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    TIN  MỪNG  THÁNH YOAN. 

 

* NHỮNG VẤN ĐỀ LỊCH SỬ. 

 

  - Công cuộc truyền giáo Dân ngoại cho đến thời Nêrô. 

 - Cuối thời các Tông Đồ. 

 

I. CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO DÂN NGOẠI CHO ĐẾN THỜI NÊRÔ. 

 

A. Công cuộc truyền giáo trong thế giới Hy Lạp. 

 

 1/. Việc truyền giáo trong thế giới Hy Lạp. 

 

Việc truyền giáo trong thế giới Hy Lạp bám sát với những phong trào tôn giáo của 

môi trường. Việc truyền giáo của Hội Thánh xuất hiện tự Hội đường Do Thái kiều để đi 

vào thế giới Hy Lạp và phát triển do tự việc truyền giáo của Do Thái kiều giữa người Hy 

Lạp. Do thái kiều thời nầy lan tràn khắp vùng Địa trung hải. Đó là một hoàn cảnh đã giúp 

nhiều cho việc bành trướng Kitô giáo. Do đó, chỉ trong một đời người Kitô giáo đã có thể 

lan khắp thế giới Roma và các vùng phụ cận. Do Thái kiều lại luôn luôn có các liên lạc 

truyền giáo với bang cận ngoại giáo, nên Hội Thánh chẳng bao lâu đã có thể tiếp xúc với 

dân ngoại, nhờ Do Thái kiều làm trung gian khi khởi đầu. 

 

     Vấn đề coi : Diaspora ( DBS II, 432-445 Dispersion ou Diaspora par J. Vandervorst. 

      Dict. Encyclopédique de la Bible ( Diaspora). 

               TWNT II, 98-104; StrBill. II 490 ; IV, 88ss ; 902-910. 

                S.W. Baron, Histoire d’ Israel I. 224ss 

 

 Thời nầy là thời truyền giáo của đạo Do Thái. Những văn chương còn lại phần 

đông có tính cách minh giáo, ít khi nói đến việc chinh phục. Người Do Thái hấp thụ dần 

dần nền tư tưởng Hy Lạp và đem đặt liên lạc với Kinh Thánh: Đó là đạo Do Thái Hy Lạp 

hóa. Tuy nhiên, đại diện chính thức có lẽ không phải là Philô, mà là sách Khôn Ngoan, 

mệnh danh là của Salomon. Bản dịch Bảy Mươi đã cho tư tưởng Cựu Ước được một 

tiếng nói với Hy lạp., và đã là căn cứ hệ trọng cho việc truyền giáo của người Do Thái 

cũng như của người Kitô giáo. 

 

 Trong việc truyền giáo đó, Do Thái không có thừa sai chính thức.Những người Do 

Thái nhiệt thành tự mình tìm cách chinh phục. Hội đường chống đỡ bằng cách cho người 

ngoại tham dự phụng vụ và làm cho việc thâu nạp được dễ dãi. Việc thâu nạp đó mở cửa 

cho tân tòng : Chịu thanh tẩy, cắt bì, và giữ trọn luật Do Thái, bởi đó có thể sống chung 

hoàn toàn với Do Thái, có thể kết hôn với Do Thái theo lề luật. Ngoài ra, còn hạng “Kính 

sợ Thiên Chúa”: Những người tuân giữ những luật chính của Cựu Ước và nhất là nhận 

Thiên Chúa độc nhất. Nơi Hội đường, người ngoại chẳng những gặp lời rao giảng Cựu 

Ước, mà còn gặp cả tư tưởng và thể văn Hy Lạp: Lời rao giảng làm theo kiểu Điatribè, và 

diễn từ mặc khải của các tôn giáo Hy Lạp. Tuy nhiên, việc truyền giáo Do Thái không 

nhắm việc chinh phục mọi dân tộc mà chỉ lo đến việc thâu nạp từng người, theo kiểu các 

đạo phương Đông thời ấy. 
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Ngoài ra, nơi dân ngoại cũng cho những người chịu ảnh hưởng Do Thái bởi sách 

vở mà thôi ( thí dụ những sách gọi là Hermetica). Tôn giáo của người Hy Lạp và Roma 

thời nầy dưới ảnh hưởng của chấn hưng hòa bình và phong hóa của Augustô. Muốn cũng 

cố quốc gia Roma, ông cố làm cho tôn giáo cựu trào Roma, pha lẫn nhiều với Hy Lạp, 

được sống động: Đó là quốc giáo, liên lạc chặt chẽ với gia đình ông. Dần dần, việc thờ 

bái hoàng đế được thâu nhận. ( Coi Cerfaux – Tondriau : Le culte des souverains) 

 

 Nhưng mối khắc khoải của lòng đạo vẫn chưa thỏa mãn nên nơi dân chúng ma 

thuật, bói toán, chiêm tinh bành trướng. Nhấc lên một chút nữa có triết lý tôn giáo bình 

dân được tung ra để đào tạo dân chúng : Những triết gia rong đường đàm đạo với mọi 

người qua lại. Họ nhấn đến luân lý thực dụng và dùng phương pháp tỉ dụ mà giải thích 

các thần thoại của đạọ cổ truyền, nại vào nghi tiết nhập môn để thông chia số phận  của 

những vị thần chết đi rồi hồi dương. Những tâm hồn tinh túy nhất thì đi đến một tôn giáo 

thuần túy tinh thần dưới  vỏ triết lý mà chúng ta gặp thấy trong Corpus Hermeticum. 

 

 Các điều ấy là để đáp ứng với nhu cầu tôn giáo của con người. Họ tìm cách làm 

thỏa lòng khắc khoải cá nhân đó. Đâu có gì hay thì họ thâu nhận lấy nên văn hóa Hy Lạp 

thời nầy có tính cách “ tạp giáo”, nhưng đằng sau đã ló hiện khuynh hướng độc thần. 

 

 Bấy giờ, việc truyền giáo của Hội Thánh đem đến không phải một quốc giáo nào, 

nhưng như một đạo giải thoát. Người ta ngóng chờ một hình thức độc thần và sẵn sàng 

chịu lấy một đạo gây nên lẽ sống cho họ bởi một đời sống luân lý phải chăng. 

 

 2/. Lời rao giảng truyền giáo dân ngoại. 

 

     Tài liệu  :    CV 17, 22-31; 14: 15tt ; 1Th 1, 9t; Hr 6, 1t.  

     Thư tịch :    R. Bultmann, Theologie des neuen testaments 69-94. 

    C. H. Dodd, The Apostolic Preeching and its developments. 

    Bertil Gartner, The Areopagus Speech and Natural revelation. 

    O. Cullmann, Les premières confessions de foi chrétiennes. 

    TWNT VI 174-213 ( Pisteúô ) ( R. Bultmann). 

    H. Conzelmann, Die Mitte dẻ Zeit 204-210 

 

 Thể văn của lời rao giảng : Diễn từ mặc khải thông thường trong thế giới Hy Lạp, 

tiêu biểu nơi Corpus Hermeticum. 

 

 Các yếu tố : 

2.1 . Tình cảnh của dân ngoại mang chung một điểm là “ Vô tri” ( Agnoia ), dân ngoại 

không biết Thiên Chúa vì : 

 - Họ không thể nhận biết Người ( 1Cr 1-2, cách riêng 2:10-16. Điều nầy có gì 

tương tự với Gnôsis của Hermetica). 

 - Hay là lỗi bởi tại mình mà không nhận ra thực tại của Thiên Chúa hằng tỏ hiện 

trong trời đất ( Rm 1: 18-20 ) ( Đụng chạm với Cựu Ước và đạo Do Thái). 

 - Hay là ngộ nhận về Thiên Chúa, về việc quan phòng của Thiên Chúa tỏ bày ra 

trong thiên nhiên và lịch sử loài người ( Cv 17: 23-29). Điều nầy có gì tương tự với môn 

phái Khắc kỷ và luồng tư tưởng “ Khôn Ngoan” Do Thái. Liên kết với vô tri thì có “dục 
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tình” hay “ thị dục” ( Epithumía) ( Rm 1: 34-27,  Ep 4: 17-19, 1Pl :14). Bởi vô tri không 

chỉ là lầm lẫn, không biết mà còn là quyến luyến trái phép, có tội, nên việc hướng người 

ta về Thiên Chúa không thể là “tự giác giác tha”, dạy cho người ta biết, hay kêu lên cho 

người ta bừng tỉnh nhớ lại, mà là rao giảng ân huệ và hối cải ( Mêtanoia ). 

 

2.2. Mục đích của lời rao giảng là hối cải, trở về với Thiên Chúa Chân thật, sự trở lại 

Thiên Chúa đòi và làm nên có thể bởi việc can thiệp của Người nơi Chúa Yêsu ( Cv 17: 

30; Hr 6:1 ; 1Th1: 9) ( Khắc kỷ kêu gọi “ hiểu biết” Epistèmè. Hermetica cũng kêu gọi 

“hối cải” Mêtanoia dưới ảnh hưởng Cựu Ước và đạo Do Thái). 

 

2.3. Lời kêu gọi đó có căn cứ nơi sự sống lại của Chúa Yêsu và sự phán xét hòng đến của 

Ngài ( 1Th 1:10 ; Cv 17:31 ; Hr 6:2 ). Các điều đó đã được đặt dưới ánh sáng Cựu Ước 

theo bản Bảy Mươi. 

 

2.4. Lời rao giảng kết thúc nơi lời khuyên dục chịu thanh tẩy ( Hr 6,2 ; Rm 6. 2tt) 

 

 Đặc tính của lời rao giảng là “ tuyệt đối yêu sách” ( đường giải thoát độc nhất) và 

tính cách đại đồng ( hướng đến không chỉ từng người mà là toàn thể nhân loại) ( Rm 11: 

25t ; Mt 5: 13t ; 28:19 ; Yn 1: 9tt ; 8, 12). 

 

 3/. Truyền giáo khuếch trương. 

