ngôn ngữ nào. Vì trong sách có nhiều kiểu nói A-ram, nên không hiếm các 
nhà chú giải cho rằng nguyên bản được viết bằng tiếng A-ram, rồi mới dịch sang tiếng 
Hy-lạp. Nhiều nhà chú giải khác lại nghĩ rằng có một số đoạn viết bằng tiếng A-ram, 
rồi sau được tác giả dùng lại trong bản Hy-lạp. Tuy nhiên, xét về mặt văn chương thì 
phải nói rằng sách đã được viết bằng tiếng Hy-lạp, tuy từ ngữ nghèo nàn, nhưng cú 
pháp lại đúng văn phạm và rất có khả năng gợi ý, nhất là chứa đựng nhiều từ, nhiều 
lối chơi chữ không thấy trong tiếng A-ram. Đó chính là đặc điểm của sách Tin Mừng 
này. Đàng khác, lối văn và những kiểu văn chương cho thấy chỉ có một người biên 
sọan. Sự kiện tác giả là người Do thái viết văn Hy-lạp, và xem ra có vẻ chịu ảnh hưởng 
bản văn Cựu Uớc viết bằng tiếng Hy- lạp có thể giải thích được sự việc tại sao trong 
bản văn lại thấy những yếu tố sê-mít. Có thể tác giả đã sử dụng nhiều nguồn tài liệu, 
đặc biệt một tuyển tập ghi chép các phép lạ. Cũng nên nhớ là tác giả liên hệ nhiều với 
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môi trường Ki-tô hữu và khi có dịp là dùng các công thức phụng vụ hay những đoạn 
bài giảng. 

5. Môi trường tư tưởng 

Mọi tư tưởng, nếu muốn được diễn tả, đều phải dùng ngôn ngữ gắn liền với một môi 
trường văn hóa. Nếu tư tưởng độc đáo thì tạo ra được những liên quan mới và nói 
lên được cái mới mẻ. Kinh thánh cũng không thoát ra ngoài qui luật này. Vì thế phải 
tìm xem ngôn ngữ của Gio-an được lấy ở đâu trong các vùng văn hóa tại phía Đông 
đế quốc Rô-ma, nơi sách Tin Mừng Thứ Tư được biên soạn. Các nhà chú gỉải đã nêu 
lên rất nhiều điểm gặp gỡ, như nhìn nhận có ảnh hưởng của văn hóa Hy-lạp rồi nhấn 
mạnh đến các tương quan giữa Cựu Ước với các môi trường Do thái và nhận ra một 
số liên hệ với thuyết Ngộ đạo. 

5,1 Văn hóa Hy-lạp 

Chắc chắn là Gio-an có nhiều liên hệ với tư tưởng Hy-lạp, bằng cớ là ngài chú ý đến 
những gì liên quan đến tri thức và chân lý, lại sử dụng quan niệm về Logos (Lời) và 
nhất là các biểu tượng, khiến người ta nghĩ rằng ngài chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy-
lạp. Nhưng đối với ngài, điều chính yếu là hiểu biết Ngôi Lời nhập thể bằng đức tin. 
Ngay cả những chỗ ngài dùng các từ giống nhau thì ý nghĩa cũng đã thay đổi. Do đó, 
Logos ngài dùng không phải là một trung gian giữa Thiên Chúa và vũ trụ, mà là Ngôi 
Lời vẫn có từ trước, kết hợp mật thiết với hoạt động của Chúa Cha. 

5,2 Ảnh hưởng Do thái 

Nhưng về sau, người ta thấy rằng Tin Mừng Thứ Tư bén rễ trong môi trường Do thái 
và Cựu Ước. Xét về văn thể, Gio-an có nhiều kiểu nói Do thái. Đây là lý do khiến người 
ta nghĩ rằng nguyên bản được viết bằng tiếng A-ram. Đàng khác, trong sách Tin Mừng 
này, có nhiều chỗ làm cho người ta liên tưởng đến Cưu Ước. Tuy không mấy khi trực 
tiếp trưng dẫn Cựu Ước, nhưng Gio-an lại phân biệt kế hoạch cũ với kế hoạch mới và 
sử dụng nhiều công thức của Cựu Ước, nhất là các chủ đề liên quan đến nền văn 
chương theo sách Khôn ngoan, như nước, thần lương, man-na, mục tử, vườn nho, 
đền thờ. 

Ngoài ra lại còn nhiều điểm gặp gỡ với đạo Do thái thời bấy giờ nữa, như các kiểu lý 
luận, các lối hành văn, các danh từ thông dụng trong môi trường kinh sư Do thái. Chắc 
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hẳn là Gio-an biết rõ phong tục, tập quán của người Do thái ở Pa-lét-tin thế kỷ I. Nhưng 
ngài cũng thấy rõ những khác biệt căn bản giữa Do thái giáo và Ki-tô giáo, nên càng 
làm nổi bật tính mới mẻ và siêu việt của mầu nhiệm nhập thể. 

