BÀI THƯƠNG KHÓ THEO THÁNH LUCA 22, 14 - 23, 56
THE PASSION ACCORDING TO LUKE (22:14-23:56)
Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary): Luca 22,14 – 23, 56
Trong khi thánh Mátthêu, Máccô, Luca và Gioan có nhiều điểm chung về sự Thương Khó của
Chúa Giêsu, thì mỗi nhà truyền giáo cũng có những đặc điểm riêng của họ.
Sau đây là một số đặc điểm độc đáo trong bài Thương Khó của thánh Luca:
• Thánh Luca liên tục nói về sự vô tội của Chúa Giêsu, đã chịu đau khổ bất công vì niềm tin
và lối sống của Ngài (23: 4, 14, 15, 22, 41, 47). Chỉ câu chuyện của thánh Luca mới thuật lại
Philatô tuyên bố ba lần sự vô tội của Chúa Giêsu (24: 4, 14-16, 22). Chỉ có thánh Luca mới
có phấn Philatô tuyên bố sự vô tội của Chúa Giêsu (23: 6). Lu-ca nhấn mạnh đến sự vô tội
của Chúa Giêsu để kết nối Chúa với người Tôi tớ chịu đau khổ của Isaia mà sự đau khổ vô
tội đó để cứu chuộc nhân loại. Sự tử đạo vô tội của Chúa Giêsu cũng là một động lực quan
trọng cho các Kitô hữu thời đó, là những người chính họ phải đối phó với sự đàn áp bắt bớ
và sự chết vì niềm tin nơi Chúa Giêsu.
• Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc của mọi người, của người Do Thái lẫn người ngoại bang, bị
xem như kẻ gian ác và tội nhân nữa. Chúng ta nhận thấy điều này khi Chúa Giêsu tìm đến
chữa lành tai kẻ hầu của thầy thượng tế (22:51) và tha cho kẻ trộm cướp bị đóng đinh trên
thập giá vì là kẻ gian ác (23: 39-43).
• Thánh Luca cho thấy Chúa Giêsu là một người tràn đầy lòng thương xót và tha thứ của
Thiên Chúa. Chúng ta thấy điều này khi Chúa Giêsu tha thứ cho những kẻ đao phủ của
mình:” Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm” (23:34) và một lần
nữa khi ông tha thứ cho tên tội phạm biết ăn năn.
•

Ma quỷ sau khi cám dỗ và rời khỏi Chúa Giêsu thì trở lại nhập vào Judas (22: 3).

• Bài Thương Khó thánh Luca đề cao phụ nữ hơn trong các bài khác về cuộc thương khó .
Trong Cuộc Thương Khó của mình, Chúa Giêsu an ủi những người phụ nữ thành Jerusalem
đang khóc lóc( 23: 27-32).
• Giống như các tiên tri trong Cựu Ước đã chịu đau khổ và chết cho sự công bình, Chúa Giêsu
được Thánh Luca trình bày như một hình mẫu cho các môn đệ bị đau khổ và chết vì đức tin nơi
Ngài..
• Trong Bài Thương Khó của thánh Luca, chúng ta thường thấy Chúa Giêsu hay cầu nguyện và
khuyên lời cầu nguyện như là một sự bảo vệ duy nhất chống lại cám dỗ và khó khăn (22:22, 32,
34, 40, 46).
• Các môn đệ được trình bày với một ánh sáng tích cực hơn. Không giống các nhà truyền giáo
khác, thánh Luca không đề cập đến các môn đệ bỏ chạy Chúa Giêsu.

• Chúa Giêsu được trình bày như một người hoàn toàn phó thác vào Thiên Chúa. Lời cuối cùng
của Ngài là, “ Lạy Cha, con phó linh hồn Con trong tay Cha.” (23:46).
• Vì viết chủ yếu cho những người có nền tảng Hy Lạp, thánh Luca trình bày Chúa Giêsu như
một nhân vật anh hùng. Lý tưởng của người anh hùng Hy Lạp đương đầu với cái chết được
nhân hiện bởi triết gia Socrates, mặc dù vô tội, cũng bị kết án tử hình. Mặc dù Ngài có thể tránh
được cái chết bằng cách từ bỏ rao giảng giáo huấn của mình, nhưng Ngài đã chọn không từ bỏ.