 

 Sức bành trướng chứa đựng ngay trong nội dung của Tin Mừng. Bởi đó, không 

phải người nầy người khác đi truyền giáo mà là toàn thể các kẻ tin, biết nhiệm vụ của 

mình là “muối đất”, “ánh sáng thế gian” ( Mt 5: 13t). 

 

 Như đã nói, truyền giáo bắt đầu từ các Hội đường Do kiều, nên Tin Mừng không 

chỉ là diễn từ đơn độc trước người ngoại, nhưng là trong khuôn khổ một cộng đoàn sống 

đạo rồi. Dẫu tách khỏi hội đường, đà cộng tác của cộng đoàn vẫn tiếp tục giữa các tín hữu 

( 1Cr 14:24t). Họa hiếm, nhà truyền giáo mới làm theo kiểu triết gia rong đường ( CV 

17:17). Họ chinh phục người nầy qua người khác, hay nhà nầy qua nhà khác ( Mt10: 12 t 

; Lc 19: 5). 

 

 Bởi đó, ta thấy từng gia đình trở lại. Rồi có những gia đình mở cửa để anh em 

đồng đạo hội họp, và ta có những trung tâm cộng đoàn. Trong các thành phố lớn, có lẽ 

chỉ có thể hội họp như thế. Khuôn khổ sống đạo là sinh hoạt gia đình và xã hội như mọi 

người ( 1Cr 7: 20-24), tín hữu có nghĩa vụ đối với công tác trần gian, tùy theo chức vụ 

của họ trong xã hội, chính nơi đó mà họ phải làm chứng nhân cho Chúa ( 1Cr 7: 16 ; 1P 

3:1t ; 2:12 ; 4: 3t). Các bành trướng dựa theo các trục giao thông của đế quốc, đặt căn cứ 

nơi đô thị lớn rồi lan đến hậu phương. 

 

 4/. Công việc truyền giáo của Phaolô. 

 

 Cách nhìn về công việc đó: kiểu của Phaolô có tính cách thần học. Phaolô coi 

công việc của mình như một biến cố Cánh Chung trước tận thế, vội vã thiết lập Hội 

Thánh, đem Tin Mừng cho toàn thể nhân loại. Còn Luca trong Công vụ, trình bày cách 



Kinh Thánh Chuyên Khoa: Tin Mừng Thánh Yoan 

 

Chú giải của Lm YUSE Nguyễn Thế Thuấn, CSsR Page 4 
 

lịch sử hơn: Việc diễn tiến đi từ Yêrusalem cho đến Roma, như kinh đô của thế giới, để 

rồi từ đó Tin Mừng lan tỏa ra xa hơn nữa ( Cv 1: 8 ; 28: 30t). 

 

 Phương pháp truyền giáo của thánh Phaolô:  Ngài có hoạch định nhưng không 

nhất định, bỏ ngỏ cho những chỉ giáo của Thánh Thần ( Cv 16: 6-10 ; Rm 1:15 ; 15: 22). 

Ngài tập trung công việc nơi những yếu điểm ( Corinthô, Ephêsô là những tỉnh lỵ của các 

tỉnh Akhaia và Asia). Công việc truyền giáo của ngài thường được chia theo kiểu trình 

thuật của Công vụ mà nói đến ba hành trình truyền giáo. Kỳ thực,  giữa hành trình 2 và 3 

không có gián đoạn ( Cv 18: 21tt). 

 

 Thánh Phaolô lưu lại lâu hơn cả ở Ephêsô. Trình thuật so chiếu với các thư cho 

Cor. Cho ta thấy hoạt động của ngài: Truyền giáo ( Cv 19, 8-10 tóm tắt hoạt động, nên 

chú ý đến dị bản D của năm 1929 ), mục vụ ( tỏ bày ra nơi liên lạc của Phaolô với Giáo 

hội Corinthô; Công vụ không giữ lại chút gì về những thư từ, những xung đột và cả một 

hành trình của Phaolô). Để kết thúc công việc của thánh Phaolô tai Ephêsô, Luca trình 

bày việc xách động dân chúng của Đêmêtrio và công ty làm đồ thờ và đồ kỷ niệm của nữ 

thần Artemis. Sau đó, chiếu theo Cv 20: 1-16 và những chi tiết trong 2Cr, chúng ta theo 

được những di chuyển của thánh Phaolô mấy tháng cuối cùng trong vùng Tiểu Á và Hy 

Lạp: Titô dàn xếp xong những lủng củng giữa thánh Phaolô - Giáo hội Corinthô và về 

gặp Phaolô tai Makêdonia, thì Phaolô viết thư 2Cr báo tin cuộc thăm viếng thứ ba       

(2Cr 12:14 ; 13:1). Nhưng trước khi lên đường theo ý định đó, ngài còn phải đem tiền 

quyên trợ của các Giáo hội chung quanh biển Égée về Yêrusalem ( Rm 15: 30t ; 1Cr 16: 

1; 2Cr 8-9 ). Hành trình về Yêrusalem đó, Luca thuật lại trong Cv 20:3-21, 26. Hành 

trình diễn ra trong tiên cảm tù ngục và thống khổ. 

 

 Tại Miletô, Luca đặt diễn từ của Phaolô cho hàng niên trưởng Ephêsô. Một 

chương tóm tắt gương mẫu Tông đồ Luca muốn để lại cho những ai có nhiệm vụ chăn dắt 

Hội Thánh Chúa.  Coi : J. Dupont, le discours de Milet ( Lectio Divina 32 ) 

 

   Nếu Phaolô giữ nguyên ý định tới Yêrusalem vào dịp lễ Năm Mươi ( Cv 20: 16 ) 

thì ngài đã có mặt tại Yêrusalem lối tháng 5, năm 58. Cuộc tiếp rước tại Yêrusalem có vẻ 

lạnh nhạt. Thực sự Giáo hội Yêrusalem cũng ở vào một thế bĩ  : Palestine thời nay đang ở 

trong vòng sát khí ( Cv 21:17-26). Những biến cố từ đó diễn ra ( Cv 21: 26): Phaolô làm 

lễ Quán tẩy để minh chứng mình không phải là người bội phản, thì những người Do Thái 

Tiểu Á dấy động dân chúng, phao vu ngài đã đem người ngoại vào đền thờ. Ngài chỉ 

thoát chết được là bởi viên chỉ huy lính Roma tại đồn Antonia can thiệp. 

 

 Dẫn về Kaisaria, thánh Phaolô bị giam tại đó 2 năm. Khi trấn thủ Felix bị bãi chức 

và Porcius Festus thay thế ( niên biểu nầy có ít điều còn tranh luận, coi : B. Rigaux, saint 

Paul et ses lettres 126-133) , thánh Phaolô khiếu nại đến tòa án của Hoàng đế, và được 

điệu về Roma. Vào mùa thu 60, Phaolô xuống thuyền đi Roma, đến Roma vào mùa xuân 

61 sau khi đã trãi qua một cuộc hành trình vất vả : Mùa đi lại Địa trung hải đã mãn, phải 

để 1 tháng để tới đảo Crêta ( Cv 27: 2-8), 15 ngày sau thì đắm thuyền tại đảo Malta ( Cv 

27: 29t) và phải lưu lại đó trong 3 tháng mùa đông. Ở Roma, ngài bị giam cầm 2 năm  

(Cv 28:30t). Có lẽ trong thời gian bị giam tù nầy, ngài đã viết các “ Ngục trung thư”       
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(Col, Ep, Phlm – còn Philip thì các tác giả ngần ngại, nhiều người muốn đặt tại Ephêsô, 

và giả thiết tại Ephêsô, ngài cũng đã bị giam cầm) 

 

 Vụ kiện đã kết thúc làm sao, Công vụ không nói đến một tiếng. Kiểu trình bày của 

Công vụ, hình như vụ kiện đã kết thúc may mắn. Theo pháp luật thì 2 năm là thời hạn tối 

đa giam giữ tù nhân. Mãn hạn đó, nếu nguyên cáo không ra mặt, bản án bị hủy, tù nhân 

được tha bổng. Theo văn kiện thì nghịch với dự đoán Cv 20: 25-38, các mục thư giả thiết 

thánh Phaolô còn hoạt tông đồ trở lại tại Tiểu Á, Makêdonia, Crêta. Trong 2Tm, Phaolô 

lại ở trong tù và chờ án chết ( 1: 8-15tt ; 2:, 9 ; 4:, 8), nhưng ít lâu trước đó, ngài đã ở 

Tiểu Á, một điều không đi với lần giam tù Công vụ nói đến. Còn 1Tm Tt viết trong khi 

Phaolô còn hoạt động, cũng không thể đặt chỗ nào tương tự trong Công vụ trước thời bị 

giam cầm tại Kaisaria và Roma. Vậy, cái nhiên hơn thì phải nói Phaolô sau 2 năm đã 

được tha bổng và lại hoạt động. Theo 1Clem 5:, 4-7 , ngài đi đến mút cùng phương Tây, 

và Canon Muratory hiểu là “ Perfectio Paulix ab urbe ad Spaniam profixiscentis”. Không 

thể hoàn toàn chắc chắn. Sau đó,ngài lại bị giam cầm tại Roma ( 2Tm 1: 17 ; 4:, 6-8) và 

chịu tử đạo thời Nêrô. Năm thường chọn là năm 67. 

 

B. Hội Thánh với chính quyền Roma. 

 

 Nơi vụ kiện của Phaolô, địa vị của tín hữu trong đế quốc được sáng tỏ, vì thế mà 

Luca đã trình thuật tỉ mỉ. Hội Thánh một đàng bị người Do Thái từ khước, đằng khác bị 

chính quyền nghi kỵ. Thoạt đầu, các cộng đoàn Kitô giáo còn được coi như chi nhánh của 

hội đường Do kiều, nhưng người Do Thái một khi đã từ khước Tin Mừng, liền cố tránh 

liên lạc và đặt khoảng cách xa tín hữu, và gieo mối nghi kỵ trên tín hữu như những người 

theo tà đạo quốc cấm, nguy hại cho trật tự đế quốc. Một việc xãy ra như tại Corinthô ( Cv 

18:12-17), chính quyền không muốn can thiệp vào nội bộ tôn giáo, xét chung thì hiếm. 

