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Gospel Commentary Translation of the Palm Sunday of the Lord’s Passion, April 5, 2020-Year A 

 

Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary):   Matthêu 26:14-27–27:66  

Các học giả Kinh thánh nhấn mạnh rằng mỗi một câu chuyện trong bốn câu chuyện về Cuộc Khổ Nạn của Chúa 

Kitô đều có những đặc điểm riêng. Chúng ta sẽ đề cập đến ba đặc điểm nôỉ bật nhất của Tin Mừng thánh Matthêu. 

• Sự hoàn thành Kinh thánh. Tin Mừng thánh Matthêu được viết chủ yếu cho độc giả Do Thái, vì họ đã theo Thiên 

Chúa Giáo. Matthew đã cực nhọc diễn tả các sự kiện trong Tin Mừng của ông, kể cả câu chuyện về cuộc khổ nạn 

của Chúa, đã xảy ra không phải do một áp lực bên ngoài nào, mà là để hoàn thành những gì đã được báo trước 

trong Kinh thánh Do-Thái của họ về kế hoạch của Chúa. 

Câu chuyện của cuộc Khổ Nạn bắt đầu bằng sự phản bội của Juđa bán Chúa Giêsu vì 30 đồng bạc. Sự kiện này 

được ám chỉ trong kinh thánh Dacaria 11: 12-13. Lúc Chúa Giêsu bị bắt, thánh Matthêu nói: “Tất cả những điều 

này xảy ra để ứng nghiệm lời tiên tri trong kinh thánh (26:56”). Ngay sau lời tuyên bố này, thánh Matthêu nói: “các 

môn đệ bỏ Người và chạy trốn đi hết (v.57)”, do vây sự tiên đoán trước đó của Chúa Giêsu (26:31)đã hoàn thành 

như lời tiên tri Dacaria: “Ta sẽ đánh người mục tử và đàn chiên sẽ tan tác (13: 7)”. Trong phiên xử của mình, hành 

động của Chúa Giêsu và sự ngược đãi dồn dập mà Chúa phải chịu giống tương ứng như những trải nghiệm khổ 

đau mà người Tôi Tớ phải trải qua trích trong sách Tiên tri Êsai (xem bài đọc I hôm nay). Trên Thập giá, Chúa 

Giêsu cầu nguyện những lời trích trong Thánh vịnh (22) ngày hôm nay. 
 

• Con Thiên Chúa trung thành và vâng lời. Trong Tin Mừng thánh Matthêu, Chúa Giêsu được diễn tả là một 

người Do Thái trung thành, một người con có mối quan hệ mật thiết với Cha mình. Giuđa được nhắc đến nhiều 

hơn như một phương tiện đối nghịc: ông là ‘mặt đen tối của người môn đệ’. Câu chuyện cuộc khổ nạn trong Kinh 

thánh Matthêu, Chúa Giêsu được diễn tả là một người có sức mạnh, có dung hòa và biết trung thành bất chấp tất 

cả sự bất trung, thù hận, bạo lực và hèn nhát xung quanh Ngài. Ngài đặc biệt luôn xem mình là người bạn trung 

thành với các Tông đồ của mình. Ngài tha thứ cho họ vì những yếu điểm và thất bại của họ. Trên hơn hết, Ngài 

luôn trung thành với Cha mình. Tiếng kêu cầu giống như thất vọng “Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, sao Chúa lại bỏ 

con?”  không nên được giải thích như Chúa Giêsu cảm thấy bị bỏ rơi bởi Thiên Chúa. Lời than thở này, được lấy 

từ Thánh Vịnh 22,” lời này nói lên một thân xác bị tra tấn và lòng đau khổ của một người tín hữu đang than trách 

Thiên Chúa rồi lại kêu cầu Ngài cứu, nhưng ông không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được cứu và được minh oan 

(Patricia Sanchez). 

Thánh Matthêu đối nghịch sự trung thành của Chúa Giêsu với sự bất trung của các Tông đồ, họ chính là người 

của Ngài, đã phản bội Ngài, đã từ chối Ngài, đã đánh đập Ngài, đã chế nhạo Ngài, đã từ chối Ngài, đã ăn ngủ với 

Ngài, và đã bỏ rơi Ngài trong giờ Ngài cần các ông nhất. Tất nhiên không phải Ngài đều bị thất bại tất cả. Ông 

Simon giúp Ngài vác Thánh giá và các người phụ nữ đã trung thành, dù ở khoảng cách xa. Chúa Giêsu được mô tả 

như là một Đầy Tớ chịu đau khổ, vâng lời cho đến chết, thậm chí là chết trên thập giá (bài đọc II). 

 

• Vì sự tha thứ tội lỗi. Về khía cạnh này thì bài của thánh Matthêu về Cuộc Khổ Nạn, học giả Kinh thánh Sr. 

Barbara Reid viết: “cái chết của Chúa Giêsu không được đóng khung như một sự hy sinh chuộc tội mà là kết quả 

của việc sống một đời sống với một tình yêu biết tha thứ và biết dạy người khác cách tha thứ của mình (5: 38-48; 9: 2-

8; 6:12, 14-15; 18: 23-35). Bài độc nhất của thánhMatthew là bản tường thuật đầy đủ về sự phản bội của những 

người bạn của Chúa Giêsu, và môn đệ Giuđa, và cả cái chết bi thảm của Ngài. Một câu hỏi được đặt ra cho chúng ta, 

liệu chúng ta, như Giuđa, thì sẽ không đủ khả năng chấp nhận tha thứ hay, còn như Phêrô, lại mở lòng cho sự tha 

thứ, còn Chúa Giêsu thì tự do mời gọi chúng ta kể cả khi chúng ta thất bại. Hơn nữa, các cộng đồng có thể tin vào 

những người đã phạm tội nặng nề không? (Copyright 2013 “Abiding Word: Sunday Reflections for Year A” by Barbara 

E. Reid, OP, Published by Liturgical Press, Collegeville, Minnesota. Used with permission. P. 31) 
 

Câu Hỏi Chia Sẻ Đức Tin (Faith Sharing Questions) 

1. Bạn quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ một chữ hoặc một hình ảnh nào trong bài đọc đã đánh động bạn? 

Vậy chữ đó hoặc hình ảnh đó đã an ủi hay đã thách thức bạn hoặc đã chạm lòng bạn không? 

2. Có khó khăn cho bạn khi bạn cầu nguyện: “Theo Ý Cha mà không theo ý con”? Bạn có thể cho một ví dụ khi 

bạn phải cầu nguyện lời nói trên? 



3. Điều gì đã xảy ra với Phêrô (khi từ chối Chúa Giêsu) và với Giuđa (khi phản bội Ngài)? Sự khác biệt giữa cả hai 

thất bại là gì? Làm thế nào chúng ta có thể từ chối hoặc phản bội Chúa Giêsu? 

4. Điều gì giúp bạn nhiều nhất đương đầu với sự đau khổ hay sự ngang trái của cuộc đời, có thể là của riêng mình 

hay của người khác? 

 5. Kể một điều trong phúc âm hôm nay đã nói với chúng ta rằng nếu làm môn đệ của Chúa Giêsu thì chúng ta cần 

phải chú ý và hành động như thế nào? 

 

 

 

 