Cho đến lúc gần chết, Ngài vẫn tỏ lòng chỉ dẫn dạy các môn đệ của mình. Ngài đương đầu với
sự hành quyết với lòng can đảm và bình thản, sẵn sàng nâng chén, uống độc dược, nằm xuống
để chết một cách yên bình.
• Cuối cùng, thánh Luca nhấn mạnh việc làm môn đệ theo cách của Thầy, là người bằng lòng
vác thánh giá của mình (9:23, 14:27), giống như ông Simon Cyrenean đã làm.
Chúa Giêsu đã chết khi Ngài đã sống - chữa lành, hòa giải, tha thứ, thân cận với những kẻ bị
ruồng bỏ và hoàn toàn phó thác tin tưởng vào Cha mình.
MỘT BÌNH LUẬN TIẾP NỐI VỚI NHIỀU MÀN CẢNH TRONG BÀI THƯƠNG KHÓ
CỦA THÁNH LUCA
21: 14-20: Bữa Tiệc Ly Cuối Cùng, Thành Lập Bí Tích Thánh Thể, Bữa Tiệc Lễ Vượt
Qua
Đây là đêm trước khi Chúa Giêsu hy sinh chịu chết vì nhân loại, đêm trước khi thân thể Ngài bị
tàn phá và máu Ngài đổ ra. Trong buổi tối linh thiêng này, bây giờ được gọi là Thứ Năm Tuần
Thánh, Chúa Giêsu diễn kịch những gì sẽ xảy ra ngày mai trong Bữa tiệc lễ Vượt Qua, lễ dâng
hiến chính Ngài, cũng là Lễ Chiên Thiên ChúaVượt Qua mới.
Trong bàn tiệc, Chúa Giêsu gián đoạn các nghi thức bằng dâng mình dưới hình thức bánh và
rượu trước các môn đệ Ngài. Điều này biểu lộ việc thiếp lập Giao ước mới giữa Thiên Chúa và
nhân loại. Giao ước cũ đã được đóng dấu bằng hy lễ rắc máu con chiên (Xh 24: 5-8); Giao ước
mới được phong ấn bằng Máu của Đấng mà Gioan gọi là Chiên Thiên Chúa. Giao ước cũ dựa
trên luật rắc máu con chiên; Giao ước mới dựa trên đức tin vào Chúa Kitô, điều này cho phép
chúng ta tuân giữ luật yêu thương của Ngài.
22: 21-38: Hành vi vô lễ trong Bí tích Thánh Thể
Ngày nay, đôi khi chúng ta tự hỏi làm thế nào mọi người có thể nói, làm những điều xấu và vẫn
tham dự Bí tích Thánh Thể? thật vậy, không có gì ngạc nhiên khi biết rằng những hành vi trên
vẫn tồn tại từ khi có thành lập Bí Tích Thánh Thể, dù nó có trái nghịch với ý nghĩa tinh thần của
Bí tích Thánh Thể.
Trong các câu 21-38, chúng ta nghe về Giuđa dự phần Thánh Thể ngay cả khi ông âm mưu
phản bội Chúa Giêsu. Chúng ta cũng nghe về các Tông đồ khác tham gia vào một cuộc bàn luận
về việc ai sẽ trở thành cao trọng hàng đầu ở Vương quốc mới của Chúa Giêsu. Chúng ta nghe
về việc thánh Phêrô từ chối Thầy và việc ông dùng gươm giáo. Nói tóm: ta có thể ngồi cùng
bàn ăn với Chúa Giêsu và cùng phản bội Ngài một cách nào đó dù ít hay nhiều.

Không cần phải nói, chúng ta luôn luôn tìm cách xứng đáng trước Bí tích Thánh Thể với một
con tim trong sáng. Trong các câu 35-37, Chúa Giêsu tìm cách chuẩn bị các Tông đồ của mình
đương đầu với những ngày khó khăn sắp đến.
Khi Chúa Giêsu nói về việc bỏ gươm giáo, Ngài đang nói theo nghĩa bóng để cảnh báo các
Tông đồ của mình về sự nghiêm trọng của cuộc đấu tranh sắp đến. Họ hiểu sai ý Ngài theo
nghĩa đen và đi lấy hai cái gươm. Trong thời gian khó khăn sắp đến, gươm giáo sẽ không có lợi
ích gì ngoài sự cầu nguyện, rồi chúng ta sẽ thấy trong nhữngcảnh tiếp theo.