Các nơi khác, Hội Thánh lâm vào nhiều chuyện trắc trở ( 1Th 2:14tt). Ngoài việc gieo rối 

do bởi người Do Thái, ngay việc đạo Chúa Kitô lan tràn giữa người ngoại cũng gây nên 

hiềm khích. Tuy vậy, có điều gì xãy ra, thì đó cũng là việc địa phương. 

 

 Cuộc cấm đạo dưới thời Nêrô, xét cùng ra, cũng không phải là một biện pháp bao 

trùm cả đế quốc. Tactitus ( Ann. XV, 44,116/117), sau kỷ nguyên có Suetonius ( Nêrô 16, 

lối 120 sau kỷ nguyên cũng cố) đã cho biết lý do và diễn tiến cuộc cấm đạo: Nhân trận 

hỏa tai tháng 7 năm 64 ( người ta nghi chính Nêrô là thủ phạm), dư luận công phẫn. Để 

đánh bạt dư luận, người ta đã đổ tội cho tín hữu. Người Do Thái có nhúng tay vào mưu 

kế nầy không ? Không thể nói rõ vì không có bằng chứng trực tiếp. ( Về cuộc cấm đạo, 

coi Fliche Martia, Histoire de l’ Esglise, 1, 289 ss) 

 

 Thư tịch tiên khởi của Hội Thánh chỉ có ít ám chỉ đến cuộc bắt bớ mà thôi  (1Clem 

6: 1t, có lẽ là Hr 10: 32t ; Kh 17: 6 ). Những người bị bách hại trong cuộc cấm đạo nầy 

thường kể Phêrô và Phaolô. 

 

 Tuy rằng cuộc cấm đạo của Nêrô xuất phạt tự một trường hợp riêng, nhưng biện 

pháp ông đem thi hành giả thiết cũng dẫn vào một tình hình mới. Điều giả thiết là tín hữu 

nơi kinh đô, và rồi dần dần nơi các tỉnh, không được thịnh tình nơi dân thường. Dư luận 

phao đồn nhiều điều thất thiệt về họ. Bởi đó, chính quyền có thể dùng họ làm bung xung 
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đỡ lòng căm phẫn của dân chúng. Tuy nhiên, trước tòa án, Tacitus chỉ ghi lại một tội   

“Odium generis humani”. Điều nầy trước kia đã vu cho Do Thái vì họ sống riêng rẽ, xa 

biệt với sinh hoạt và thờ cúng chung, tức là điều thuộc cơ cấu quan niệm của đế quốc. 

Tuy nhiên, người Do Thái đã thương lượng với Kaisar và các kẻ kế vị mà được quyền 

hưởng religio licita. Đối với Hội Thánh, Celsus đại diện cho dư luận đã nói: Đạo Do Thái 

bất đắc dĩ còn có thể chịu được, vì tuy họ tách riêng rẽ ra, họ vẫn giữ một đạo gia truyền 

của dân tộc. Còn Kitô giáo, lôi cuốn người mọi dân, mọi địa vị, lại có tham vọng chuyên 

nhất, và chống đối với mọi người, thì đả phá cả trật tự thế giới. Bởi đó, đế quốc đã phủ 

nhận Hội Thánh, điều mà người ta đành nhường cho người Do Thái. 

 

C. Khởi sự xung đột với tạp giáo. 

 

 Đây chúng ta đụng chạm đến một vấn đề rất phức tạp: Ngộ đạo thuyết. 

 

     Thư tịch : DBS III 659-701  ( Le Cerfaux ). 

  Dict. Encychopedique de la Bible ( Van den Born ) : Gnose. 

  Catholicisme 69-70 ( Gnose ) 70-74 ( Gnosticisme)    

  Fliche-Martin . Histoire de l’ Esglise, I. 125ss 

  Leisegang , La Gnose. 

  K. Prumm , Religionsgeschichtliches Handbuch 535-610. 

  R. Bultmann, Theologie des Neues Testaments, 166-186 

  Recueil  L. Cerfaux I . 191-278 ( La Gnose simonienne – Simon , le         

magicien à Samarie – La Gnose, essai théologique manqué. 

  F. M. Braun, Jean le Thesologicien I ( passim ) 

   

1/. Trong Công vụ, đối thủ ghê sợ nhất đối với các thừa sai Tin Mừng là hai nhân vật mờ 

ám : Simon và Elyma, những phù thủy. ( Cv 8: 9-13 ; 13: 6-12 ).  

   Simon phù thủy ( Coi : F.M. Braun op. cit. 185-189 ; Le Cerfaux, Recueil. I ) : 

 

 - Theo Công vụ, Simon xưng mình là “ đấng cao cả”, các kẻ theo y cho y là  

“quyền năng Thiên Chúa, quyền năng có tên vĩ đại”. Theo thánh Justinus, tại Samarie vào 

lối giữa thế kỷ 2, người ta rất sùng bái Simon. 

 - Theo những văn kiện muộn thì thuyết của bè Simon tương chiếu với hệ thuyết 

căn bản của truyền kỳ cứu thoát: Bắt đầu bằng một giải thích về tình trạng của thế gian, 

bằng một truyền kỳ về việc cấu tạo vũ trụ, nhưng dựa trên nhị nguyên tuyệt đối: Thần 

linh và vật chất là 2 điều không thể đi với nhau được nên phải làm sao cho thấy  vũ trụ 

không thể trực tiếp xuất tự Thiên Chúa. Nơi người ta, có gì thần linh ( tia sáng ) phải về 

với thần linh. 

 

* Tóm tắt hướng của Ngộ đạo. 

 

 Đối với cổ nhân, dương gian là quê ở. Ngộ đạo xuất hiện vào một thời mà người ta 

ý thức được rằng giữa thực thể của con người và thực thể vũ trụ có gì khác nhau. Vũ trụ 

nên như tù ngục. Ngộ đạo suy tưởng triệt để về vấn đề, nên cảm thấy rằng sinh hoạt, đeo 

đuổi giác quan, xu hướng, sở thích, do đó con người bám vào trần gian, là một cái gì xa 

lạ, cừu địch – Cừu địch với cái chân ngã của con người – Cái chân ngã đó không thực 
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hiện được cái thực thể của mình nơi trần gian. Vì thế, trần gian là tù ngục, trong đó chân 

ngã, liên lạc với thế giới thần linh sự sáng và xuất tự giới đó, bị giam cầm do những 

mãnh lực ma quỷ hắc ám. 

 

 Biết được do lai thiên thai của bản ngã và tính cách xa lạ đối với trần gian, biết 

được con đường giải thoát khỏi trần gian, đó là cái  biết quyết định, là  giác ngộ. Do đó, 

phong trào tự mệnh danh là Gnôsis ( sự biết, tri thức ). Phúc giải thoát sẽ ban cho người 

đã  gnôstikoi ( kẻ đã đạt trí tri về bản ngã, về quê thiên thai và con đường đi về quê ấy ). 

Khi đến lúc chết, bản ngã tách khỏi xác và hồn, siêu thăng giải thoát về với giới thiên thai 

sự sáng. 

 

 Bởi tri thức kia, những người “giác ngộ” ( gnôstikoi ) nầy có ý thức về tính cách 

siêu trần của mình : Cầm mình là kẻ trong đó “ tia sáng” sống động, là pneumatikoi, nên 

ngó xuống chúng sinh khác một cách khinh bỉ, những kẻ không mang nơi mình “ tia 

sáng”, rặt là một lũ psykhikoi, sarkikoi hay hulikoi. Người giác ngộ biết mình đã được 

giải thoát bởi gnôsis thì chứng tỏ tự do bằng bằng “ diệt dục, tu đạo” hay bằng “phóng 

đãng”, có khi bằng cách hòa lẫn cả “diệt dục-phóng đãng”. Do bởi trầm tư mặc tưởng mà 

chop đỉnh là ngất trí, xuất thần, và do bởi pneuma sống động trong mình, thì cũng có thể 

làm ra những phép thần thông. 

 

 Việc giải thoát của mỗi bản ngã chỉ là thành phần của việc cứu độ đại đồng: Khi 

các tia sáng bị cầm hãm dưới quyền năng hắc ám của quỷ ma được giải thoát hết thảy mà 

lên giới sự sáng. 

 

 Huyền ngôn ( Mythos ) Ngộ đạo diễn ra bi kịch của vũ trụ, trong đó, làm sao các 

tia sáng đã bị giam cầm và làm sao mà chấm dứt cảnh điêu linh đó. Khởi điểm của bi 

kích, từ trong thái cổ, được trình bày nhiều kiểu – nhưng ý tưởng chủ chốt vẫn như nhau: 

Những mãnh lực quỷ quái bắt có được một nhân vật sự sáng và giam cầm dưới quyền 

chúng – hoặc là vật sự sáng kia vì dại đột mà bị quyến rũ, hoặc là trong giao tranh mà bị 

sa cơ. Bản ngã của các pneumatikoi chỉ là những thành phần, những tia sáng của vật sự 

sáng kia. Toàn thể pneumatikoi làm thành nhân vật sự sáng đó, nhiều khi cũng coi như  

“chân nhân” ( Urmensch ). Giới ma quái tối tăm sẽ hoàn toàn lụn bại một khi hết các tia 

sáng kia luột khỏi quyền chúng, nên chúng dùng mọi phương cách canh giữ điều chúng 

đã cướp được, nên chúng dùng các huyên náo và quyến rũ trần gian, để làm sao cho các 

bãn ngã thiên thai kia say túy lúy, mê ngủ mà quên về trời. 

 

 Giải thoát bởi trời mà xuống. Thượng đế tối cao sai một nhân vật sự sáng – Con 

của đấng tối cao – hình ảnh của người bởi giới sự sáng đem xuống  Gnôsis ( mặc khải). 