5,3 Phong trào Ngộ đạo 

Từ hai thế kỷ nay, người ta tìm cách xác định liên hệ giữa các sách Tin Mừng với phong 
trào Ngộ đạo. Chủ trương của thuyết này là truyền cho các đồ đệ một giáo lý bí nhiệm, 
rồi sau khi đã thanh tẩy họ, đưa họ tới ơn cứu độ, Họ được cứu độ là nhờ hiểu biết 
những chân lý căn bản của tôn giáo và nhờ những cuộc xuất thần. Thuyết Ngộ đạo 
đối nghịch với vật chất và xác thịt, vì hai thứ này bị đồng hóa với sự Ác. Sau thế kỷ I, 
người ta mới đọc được các bản văn có khuynh hướng ngộ đạo, cả trong môi trường 
Hy-lạp lẫn Ki-tô giáo. Đây là nội dung tóm tắt của thuyết này: có một con người thần 
linh hay một con người nguyên thủy đã sa ngã vì đắm chìm trong vật chất. Sau đó, 
thuyết Ngộ đạo mô tả các điều kiện và các giai đoạn con người phải chấp nhận và trải 
qua để vươn lên trời cao. thoát khỏi các vòng vây hãm ác độc do các hành tinh kiểm 
soát. Thiên Chúa được coi là hữu thể huyền bí, là nguồn mạch của Ánh Sáng và Sự 
Sống. Đối với con người, sự sống thật là gặp Thiên Chúa, nhờ một sự hiểu biết trực 
tiếp đem lại sự sống. 

Thật khó xác định mối liên hệ giữa sách Tin Mừng Thứ Tư với các ý tưởng vừa trình 
bày, nhưng phải công nhận cả hai bên có một số bận tâm và một số công thức chung. 
Sinh sống trong một môi trường phức tạp có những khuynh hường giống nhau và 
khác nhau, Gio-an đã được khích lệ và thúc đẩy, để đề cao tương quan giữa tri thức 
và đời sống thần linh mà con người có thể nhận ra được. Nhưng ngài đã phản ứng lại 
một cách độc đáo, vì đức tin vào Thiên Chúa sáng tạo vạn vật của ngài loại bỏ được 
cái nhìn bi quan về thế giới vật chất, và mầu nhiệm nhập thể đã mang lại cho xác thịt 
và thân phận con người một ý nghĩa rất khác, so với các suy luận của thuyết Ngộ đạo. 

5,4 Nét độc đáo của Gio-an 

Tư tưởng của Gio-an gắn liền với đời sống và ngôn ngữ của các Ki-tô hữu thời bấy giờ. 
Trước hết, tác giả dựa vào các biến cố xẩy ra trong giai đoạn Ki-tô giáo thành hình và 
các nỗ lực diễn tả tư tưởng thần học ở buổi đầu. Người ta thấy tư tưởng của Gio-an 
có những chỗ giống với tư tưởng của Phao-lô, đặc biệt trong các thư Phao-lô viết khi 
bị cầm tù và thư gửi giáo đoàn Ê-phê-xô. Gio-an cũng biết nhiều bản văn phụng vụ. 
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Mặc dù gắn liền với các tư tưởng Ki-tô giáo thời ấy, nhưng Gio-an đã soạn ra được 
một sách Tin Mừng độc đáo. Ngài đã dùng tất cả các tài liệu có được, nhưng đã sắp 
xếp lại để làm nổi bật vai trò của Đức Giê-su, Đấng là Ki-tô và là Con Thiên Chúa. 

6. Tin Mừng Gio-an và lịch sử 

Nhiều người đặt vấn đề về tính lịch sử của Tin Mừng Gio-an ngay từ thế kỷ XIX. Có 
người đã đặt câu hỏi: “Phải chăng khi soạn một sách Tin Mừng có nội dung thần học 
như thế, tác giả đã nhằm gì khác chứ không phải lịch sử ? Việc sử dụng biểu tượng có 
phải là nhằm hướng độc giả đến một cái gì đàng sau các sự kiện nguyên thủy, các 
hành vi ngôn ngữ như người ta hiểu, thoạt khi mới gặp hay chăng ? Do đó, nhiều nhà 
chú giải đã phủ nhận giá trị lịch sử của Tin Mừng Thứ Tư. Họ chỉ coi sách Tin Mừng 
này như một bài suy niệm dài hay một bài suy luận thần học” (Loisy). 

Trước hết phải nhận là Gio-an có kể lại nhiều sự kiện mà các tác giả Nhất Lãm cũng 
kể, nhất là hoạt động của Gio-an Tẩy Giả, phép Rửa ở sông Gio-đan, nhiều phép lạ, 
bánh hóa ra nhiều (1,19-51; 2,13-21; 6,1-2.3) và tất cả bài tường thuật về cuộc Thương 
Khó và Phục sinh của Đức Ki-tô. 