22: 39-53: Sự đau khổ trong Vườn và sự bắt giữ Chúa Giêsu
Điểm nhấn mạnh trong cảnh Vườn Ghết-sê-ma-ni của thánh Luca là lời cầu nguyện của Chúa
Giêsu. Nhiều lần, Luca trình bày Chúa Giêsu như một người luôn cầu nguyện và cũng là thầy
dạy cầu nguyện. Bây giờ lời cầu nguyện của Ngài với Cha Ngài đã giúp Ngài trước một cuộc
tấn công của Satan trong giờ đen tối nhất của Ngài. Ngược lại, ba môn đệ thì đi ngủ mất. Nhưng
chúng ta nên lưu ý là cuộc đấu tranh cũng không mấy dễ dàng. Chúa Giêsu cầu nguyện cho
chén khổ đau sắp tới sẽ qua đi, nhưng chỉ khi chén đó là Thánh Ý Chúa Cha. Niềm đam mê
mãnh liệt của cuộc đời Chúa Giêsu là làm theo Thánh Ý Chúa Cha.
Rồi tên phản bội, binh lính, thượng tế (giáo sĩ) và những người bảo vệ đền thờ đến bắt Chúa
Giêsu. Việc họ đến vào ban đêm tượng trưng cho hành động tối tăm của họ. Chúa Giêsu bác bỏ
bạo lực như một cách để ngăn chặn những gì sắp xảy ra. Ngài chữa lành tai kẻ hầu.
22: 24-62: Thánh Phêrô ba lần chối bỏ Chúa Giêsu
Trong câu 31, Chúa Giêsu nói với Phêrô rằng Satan sẽ tấn công anh ta. Điều này xảy ra trong
sân vườn. Phêrô nhận thấy có một sự hỗn hợp giữa lòng can đảm và lòng hèn nhát. Anh ta phải
có can đảm mới theo Chúa Giêsu vào sân vườn. Anh ta là môn đệ duy nhất lúc đó, nhưng sau
đó anh ta mất can đảm khi hai phụ nữ và một người đàn ông buộc tội anh ta là một cộng tác
viên của Chúa Giêsu. Sau chối bỏ Chúa lần thứ ba, Phêrô gặp Chúa Kitô, Người nhìn anh ta với
lòng thương xót. Phêrô mới ý thức được là anh đã có lỗi với Ngài, anh ta khóc thảm thiết với
những dòng nước mắt ăn năn sám hối.
22: 66-23: 25: Chúa Giêsu ra tòa và Bản án tử hình
Chúa Giêsu bị đưa ra trước chính quyền Do Thái, Hêrôdê và Philatô. Nhiều cáo buộc khác nhau
được xẩy ra. Một điều quan trọng cần lưu ý trong những câu này là thánh Luca nhấn mạnh vào
Chúa Giêsu vô tội. Philatô tuyên bố Chúa Giêsu vô tội ba lần, nhưng nỗi sợ hãi của ông với
người Do Thái ngăn cản ông tha cho Chúa. Dân chúng muốn giết Chúa Giêsu. Họ nói Ngài
nguy hiểm, nhưng trớ trêu thay họ chọn đòi thả Ba-ra-ba mặc dù anh là một kẻ nổi dậy và một
kẻ giết người. Trong tất cả điều này, Satan có giờ chiến thắng của mình. Khi nhấn mạnh vào sự
vô tội của Chúa Giêsu, thánh Luca nhã ý nói với khán giả của vài thập kỷ sau này rằng họ cũng
bị như vậy, mặc dù vô tội, họ cũng có thể bị thẩm vấn, bị bắt bớ, bị bỏ tù và bị xử tử. Trong
những lần thử thách như vậy, cầu nguyện sẽ là sức mạnh của họ.
23: 26-49: Hành trình lên núi Sọ, sự đóng đinh và cái chết của Chúa Giêsu
Chúng tôi lưu ý những điều sau đây trong những câu này:

• Si-môn vác Thánh giá “sau lưng” Chúa Giêsu được xem như là biểu tượng của một môn đệ
công chính, một người đi đằng sau Thầy, chia sẻ những đau khổ của Thầy.