Ngài lay tỉnh khỏi giấc ngủ, hay làm cơn say của những tia sáng, nhắc cho nhớ lại quê 

trời, dạy cho họ biết họ cao siêu hơn trần gian thế nào và thái độ phải có đối với trần gian. 

Ngài lập những cách hiển hách, nhờ đó, các tia sáng được thanh tẩy mình và nhen lên lại 

sức sáng đã tắt hay tê liệt, do đó mà họ được “ tái sinh”. Ngài dạy cho biết đường về trời 

sau khi chết, trao cho mình “ thần chú”, những công thức huyền bí, nhờ đó có thể ngang 

qua an toàn những trạm canh của phường qủy dữ. Ngài đi trước và đọn đường, do đó mà 

chính ngài cũng được giải thoát, vì khi ở trần gian, ngài phải dấu tung tích, mặc lấy hình 

thù trần gian như chiếc áo, để ma quỷ không thể nhận ra được ngài. 
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 Ngộ đạo cũng làm thành những cộng đoàn, nhưng không có văn kiện nào cho thấy 

rõ. 

 

 Bây giờ, nếu phân tích theo tôn giáo tỉ hiệu, ta nhận thấy được Ngộ đạo là sản 

phẩm của tạp giáo do thần thoại đông phương và triết lý Hy lạp: Vào một thời mà người 

ta có cách hiểu mới về vũ trụ và bản ngã, do bởi tình cảnh sinh hoạt của người thời La-

Hy, nhận ra sự chân ngã siêu việt trên sinh mạng thể xác và lịch sử, nhưng lại làm trò 

chơi cho những mãnh lực hung bạo, tức là cái vũ trụ nầy. Ý thức đó chung cho bao nhiêu 

trào lưu tư tưởng, tôn giáo chứ không cứ gì là ngộ đạo. Đằng khác, viêc khám phá ra cái 

chân ngã kia được hiểu như một mặc khải từ trời đến trực tiếp. 

 

 Các điều nầy cũng như kiểu diễn tả theo từ ngữ nhị nguyên, chưa phải là đặc sắc 

của ngộ đạo. Chỉ có Ngộ đạo khi nào biểu thức tư tưởng diễn trên kia hiện diện thì mới 

nên nói là ngộ đạo. Tuy nhiên, bên Ngộ đạo đúng nghĩa và trước Ngộ đạo đã có những 

trào lưu tư tưởng khá phổ biến trong triết lý thời La-Hy, cùng lòng mộ đạo của người thời 

đó, hay trong đạo Do Thái Hy Lạp hóa, cũng như nơi Do Thái Palestine, cách riêng 

thuyết nhị nguyên kiểu Esseni và phong trào khải huyền. ( Hạ giá thời hiện tại trước thời 

sẽ đến, mà cũng coi như đã có trên cao, giới vũ trụ bên trên). Những phong trào như thế 

có thể gọi là “ mầm ngộ đạo”  ( praegnosis ). 

 

 Bây giờ, ta bỏ ngoài “mầm ngộ đạo” đó mà chỉ xét đến ngộ đạo chính thức, thì có 

một tế nhận quan trọng do nhiều học giả, bởi những đường khác nhau, đã phải kết luận. 

Ấy là : Ngoài Ngộ đạo bè rối Kitô giáo ( Valentin, Basiliđê…) thì Ngộ đạo ngoại giáo chỉ 

gặp thấy trong một loạt các văn kiện ( Corpus Hermeticum …) thuộc một môi trường 

chịu ảnh hưởng thần thoại Iran và phương đông, triết lý Hy Lạp hướng Platô và Khắc kỷ, 

Cựu Ước và đạo Do Thái. Các học giả nhận thấy ảnh hưởng Cựu Ước và đạo Do Thái là 

điều kiện cần thiết cho việc phát sinh Ngộ đạo. Như thế nói chung : Ngộ đạo phát sinh 

bên rìa đạo Do Thái và Kitô giáo. Việc đó xãy ra ở nhiều nơi một trật, nhưng theo những 

dấu chỉ thì chỉ bắt đầu với thế kỷ I, sau kỷ nguyên. Do đó, không thể nói rằng trong thế 

giới bang cận của Kitô giáo, Ngộ đạo trước kitô giáo đã bành trướng và thành hình đầy 

đủ. Ngay những quan niệm và ý tưởng có tính cách ngộ đạo gặp trong các thư thánh 

Phaolô và thư tịch thánh Yoan, cũng không thể bảo là do một Ngộ đạo có trước Kitô 

giáo. Các điều đó đã thành hình ngang qua một trình tự phức tạp, mà kitô giáo cũng là 

một dịp, một động lực. 

 

2/. Có nhiều tác giả nhận rằng trong các thư Cor, Rm 16: 17-20, Pl 3: 2t  đã thấy dấu chỉ 

về một trào lưu ngộ đạo Do Thái ( W. Schmiththals, U. Wilckens ). Nhưng chắc chắn hơn, 

các thư Co, Mục thư đã phải chiến đấu với một thứ ngộ đạo Do Thái. 

 

 Thư Colôsê : Người ta đòi tín hữu phải giữ những luật lệ về “ việc ăn uống, lễ bái, 

ngày sóc, hưu lễ ( Co 2:16). Đó là những luật lệ Môsê, nhưng lại theo nghĩa diệt dục và 

nhị nguyên ( Co 2: 21), các chỉ thị đó nhằm việc “ xử tàn nhẫn với thân xác” ( Co 2:23) 

và phải giữ vì lòng sùng mộ những mãnh lực trung gian, những nhân tố ( Co 2, 8-20), có 

lẽ là nhờ việc sùng bái đó mà người ta trông được thông chia “sự viên mãn về thần tính”  

(Co 2: 9). Như vậy, bè rối Colôsê có tính cách ngộ đạo Do Thái. 
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 Các mục thư đặt ta trước một phong trào ra những chỉ thị như : Cấm hôn nhau, 

kiêng kỵ của ăn thức uống ( 1Tm 4:3 Tt 1:14), điều do những “tấn sỹ lề luật” chủ trương 

(1Tm 1:7) nhưng lại không làm tôi lề luật, nhưng là một cách tu luyện thể xác (1Tm 4: 8), 

nhất là việc cấm đoán hôn nhân chứng tỏ có hướng nhị nguyên. Những suy luận của các 

tấn sỹ lề luật nầy theo kiểu các luật sỹ Do Thái được khởi tự Kinh Thánh mà xây dựng 

những “ truyền kỳ” tương đồng với những thần thoại dân ngoại (1Tm 1: 4 Tt 1:14), thậm 

chí, có kẻ chủ trương sống lại đã xãy đến rồi ( 2Tm2:18), lập trường cũng dựa trên căn cứ 

như 1Cr 15: 12 không có sống lại thân xác: Những pneumatikoi đã hưởng phúc lạc cuối 

cùng, xác là đồ bỏ. Phong trào lộ chân tướng của mình, gọi đạo lý của họ là “trí tri” 

(Gnôsis) (2Tm 6:20). Có điều đáng chú ý là bè rối ở Colôsê và nói đến trong Mục thư 

không chủ trương Ảo thân thuyết như sẽ thấy vào cuối thế kỷ I (trong 1Yn). Như vậy, 

ngộ đạo thuyết đây còn vào thời sớm hơn, có thể hiểu được vào  cuối thời thánh Phaolô. 

 

II. CUỐI THỜI CÁC TÔNG ĐỒ. 

 

 Giữa 65 và 70  có những biến cố quan trọng làm chỗ ngoặt cho lịch sử Hội Thánh: 

Cuộc cấm đạo Nêrô, chiến tranh Do Thái, các Tông đồ biến khỏi bầu trời Hội Thánh, chỉ 

từ một dung mạo, thánh Yoan. Ta phải coi : 

 

 - Liên lạc giữa Hội Thánh và Đế quốc. 

 - Hội Thánh và Đạo Do Thái từ năm 70 đến 135. 

 - Nội bộ của Hội Thánh. 

 

A. Hội Thánh và trần gian : Liên lạc với Đế quốc. 

  

1/. Lập trường đôi bên. 

 

 Sau cuộc bách hại Nêrô, các giáo phụ thế kỷ thứ II kể cuộc bách hại của 

Domitianus như cuộc bách hại thứ hai. Cuộc cấm cách nầy cũng không phải là biện sách 

có dụng ý tiêu diệt đạo  Chúa Kitô. Phải hơn, tín hữu cũng bị sa vòng những biện pháp 

Domitianus vào những năm cuối triều ông, đã ra để trừng trị những kẻ nào kháng lại ý 

định tự phong thần của ông. Domitianus là hoàng đế thứ nhất đã mang hiệu “ Dominus et 

deus noster” ( Suetonius, Domitianus 3). ( Những người bị bắt bớ : coi Fliche – Martin I, 

301-304 về Flavius Clemens và Flavia Domitilla). Có những di tích lịch sử khác hướng 

cuộc bắt bớ đến vùng Tiểu Á. Khai quật ở Ephêsô đã tìm thấy một đền thờ và một di tích 

tượng khổng lồ của Domitianus. Cuộc bành trướng thờ hoàng đế nầy được nên dịp cho 

sách Khải Huyền được chép ra. Theo thư từ của Plinius thì thời ông ( lối 112/113) đã gặp 

những kẻ chối đạo chừng 20 năm, như thế là vào thời kỳ Domitianus. 

 

 Tuy nhiên, cuộc cấm đạo của Domitianus thực ra chỉ là cao trào của một mối 

ngăm đe thường xuyên. Những logia về bắt bớ trong các sách Tin Mừng và khuynh 

hướng của Công vụ, giả thiết những hiềm khích, thù địch, nhiều khi xuất phát từ hàng bà 

con thân thuộc, và thường được kết thúc nơi tòa án, để trừng trị kẻ theo Chúa Kitô. 