Khi so sánh các đoạn văn này, người ta có thể kết luận là Gio-an muốn thuật lại các sự 
kiện quen thuộc theo truyền thống cách trung thực. Ngoài ra, tác giả lại còn cho biết 
những dữ kiện địa lý và niên biểu cùng những chỉ dẫn liên quan đến các cơ chế Do 
thái và Rô-ma. Điều ấy chứng tỏ tác giả hiểu biết về các điều kiện sinh sống trong xứ 
Pa-lét-tin ở đầu thế kỷ I. Như vậy, tác giả đã tỏ ra muốn trung thành với các điều kiện 
có thật trong cuộc đời của Chúa Giê-su. Sách Tin Mừng Gio-an nói về một Đấng đã 
sống và đã chết vào một thời gian rõ rệt. Tác giả tự coi và được coi là chứng nhân về 
các sự kiện và chân lý mà đích thân mình đã được chứng kiến và đã tin. Ngài muốn 
làm sáng tỏ ý nghĩa của những gì đã xẩy ra trong cuộc đời Đức Giê-su Ki-tô, nên tác 
phẩm của ngài trước hết mang hình thức một bản tường thuật về một loạt các dấu 
chỉ được lựa chọn trong các dấu chỉ. Các dấu chỉ đó được thuật lại cho người ta tin 
rằng Đức Giê-su chính là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa để nhờ tin mà được sống. 

7. Tác giả 

Tất cả những điều trên đây đưa tới kết luận này là sách Tin Mừng Thứ Tư không phải 
chỉ là lời chứng của một người đã mục kích rồi viết lại một mạch, sau khi các biến cố 
đã xẩy ta, mà đó chính là kết quả của một cuộc suy nghĩ lâu dài. Tuy vậy, cũng phải 
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nói ngay là tác phẩm xem ra như chưa hoàn thành, nhiều chỗ có vẻ chắp nối, một số 
đọan không ăn ý với nhau (3,13-21.31-36). Có lẽ ai đó đã thêm chương 21 và một số 
chú thích nữa như trong 4,21-44; 7,39b; 12,12; 19,35. Chuyện người đàn bà ngoại 
tình, xuất xứ không được rõ và sau này mới thêm vào. Về tác giả và năm sọan thảo thì 
không tìm được chỉ dẫn nào rõ rệt trong sách. Điều này hình như tác giả muốn thế, 
để làm nổi bật con người của Đấng Cưu Thế. Tuy vậy, người ta cũng có thể biết đôi 
chút về tác giả, như khi thấy tác giả đồng hóa mình với “người môn đệ được Đức Giê-
su yêu quí” . Người môn đệ này được nhắc đến nhiều trong các biến cố cuối đời của 
Đức Giê-su. Ngoài ra cũng còn một kiểu nói nữa làm cho người ta liên tưởng đến tác 
giả, đó là kiểu nói “người môn đệ khác” 

Từ thế kỳ II, các truyền thống trong Hội thánh gọi người môn đệ đó là Gio-an và bắt 
đầu đồng hóa người này với một trong hai người con ông Dê-bê-đê trong Nhóm Mười 
Hai Tông Đồ.” 

8. Thần học 

Gio-an tập trung mọi chú ý vào Đức Giê-su Ki-tô. Chỉ khi biết Đức Ki-tô và sống hiệp 
thông với Người, nhân loại mới được sống muôn đời, nhờ khám phá ra Đức Chúa Cha. 
Tác giả xét đến toàn bộ cuộc đời Chúa Cứu Thế và coi tiến trình cuộc đời đó có một 
tầm quan trọng hết sức lớn lao. Chính qua các biến cố trong cuộc đời Đức Ki-tô mà 
Thiên Chúa hiện tỏ trong thế gian. Ai tin sẽ được sống muôn đời. Thế gian sẽ bị phán 
xét và kết án vào giờ nó không ngờ. Gio-an đã không diễn tả sự hiện hữu có từ trước 
muôn đời của Đức Ki-tô, vì thế, ngài đã không tường thuật một cuộc đối thoại nào về 
việc Chúa Con nhận lãnh sứ vụ. 

Kết luận 

Nhiều người đọc Tin Mừng theo thánh Gio-an có cảm giác như bay lượn trên một vòm 
trời cao siêu với những ý tưởng thần học cao xa. Người ta coi thánh Gio-an như chim 
phượng hoàng về phương diện tư tưởng. Chẳng vậy mà chỉ lời tựa hay bài tiền ngôn 
của ngài ở đầu sách đã đủ cho cha Boismard, giáo sư trường Kinh thánh Giê-ru-sa-
lem, viết ra một cuốn sách để bàn giải. Chúng ta nên dành những chuyện uyên bác 
cho các nhà chuyên môn, còn phần chúng ta chỉ đọc Tin Mừng này với tấm lòng tin 
yêu và ngưỡng mộ: tin yêu vì Chúa Giê-su đã đến trần gian để cứu chuộc loài người 
và ngưỡng mộ vì Người đã chỉ đường cho chúng ta để đến với Chúa Cha. Sự sống đời 
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đời của chúng ta là biết Thiên Chúa và Đấng mà Người đã sai. Chính Chúa Giê-su đã 
đem đến cho chúng ta sự hiểu biết này và Tin Mừng theo thánh Gio-an đã góp phần 
không nhỏ vào sư hiểu biết đó. 
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