• Khi Chúa Giêsu gặp những người phụ nữ đang than khóc Ngài, Ngài nói với họ rằng họ nên
khóc cho thành phố và những đứa con của họ vì họ sẽ phải đau khổ trước sự tiêu hủy của thành
Jerusalem.
Sự chế nhạo và chế giễu Chúa Giêsu bởi những người đứng dưới chân Thập giá và bởi một
trong những tội phạm bị đóng đinh với Chúa Giêsu, đôi khi được xem như là “sự cám dỗ cuối
cùng” của Chúa Giêsu, cụ thể là, Ngài có thể xuống từ Thập giá bằng cách dùng sức mạnh
thiêng liêng của Ngài để tự bảo quản cho mình. “Hắn đã cứu người khác, hãy để Hắn tự cứu
mình đi (c.35). Nếu ông là Vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi (v.37).
• Bóng tối bao phủ trái đất tượng trưng cho cuộc đấu tranh vũ trụ giữa ánh sáng và bóng tối,
giữa các thế lực thiện và ác.
• Bức màn trong đền thánh bị xé làm hai nghĩa là bây giờ con đường đến với Thiên Chúa qua
công việc cứu chuộc của Chúa Giêsu được ban cho tất cả mọi người.
• Chúa Giêsu vô tội được ghi nhận qua tên trộm ăn năn (câu 40-42), qua viên đại đội trưởng
(c.47), và đám đông đập ngực trở về (c.48).
• Chúa Giêsu tỏ lòng tha thứ cho những kẻ hành quyết mình (c.34) và cho tên tội phạm ăn năn
(c.43).
• Chúa Giêsu vâng lời và hoàn toàn phó thác vào Thánh Ý Thiên Chúa: “Lạy Cha, con xin phó
thác linh hồn con trong tay Cha” (v.46). Học giả Kinh thánh, Charles Talbert, viết: “Trong mối
quan hệ chiều ngang của Ngài với loài người, sự vô tội của Chúa Giêsu được nhận biết. Trong
mối quan hệ chiều dọc của Ngài với Chúa Cha, sự vâng phục của Chúa Giêsu được nhấn
mạnh.” Chúa Giêsu chết lặng lẽ, đầy tin tưởng, là hình mẫu noi gương cho các vị tử đạo Kitô
giáo (Công vụ 7:59).
23: 50-56: Chôn cất Chúa Giêsu
Chúng tôi lưu ý hai điều:
• Ông Giuse A-ri-ma-thê, mặc dù là thành viên của Thượng Hội Đồng, là một người lương thiện
như ông Si-môn, cũng là người mong chờ sự xuất hiện của Đấng cứu thế. Ông cũng tin vào sự
vô tội của Chúa Giêsu
• Thánh Luca muốn mọi người biết xác Chúa Giêsu đã được chôn cất. (Kinh Tin Kính có tuyên
bố: “Chúa Giêsu chết và táng xác”). Sự chết của Chúa Giêsu có thật.
FAITH-SHARING QUESTIONS
1. Bạn quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ với nhau câu nào, trường hợp nào, khung
cảnh nào trong bài đọc trên đã đánh động bạn, đã khuyên bạn hoặc đã thử thách bạn một
cách nào đó?
2. Giuđa là một nhân vật bi thảm trong cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Bạn nghĩ gì đã làm
anh ấy hành động sai như thế? Làm thế nào chúng ta có thể bị giống như Giuđa?
3.” Bất cứ ai tưởng mình đang đứng vững, hãy ý tứ kẻo ngã.” (câu cuối của bài đọc II, Chủ
nhật thứ III Mùa Chay). Hình như thánh Phêrô cảm thấy mình đang đứng vững khi nói trong
một cuộc gặp gỡ trước đó với Chúa Giêsu:”Mặc dù niềm tin của tất cả mọi người bị lung
lay, nhưng con sẽ không bao giờ như vậy”. Bạn có bao giờ có cảm giác rằng mặc dù lòng tin
của bạn vào Chúa Giêsu rất mạnh mẽ, nhưng có thể nó rất mong manh một cách khác?

4. Chặng nào trong 14 chặng ĐàngThánh Giá đánh động bạn nhiều nhất?
5. Lời kêu gọi hàng ngày của chúng ta là nói và hành động y như các môn đệ của Chúa
Giêsu. Vậy Tin Mừng hôm nay yêu cầu chúng ta thành môn đệ của Chúa?