 

 Điều nầy cũng lộ ra trong 1P. Tuy đoạn cuối 4:12 ; 5:11 có nói đến đám lửa đã bốc 

lên cho những người được thu (4:12), những chi tiết nầy không nhất thiết là cuộc cấm đạo 
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của Domitianus, vì “ những thống khổ như thế, toàn thể các anh em khắp thiên hạ đều 

đang phải chịu” (5:19). Đằng khác, 1P không hề có ám chỉ nào về việc thờ hoàng đế, một 

điều sau nầy sách Khải Huyền sẽ nhấn đến. Vậy những cuộc cấm cách liên lỉ xãy đến cho 

tín hữu không phải do chính những kẻ cầm quyền, mà do bang cận ngoại đạo. Cách sống 

của tín hữu gây nghi kỵ ( 1P 2:12 ; 3:16). Do nghi kỵ, tín hữu có thể bị lôi ra tòa, và khi 

tội trạng họ bị cáo buộc không được minh chứng, họ cũng có thể bị lên án là  “Tín hữu 

Kitô” (4:15t). Nêrô đã lợi dụng tình trạng đó và bởi sắc chỉ của ông, tình trạng đó lại nên 

trầm trọng hơn vì đã có một luật của hoàng đế. 

 

 Lập trường của cộng đoàn trong thế giới : Thư 1P đã đi vào nguyên tắc. Tín 

hữu thế nào cũng gây nên chống đối, bởi họ không còn sống theo kiểu ngoại đạo như xưa 

(4,3t). Nhưng trong tình trạng gian truân đó, họ phải bền đỗ trong những địa vị trần gian 

của họ, cho dẫu chủ họ là người ác nghiệt, hay chồng của chị em vẫn là người ngoại, và 

kiên chí làm lành, nghĩa là sống theo đức tin giữa những trường hợp éo le đó. Đó là cách 

họ minh oan trước nghi kỵ, là cách họ làm chứng nhân về Chúa Kitô, chính trong khi họ 

chịu bất công vì theo Ngài (2:12-18tt ; 3:1-5). Thống khổ là thành phần nhất thiết của 

sinh hoạt tín hữu nơi trần gian (4:12-19), vì tín hữu là khách ngụ cư, là kiều dân, như 

Israel xưa tại Ai Cập (1: 1 ; 2:11t), họ phải sống như thế, không được lẫn trốn, phi trừ khi 

người ta trục xuất họ. 

 

 Cao trào cấm đạo được ghi lại trong Khải Huyền. Người được thị kiến là Yoan bị 

đày trên đảo Patmos ( 1:19 ; Euseb 3: 20; 9). Ngài được thị kiến về biến cố cùng tận, khởi 

sự về việc được tôn dương của Đấng đã chịu đóng đinh và nhờ Ngài đang đi đến hoàn tất 

bởi cuộc quang lâm của Ngài ( Kh 19). Biến cố đó nên gay cấn trong xung đột giữa Hội 

Thánh và Đế quốc ( Kh 12-14). Trong đế quốc, ý định chống đối Thiên Chúa của nhân 

loại, từ khước ơn cứu độ của Thiên Chúa và mưu cuộc cứu độ lấy chính mình, cuối cùng 

được mặc lấy một hình thức lịch sử. Khải Huyền không làm theo kiểu Do Thái tả trình tự 

thế sử, nhưng làm nổi lên dung mạo cốt thiết của biến cố cùng tận, cách riêng hình ảnh 

của chúa tể trần gian, để tín hữu lướt được mọi mưu mô lừa đối, hung bạo và chớ bao giờ 

cúi lạy, dẫu dung mạo chúa tể trần gian kia độn nhập vào bất cứ hình thứ nào.  Do Khải 

Huyền, ta chỉ hội ra được là vào thời của tác giả, cuộc xung đột lần đầu nên gay cấn bởi 

đã chạm trán với một thực hiện của quyền chúa tể trần gian phản Kitô nơi Domitianus và 

việc tôn thờ hoàng đế. 

 

 Còn làm sao đối phó ? Khải huyền cũng không đòi gì hơn là thái độ 1P đã đòi nô 

lệ phải đối xử sao với chủ khắc nghiệt : Tín hữu phải kiên nhẫn đành chịu bất công  

(13,10), cho đến bị trục xuất khỏi cả đời sống kinh tế, cho đến khi bị khóa miệng lại (11,7 

; 13, 15tt). Đó là đường những kẻ khởi thắng (14, 1-5). Khải huyền không hề phủ nhận 

những nghĩa vụ trần gian, nhưng chỉ cảnh giác một điều: Không bao giờ khuất phục để 

thờ lạy chúa tể trần gian. 

 

 Với 1Clem, có một khía cạnh mới trong liên lạc giữa hội Thánh và đế quốc : Quan 

niệm tín hữu như ngụ cư, như kiều dân không còn sống động nữa. Liên lạc bây giờ được 

đem về “ trật tự tạo thành”. Nguyên tắc cuối cùng là : Mọi sự trong trật tự. Như thế, sự 

điều hòa duy nhất giữa Hội Thánh và thế giới làm nên tư tưởng. 
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 Đế quốc có thái độ nào? Phải chờ 15 năm sau khi Domitianus chết chúng ta mới 

biết, do việc trao đổi thư từ giữa tổng trấn Bithynia với hoàng đế Trajan ( năm 112/113). 

Sắc chỉ của Trajan được phổ biến khi Plinius xuất bản các thư từ của ông, và đã được coi 

như quy lệ mãi cho đến thời Decius 249/250. Sắc chiếu đó thiết định : 

 - Thuộc về Kitô giáo đã là một tội phải trừng trị, không cần phải minh chứng có 

tội ác nào khác. 

 - Nhưng chính quyền không phải truy nã ( Christiani conquirend    sunt), chỉ xử 

khi nào có người tố cáo. 

 -Những bị cáo tuyên bố không có đạo, hay chối đạo đó bằng một việc thờ bái nào 

với các thần của đế quốc và hoàng đế thì phải tha. Ai cố chấp không chịu bỏ đạo mới bị 

lên án, mà thường là tử hình.  

 

      Về luật lệ cấm đạo của đế quốc: Fliche – Martin, Histoire de L’ Esglise I , 243-297 

Nature juridique des persécutions. 

 

2/. Công việc truyền giáo thời nầy. 

 

   Coi : S. Delacroix, Histoire universelle des missions catholiques,  

             I  33ss : L’expansion missionnaire dán l’Empire Romain et hors de l’Empire au 

cours des cinq siecles ( Par M.H. Marrou) 

 

 Những biện pháp cấm đạo kia cố ý ngăn chặn lại việc bành trướng của Kitô giáo 

nhưng cũng không sao thực hiện được ý định. Tuy các chứng chỉ thời nầy không nói gì 

đến công việc truyền giáo, nhưng gián tiếp chúng ta thấy ý định truyền giáo vẫn kiên 

vững, và cuộc bành trướng diễn theo một kích thước lớn lao. 

 

 Công cuộc truyền giáo đó hơn bao giờ hết là công việc làm chứng của mỗi tín hữu 

trong cộng đoàn ( 1P 2:11t ; 3: 1), tuy rằng thời nay vẫn còn những thừa sai đăc phái luôn 

luôn đi lại ( Coi những lời Tin Mừng Mt, Lc về việc sai các tông đồ, cùng việc nói đến 

những Evangelistai, và cả những tông đồ, trong Didakhè 11. 13). 

 

 Nếu thời Phaolô, cái cảm tưởng tận thế sát cận là một sự thúc đẩy, thì thời nầy Mt 

24,14 mở nhãn giới khác, đã lướt được phần nào cái cảm tưởng kia: Phải rao giảng Tin 

Mừng đến mút cùng thiên hạ, rồi mới đến cùng tận. Ý tưởng về công việc tông đồ được 

Mattheu và Luca mở rộng xa hơn nhóm 12 nhiều. Công vụ diễn trình tự tiến dần của việc 

truyền giáo, từ Yêrusalem đến Roma, nhưng kết thúc bằng một lời bỏ ngỏ cho những 

nhãn giới xa vời hơn nữa ( Cv 1: 8 ; 28: 31). 

 

 Tin mừng Yoan nói đến truyền giáo theo một hướng khác. Người chăn chiên 

không làm như thể đi tìm kiếm chiên lạc (Lc 15:4tt), nhưng tuyên chứng về mình, và 

những kẻ thuộc về Ngài, những kẻ được chọn chịu lấy chứng đó, trong khi những kẻ khác 

khước từ (Yn 10:3 16 27t ; 11:52). Tác giả như vậy nói trước Cộng đoàn, chứ không phải 

cho những kẻ phải chinh phục; cho Cộng đoàn xác tín về ơn cứu rỗi trước sự khước từ 

của thế gian (Yn 10:27t). Tuy nhiên, Cộng đoàn không đóng kín như bè Qumrân, chỉ chờ 

những con cái sự sáng bị lôi kéo do sinh hoạt biệt lập của mình. Tiếng kêu gọi phải loan 

đến mọi người (1:40-50). Chính Yoan cũng đã tìm cách trình bày Tin Mừng sao cho thế 



Kinh Thánh Chuyên Khoa: Tin Mừng Thánh Yoan 

 

Chú giải của Lm YUSE Nguyễn Thế Thuấn, CSsR Page 12 
 

giới Hy Lạp dễ nhận, nhưng ngài cũng biết rằng lời kêu gọi chỉ gây nên lòng tin theo sự 

lựa chọn của Thiên Chúa ( 6:36-45)( tuy không phải theo kiểu Gnôsis, chỉ lay tỉnh được 

những tia sáng). Lời kêu gọi ban ra sẽ làm nẩy lên những “Do Thái” tiêu biểu cho nhân 

loại sau biến cố Chúa Kitô. Khải huyền thì nói đến việc làm chứng của hai chứng nhân, 

đại diện cho chứng của Hội Thánh (11:3-10) giữa một thế gian từ chối Chúa của họ. 

Chứng đó không để cho thế gian an nghỉ nữa, mà cũng không chinh phục được thế gian, 

sau cùng bị thế gian chặn họng lại (11: 8 ; 13: 7). Như vậy, các thư tịch của Yoan, Khải 

Huyền nhấn rằng lời kêu gọi ban ra cho mọi người (Kh 14: 6) trông vào ơn lựa chọn của 

Thiên Chúa. Hậu quả có hai thứ : thu họp những kẻ được chọn và một trật gây nên một 

thế gian phản Kitô. 

 

 Hội Thánh sống với lời hứa cuối cùng (Rm 11:25t) khi chiêm ngưỡng tự thập giá, 

nhưng  nhìn hậu quả của công việc truyền giáo theo sự đối chọi căng thẳng giữa nhãn 

giới của Luca và nhãn giới của Yoan. Nghĩa là một cái nhìn không làm cho lòng thừa sai 

an nghỉ được : Hoạt động hết sức mình, nhưng không tiếm quyền chi phối lịch sử. 

 

B. Đạo Do Thái và Kitô giáo vào khoảng 70 đến 135. 

 

     Thư tịch : F.M. Abel Histoire de la Palestine. 

  S.W. Histoire d’ Israel…II. 

  Baldi – Lemaire, Atlas biblique 216-223. 

  Jean Daniélou, Théologie du Judéo - christianisme 

 

 Lịch sử đạo Do Thái thời nầy được đánh dấu bằng 3 cuộc khởi nghĩa: 66-70 Chiến 

tranh Do Thái và Yêrusalem bị phá hủy. 116-117 Do kiều tại các vùng Lưỡng hà địa, Ai 

Cập, Kyrênê, Kyprô nổi dậy, chính tại Palestine thì không thấy có phản ứng. 132-135 

Cuộc khởi nghĩa của Barkoseba. 

 

1/. Xét về chính trị , những cuộc khởi nghĩa đó không thể đạt được ý định: Một thái độ 

không thực tế. Dưới những cuộc khởi nghĩa đó, thấy được hy vọng về Mêsia còn bồng 

bột trong dân. Những cuộc khởi nghĩa đó và kết thúc khốc hại của chúng đã là một trong 

những biến động đổi chiều hẳn lịch sử thiên niên của dân Do Thái. Hậu quả thấy trước 

tiên là người Do Thái mất thế giá và những đăc ân trong thế giới La-Hy và dần dần co 

quắp lại. Cuộc khởi nghĩa thứ nhất làm người Do Thái mất trung tâm tế tự, quyền tự trị. 

Thuế nộp Đền thờ được đổi thành thuế nộp cho Jupiter Capitolinus. Cuộc dấy loạn của 

Do kiều làm suy sụp nền kinh tế và địa vị chính trị của Do Thái tại Ai Cập và làm cho 

phong trào đạo Do Thái Hy Lạp hóa bị tàn rụi. Sau cuộc khởi nghĩa thứ ba, Yêrusalem 

hóa thành Aelia Capitolina, nghĩa là một thành hoàn toàn thuộc La-Hy, người Do Thái bị 

cấm chỉ không được đặt chân vào. Việc cắt bì cũng mắc án tử hình. Antonius Pius sẽ bãi 

lệnh cấm đó về nố con cái người Do Thái, nhưng lệnh đó vẫn giữ y nguyên với tòng giáo. 

Dù thế, Đế quốc Roma vẫn nhìn nhận cho đạo Do Thái  quyền một Religio licita. 

 

 Sau những tai họa đó, người Do Thái phải chỉnh đối lại cơ cấu để tồn tại. Ngay sau 

khi Đền thờ bị phá, R. Yokhanan ben Zakkai ( chết năm 80/85), người độc nhất sống sót 

của Công nghị Yêrusalem, đã tái lập lại Công nghị ở Yabnê, gồm có những luật sỹ Biệt 



Kinh Thánh Chuyên Khoa: Tin Mừng Thánh Yoan 

 

Chú giải của Lm YUSE Nguyễn Thế Thuấn, CSsR Page 13 
 

phái mà thôi. Những quyết định của công nghị nầy không có giá trị gì trước mặt chính 

quyền Roma, nhưng Do kiều khắp nơi  đều vâng lệnh. 

 

 Với vị chủ tịch thứ hai của công nghị nầy, có địa vị một Tổng giáo phụ, Gamaliel 

II, công nghị ra những biện sách quyết liệt để duy trì đạo Do Thái vào một thời không 

Đền thờ, không quyền quản trị tự lập. Những thuyết của Biệt phái từ nay có hiệu lực cho 

hết mọi người: Những “ truyền thống của cổ nhân” tức là Halaka (Mc7: 9) nên điều bắt 

buộc. Tế tự nơi Đền thờ được thay thế bằng những quy chế Hội đường và những việc đạo 

đức (Đọc kinh Shema hay Shemonê Esrê và bố thí, cầu nguyện, chịu đựng). Để thống 

nhất sinh hoạt tôn giáo, người ta dùng áp lực xã hội, kinh tế và khử trừ những khuynh 

hướng khác Biệt phái. Vào lối năm 90, lời chúc dữ cho Minim được thêm vào kinh 18 

mối (Shemonê Esrê): Minim trước kia là bè phái, nay có nghĩa là lạc đạo, gồm tất cả các 

khuynh hướng ngoài Biệt phái. Những kẻ bất khẳng thì bị trục xuất khỏi Hội đường và 

thư tịch của họ bị loại đi. Trong hàng những Minim thì những Nazaraioi (Kitô giáo Do 

Thái) đứng hàng đầu. 

 

 Cùng với việc loại trừ thư tịch nghịch với truyền thống  Biệt phái, Quy điển Kinh 

Thánh cũng được thành lập một cách khắt khe. Bản LXX bị gạt qua một bên vì đã nên 

những Sách Thánh của Hội Thánh và vì có khuynh hướng phổ cập nghịch với khuynh 

hướng thắt chặt của Do Thái giáo. Cho Do Thái nói tiếng Hy Lạp, một bản dịch mới ra 

đời, của Aquila. Truyền thống về lề luật và chú giải được biên chép lại vào lối năm 200 

trong Mishna, được giải thích bổ túc để lối năm 450 làm sách Talmud. 

 

 Tóm lại, vào khoảng 70-135, có một biến cố lớn đã in đậm đạo Do Thái: Thu hẹp 

để tồn tại trong bộ áo giáp là Lề luật và Truyền thống Biệt phái. Bởi đó, không còn sức 

hấp dẫn đối với người ngoài Do Thái. Ý muốn chinh phục tòng giáo cũng nhụt dần. 

 

2/. Hội Thánh và Do Thái giáo. 

 

 Mỗi khu vực mỗi khác, nhưng đại khái: Bởi đạo Do Thái từ khước Chúa Yêsu thì 

liền có thái độ chống đối với Hội Thánh. Các Rabbi ra sức khinh miệt, như Flavius 

Josephus không thèm nói đến Kitô giáo một tiếng. Các giáo phụ thường phàn nàn là 

những lời vu khống tín hữu thường do người Do Thái. Ít ta, người Do Thái cống hiến 

những lý độc nhất cho những lời vu cáo của người ngoại (Mt 28: 15 Kh2: 9 ; 3: 9). 

 

 Hội Thánh đáp lại sự tị hiềm bằng cầu nguyện (Justinus), nhưng đằng khác từ lối 

năm 80 cũng không còn hoạt động để truyền giáo cho Do Thái nữa. Văn chương minh 

giáo có thể tìm cách biện hộ cho mình trước người ngoại chứ không còn để chinh phục 

người Do Thái (Mattheu đã thế rồi, Justinus thì càng hơn nữa). 

 

 Đằng khác, Hội Thánh lại chịu ảnh hưởng đạo Do Thái : Hoặc hãn hữu việc thâu 

nhận tục lệ Do Thái ( Mt 6:1tt, Didakhè 8: 1), hoặc theo mẫu sinh hoạt Do Thái mà thiết 

định kiểu sống tín hữu như một luật pháp ( Didakhè ). Các Cộng đoàn Kitô giáo thời này 

đã hoàn toàn tách biệt với Hội đường, đó là nói đến khía cạnh xã hội, công cộng, nhưng 

ảnh hưởng Do Thái giáo lại trở nên quan trọng hơn trươc. Kitô giáo đã thấy sự trông đợi 

Cánh chung (Quang lâm) sát cận lắng xuống nhiều, và như vậy phải tìm cách kiên trì 
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trong thời gian. Cộng đoàn Do Thái trong trường hợp tương tự dã tìm ra những quan 

niệm, những kiểu sống tôn giáo để sinh tồn. Những điều đó bắt nhiều giáo hội chú ý và 

phỏng theo.  Do đó, một trào lưu của truyền thống Do Thái đã xâm nhập vào Kitô giáo và 

ảnh hưởng đến phụng vụ, tổ chức, phong hóa và cả thần học. Thí dụ ảnh hưởng của Do 

kiều phương tây trong 1Clem, truyền thông Essêni trong Hermas : trào lưu khải huyền 

Palestine nơi Papias. Phê phán về ảnh hưởng nầy là một vấn đề gay go : Chỗ nào là phù 

hợp với tinh thần Kitô giáo, chỗ nào phản lại tinh thần Kitô giáo. Có thể tai hại, một điều 

ta có thể thấy được nơi Hội Thánh Do Thái. 

 

3/. Hội Thánh tại Palestine. 

 

 Tín hữu tại Palestine không tham dự vào những cuộc khởi nghĩa nên đã bị bắt bớ 

như những kẻ phản bội. Hai lần họ chạy trốn qua miền đông Yordan  (cách riêng Pella) và 

đã tùy cơ ứng biến mà đi rao giảng đức tin trong khu vực Syrie Á rập (Bêrêa, gần 

Antiôkia), Damas và vùng đông Biển Chết. Sau cuộc khởi nghĩa thứ nhất, có một nhóm 

trở lại Palestine và tái lập những cộng đoàn tại Yêrusalem, Yudée. Galilée. Sau cuộc khởi 

nghĩa 132-135, tín hữu Do Thái cũng như bất kỳ người thuộc giới cắt bì nào khác đều bị 

cấm chỉ không được vào Yêrusalem, nên sau nầy nếu có cộng đoàn nào ở đó, đều thuộc 

tín hữu dân ngoại. Tín hữu Do Thái chỉ còn lại nơi làng mạc Galilée và tại Kaisaria. 

 

 Những người hồi hương sau năm 70 đã ra sức truyền giáo giữa những người Do 

Thái, đã làm cho các Rabbi chú ý. Bởi đó, Nazaraioi được kê hàng đầu trong những kẻ 

lạc đạo bị chúc dữ. Bút chiến của các Rabbi đầu thế kỷ thứ II còn nhiều tang chứng trong 

các văn kiện Do Thái. 

 

 Hội Thánh Palestine từ năm 70 không còn là Hội Thánh Mẹ đối với Hội Thánh 

dân ngoại nữa, nhưng vẫn còn tiếp xúc. Nhờ các tiếp xúc đó mà chúng ta có các thư 

Yuda, Yacobê. Giáo hội Do Thái dựa theo nguyên tắc thừa kế nên hàng bà con của Chúa 

có một địa vị đặc biệt. Sau Yacobê thì có Simon, con của Klôpas, điều khiển giáo hội Do 

Thái cho đến khi chịu tử đạo dưới thời Hadrianus, địa vị không chỉ là một Giám mục mà 

như một vị Tổng giáo phụ. Dưới thời Domitianus, có hai người thuộc bà con Chúa bị tố 

cáo là thuộc dòng họ David, nhưng vì là những người vô hại nên đã được tha và điều 

khiển giáo hội của họ cho đến thời Trajan. 

 

 Sau năm 135, giáo hội Do Thái dồn qua cả vùng Đông Yordan, đã dần dần mất 

liên lạc với Hội Thánh trong thế giới La-Hy, và dần biến thành một bè Do Thái phiệt. 

Thánh Justinus còn gặp những tín hữu Do Thái sống theo Lề luật, nhưng nhận tín hữu 

dân ngoại được tự do với Lề luật. Trái lại, đến thời Irênê : Tín hữu Do Thái không nhận 

Phaolô, không nhận quy điển đang thành hình và về Kitô luận thì theo thuyết Lập tử. Như 

vậy đã thành lạc đạo. Trong thế kỷ II, họ chép những sách Tin Mừng riêng, chiếu theo 2 

khuynh hướng : Bè Nazaraioi theo tinh thần thượng luật ( Nomisme), bè Ebiônim theo 

khuynh hướng ngộ đạo tạp giáo ( của bè Elkhasai hay Elxai, theo khuynh hướng nầy, coi 

Daniélou, op. cit. 76-80). 

 Khuynh hướng ngộ đạo cùa bè Ebiônim đã chịu ảnh hưởng của bè Essêni  

(Qumrân), sau nầy còn ảnh hưởng trên Kerygma Pétrou. Khuynh hướng ngộ đạo Kitô 
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giáo Do Thái nầy sau cùng sẽ kết thúc nơi bè Manikêo, và sẽ ảnh hưởng trên Hồi giáo, 

còn khuynh hướng thượng luật thì chết mòn và tắt thở vào thế kỷ thứ IV. 

 

C. Nội bộ Hội Thánh. 

 

 Tổ chức của Hội Thánh thời kỳ nầy có thay đổi: Trước năm 70 nói được là còn 

giáo hội Mẹ tại Yêrusalem, do đó các truyền thống Palestine được chuyển sang thế giới 

La-Hy nhờ các thừa sai, nhờ các sứ giả Yêrusalem. Từ năm 70 trở đi, giáo hội Palestine 

chỉ còn là một giáo hội địa phương. Các Tông đồ một khi đã biến khỏi thì các giáo hội, 

mặc dầu phát triển cùng theo một chiều chung cho cả Hội Thánh, cũng sẽ mang những 

đặc tính riêng tùy miền, chi phối bởi những năng lực địa phương và những biến cố lịch sử 

khác nhau. 

 

1/. Cộng đoàn Roma. 

 

     Các thư tịch tiêu biểu: 

 - 1Clem. Viết năm 96 cho giáo hội Corinthô, chứng cho một địa vị đặc biệt của 

giáo hội Roma. 

 - Hermas. Viết vào khoản 110-140 dọi lại những vấn đề nội bộ Roma. Theo truyền 

thống thì thư Hipri và trước tác của Luca cũng đã được viết tại Roma. Và trước hết, 

Marco cũng được viết tại đó, vào khoản 65/70, sau nầy có lẽ 2Clem, khoản 130. 

 

 Giáo hội Roma đã có địa vị cao vào một thời rất sớm ( Thư Rm 1: 8 ; 16:16) và 

các giáo hội nhận đó là hoa quả của các Tông đồ Phêrô và Phaolô (Ign. Rm 4:3  1Clem 

5:4 ), cũng là Cộng đoàn đầu tiên có lắm tử đạo (Kh17: 6). Dĩ nhiên là theo tư cách giáo 

hội tại kinh đô đế quốc. Roma cũng là chỗ mọi nơi để ý, chiếu theo trước tác của Luca, 

Roma hầu nên như kế thừa địa vị của giáo hội Yêrusalem và Roma lãnh trách nhiệm đối 

với các giáo hội khác ( 1Clem). 

 

 Sắc thái của Kitô giáo tại Roma : Có thể hội ra đôi phần từ các thư tịch viết tại đó 

và thư Rm : vấn đề ngộ đạo không phải đề cập đến ( từ ngữ cũng như tranh luận đều 

không nói đến ngộ đạo). Chiếu theo Rm1-2, Cv17, 1Clem, đạo Do Thái Hy lạp hóa hòa 

lẫn với triết lý bình dân Khắc kỷ đã có ảnh hưởng lớn nơi giáo hội Roma. Kiểu sống đạo 

nhấn nhiều hơn vào sự đền tội, hoán cải và ơn tha thứ, họa hiếm hơn mới đề cập đến đạo 

lý “ giải án tuyên công” của thánh Phaolô. Các thư tịch lộ ra đạo lý thần bí về Chúa Kitô 

của Phaolô hay Yoan. Hai vấn đề được để ý hơn là liên lạc tích cực với lịch sử - đế quốc 

và đường ăn năn hối cải, ơn tha tội. Tóm lại, một Kitô giáo quân bình, nghiêm chỉnh, xa 

ngộ đạo, ít bồng bột, không thiên thần bí nhưng hướng về thực tại lịch sử và định luật lịch 

sử, nhấn mạnh vào hối cải, ơn tha thứ và sự vâng phục. 

 

2/. Các giáo hội Tiểu Á. 

 

 Không vùng nào Hội Thánh phát triển mạnh mẽ và bị chống đối nơi Do Thái cũng 

như nơi người ngoại bằng vùng nầy. Tạp giáo Hy Lạp, triết lý bình dân, truyền giáo Do 

Thái đều có rễ sâu trong dân, bởi đó nảy ra phong trào hỗn hợp tạp giáo pha lẫn Do Thái 

giáo. Các thư Corinthô và mục thư đã đề cao cảnh giác đề phòng ngộ đạo kiểu Do Thái. 
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Cuối thế kỷ I và đầu thế kỷ II, các sách Khải huyền, thư 1, 2Yoan, các thư của thánh 

Ignatius cũng đều lên tiếng chống lại phong trào Ngộ đạo. Còn Do Thái đây, tuy có ít tục 

lệ Do Thái (Magn. 8:1; 9:1 ; 10: 3) và kiểu chú giải Cựu Ước (Magn 8:1 Phld 6  8:2) 

nhưng không nhận Lề luật cho tín hữu. Thứ đạo Do Thái nầy, Hội Thánh phải kháng cự 

lại, ngoài các sách Didachè, còn có các giáo phụ và những cộng đoàn Tiểu Á và Syrie 

mãi cho đến thế kỷ thứ V. 

 

 Còn chống lại Ngộ đạo, chúng ta thấy có nhiều kiểu: 

 

   - Sách Khải huyền ( trong các thư cho bảy giáo hội ). 

   - Sách Tin Mừng Yoan : Truyền thống lưu truyền là đã được ra đời tại Ephêsô. Vấn đề 

soạn tác có lẽ đã ngang qua nhiều giai đoạn, đi từ truyền khẩu, đến những truyền thống 

còn lưu lại trong nhóm môn đồ của vị tông đồ. Truyền thống dựa trên hạng người quen 

biết những phong trào thanh tẩy Do Thái tại Palestine, chuyển một môi trường phải chiến 

đấu với Ngộ đạo, nhưng truyền thống lại có một nguồn tài liệu tự lập về Chúa Yêsu, có 

tính cách lịch sử đáng tin cậy. Tin Mừng Yoan là lời rao giảng giải thích cách thâm thúy 

về biến cố lịch sử Yêsu Nazareth. Một truyền thống như vậy đòi hỏi phải có một chứng 

nhân đã hiểu biết Chúa Yêsu, một chứng nhãn tiền, xưa đã là môn đồ của Yoan Tẩy giả 

(Yn1, 35tt), có lẽ đã tham dự vào công cuộc truyền giáo tại Samarie và đã sớm tiếp xúc 

và tranh luận với Ngộ đạo (Yn 4  cf Cv 8:14). Bởi đó, cho dù từ thế kỷ XIX có nhiều học 

giả bác, truyền thống của Hội Thánh có lý mà coi TM Yoan như trước tác của Yoan, hay 

ở trong vòng ảnh hưởng của Yoan. Tuy nhiên, cũng phải lấy làm lạ là sao các thư tịch của 

thánh Ignatius lại không có một tiếng nào về thư tịch Yoan ( mà Ignatius có lẽ đã biết) và 

về Yoan, khi viết cho các giáo hội Tiểu Á. 

 

 Yoan chỉ là một trong các tín hữu gốc Palestine đã di cư đến Tiểu Á. Trong số 

chúng ta còn phải kể : Philip, giảng viên ( Cv 8), Aristion (theo Papias). Có lẽ họ di cư 

nhân dịp chiến tranh Do Thái và đã hiến mình phục vụ Hội Thánh dân ngoại. Họ chuyển 

giao gia tài truyền thống cho các giáo phụ như Polykarpus, Papias, mà Irênê, giám mục 

Lyon sau nầy cũng là môn đệ. Truyền thống nầy sẽ có vai trò đặc biệt trong việc duy trì 

đạo lý chân chính cho Hội Thánh thời sau các Tông đồ. 

 

3/. Các giáo hội tại vùng Syrie. 

 

 Vùng Syrie từ những ngày đầu đã chịu ảnh hưởng của giáo hội Palestine ( Những 

người Hy hóa bị trục xuất khỏi Palestine đã thành lập giáo hội Antiokia). Vào thời nầy, 

ảnh hưởng đó vẫn còn ( Tiêu biểu nơi “ Công vụ của Phêrô, ngụy thư về những hiệp đấu 

giữa Simon phù thủy và Simon Phêrô). Nhờ đó, giáo hội lan tràn về vùng Đông Syrie. 

Tranh luận gắt gao của giáo hội vùng nầy là với đạo Do Thái, vốn rất hoạt động ở vùng 

nầy, và Ngộ đạo. Tiêu biểu cho việc đối phó với đạo Do Thái là Tin Mừng Mattheu và 

Didachè (Coi J.P. Audet, La Didachè). Có những học giả coi các Thư Yacobê (62/80) 

(viết để chống lại những thả lỏng bắt đầu) và Yuda (chống lại Ngộ đạo chống lề luật, lối 

năm 80) như những thư từ Palestine gửi cho tín hữu vùng nầy. 

 

 Cuối thế kỷ I, chiếu theo các giáo phụ bàn về lạc đạo, thì Ngộ đạo hoành hành tại 

Antiokia. Các thư của thánh Ignatius chứng gián tiếp là ngài biết rõ Ngộ đạo nơi quê nhà. 
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Ngộ đạo bành trướng với Menandro ( môn đệ Simon phù thủy, coi : Leisegang, La Gnose 

76-78, F.M. Braun, Jean le theologicien I, 189-191) và Satornil ( coi : Leisegang, op. cit 

78-80 ; F.M. Braun, po. Cit. 191-194). Với Satornil, Ngộ đạo khoác áo Kitô giáo : Đấng 

cứu thế không còn là Simon hay Menandro nhưng là Chúa  Kitô, vũ trụ luận dựa nhiều 

hơn trên Cựu Ước. Có lẽ, Basiliđê cũng xuất phát từ Antiokia, cũng như những bè rối ngộ 

đạo bình dân, mệnh danh là “Ophites” ( Coi : Leisegang,op.cit. 81-128). 

 

 Chống lại Ngộ đạo, chúng ta gặp thánh Ignatius và những Ca vãn của Salomo 

(kiểu nói chịu ảnh hưởng của Ngộ đạo, coi: F.M.Braun op. cit.224-251). Đến lối giữa thế 

kỷ II, giáo hội Syrie không còn chứng tá nào về truyền thống Ekklêsia Catholikê nữa, và 

hầu như sa hẳn vào ảnh hưởng ngộ đạo. 

 

4/. Tại Ai Cập. 

 

 Giáo hội đã khai sáng làm sao và biến chuyển thế nào, lịch sử phải chờ đến lối 180 

mới ghi nhận được gì chắc chắn. Nhờ ký ức hồi tưởng mà biết được ít dấu cựu trào lên 

đến đầu thế kỷ II. Nguồn gốc giáo hội có lẽ lên đến thời Phaolô truyền giáo. Theo 

Clementê Alexand, vào khoản đầu thế kỷ thứ II, tại Ai Cập có 2 sách tin mừng ngụy thư  

(TM của người Ai Cập, TM củ người Hipri). Cả hai mang đấu ảnh hưởng Ngộ đạo. Tuy 

nhiên, theo chỉ thảo tìm thấy, ngay đầu thế kỷ II, giáo hội Ai Cập đã thấy lưu thông các 

sách Tin Mừng Nhất Lãm và Yoan (Papyrus Rylands, Pap. Egerton 2). Hội Thánh chính 

thống công giáo cũng có chân tại Ai Cập : Thư Barnaba là đại diện. Tuy vậy, giáo hội Ai 

Cập dần sa vào ảnh hưởng Ngộ đạo: Ai Cập trở thành trung tâm của các phái Ngộ đạo  

(Coi F.M.Braun op.cit. 69-133 – Leisegang op. cit. 136ss). Tuy nhiên, nhờ giao dịch 

thường xuyên với thế giới bên ngoài mà giáo hội Ai Cập không bị dìm hẳn dưới phong 

trào Ngộ đạo. 

 

*  Tóm lại, giáo hội các vùng thời nầy lộ ra nhiều sắc thái và khuynh hướng khác nhau. 

Tại Palestine, giáo hội Do Thái bị đánh bật ra khỏi địa sở và sang cư ngụ tại Đông 

Yordan và dần dần tan thành những bè rối Do Thái. Tại Syrie và Ai Cập, giáo hội sa ảnh 

hưởng ngộ đạo nhiều. Tại Roma và Tiểu Á, Hội Thánh chính thống mới quyết định, sau 

nầy sẽ thấy thành lập  quy điển Tân ước và Kitô giáo chính thống duy nhất vào cuối thế 

kỷ II. 

 

* Các vấn đề đặt ra cho Hội Thánh. 

 

1/. Những vấn đề gay cấn thời Phaolô giờ đã dịu: Tức là vấn đề đối xử với đạo Do Thái 

thượng luật. Vấn đề nầy chỉ còn có tính cách địa phương cho vùng Palestine và một phần 

tại Syrie. 

 

2/. Vấn đề sống đạo của tín hữu: Sự nguội lạnh trong lòng đạo và sa vào kiểu sống trần 

tục như bàng cận thấy rõ được trong thư Hipri và Hermas. Hp 3: 7 ; 4: 13 so sánh thái độ 

của cộng đoàn với dân Israel kêu ca trong sa mạc, cho thấy có thể sa cơ ngã lòng (3:12t). 

(Coi thêm 12:1t). Hermas lại thấy Hội Thánh như một bà già hiện ra nói mình tại sao trở 

nên yếu nhược, già cỗi  ( Visio 3: 11; 1-3 ;13: 4). Mt 24-25 cũng là những lời cảnh tỉnh 

một giáo hội có phần bê trễ. 
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 Nguyên do của sự nguội lạnh là Quang Lâm triển hạn: Các tôi tớ mệt mỏi vì thời 

gian cứ kéo dài mãi ( Không phải vì vỡ mộng trước Quang Lâm sát cận, theo giải thích 

của thuyết Cánh Chung nhất trí Eschatologie conséquente ). Sự căng thẳng bởi  Cánh 

Chung hiện tại bị nhụt dần : Sự căng thẳng dằng co giữa sinh hoạt cánh chung ở nơi trần 

gian như phương xa và sinh hoạt lịch sử không phải của một kẻ bị cầm tù bất đắc dĩ mà là 

của một kẻ có trách nhiệm. 

 

3/. Giải quyết vấn đề giao thời. 

 

3.1. Theo hai hướng : Thư Hipri cũng như Hermas đều quan tâm đến sự nguội lạnh bê 

trễ ơn cứu rỗi đã được thông chia nhờ hối cải giờ trở nên bấp bênh. Tuy nhiên, vấn đề đó 

được giải quyết theo hướng khác nhau. Ta phải nói hướng chung chứ không thể nói hai 

cách giải quyết biết nhau rành mạch và khai trừ nhau: 

 

Hipri : Lấy lại lời rao giảng, nhưng giải thích sâu hơn chiếu theo tình trạnh mới. Tác giả 

dùng so sánh với quy chế tư tế Cựu Ước và vạch ra quyền Thượng tế Cánh Chung của 

Chúa Kitô ( 8:1 ; 10: 12), tin vào Ngài thì đã đứng trong vũ trụ mới (12:27t) cho dù bề 

ngoài không thấy gì khác thường. Ai chối Ngài thì sẽ hư đi ( 6: 4tt ; 10: 26-31 ; 12:16t). 

Việc của Chúa Kitô là việc cứu rỗi cùng tận  Eph-apax ( chỉ có một lần), nên hối cải 

cũng có tính cách cánh chung, chỉ có một lần, nhưng lại là một sự thay đổi bao trùm cả 

đời người. Hipri không giải nố cho biết khi nào sa ngã sẽ nên vô phương hối lại. Hipri 

làm theo kiểu Rao giảng, vạch ra ơn đã được là gì, tai họa thế nào nếu quay lưng  với 

lòng tin. Từ đó, việc tất cả Cộng đoàn phải tham dự trong hành trình, theo sau Đấng lãnh 

đạo tiên phong đã ngang qua bức màn. 

 

Hermas : Trước những tội lỗi của Tín hữu, Hermas rao giảng nhân một mặc khải, ơn hối 

cải thứ hai. Hermas nói rõ ra một điều đã tàng ẩn trong quyền tha tội ban cho Hội Thánh. 

Tuy nhiên, kiểu trình bày không trở lại hẳn lời Rao giảng tiên khởi, mà làm như thể bên 

thanh tẩy ( hiểu như một việc lịch sử), còn có một hệ thống hối cải và tha tội thứ hai, nên 

thanh tẩy (và bởi đó việc Chúa Kitô) không còn thấy rõ tính cách cánh chung  Eph-apax  

Một Kitô giáo thiên nhiều vào quy chế xuất hiện. 

 

3.2 Đòi hỏi luân lý : Cũng vậy, có thể so sánh những đòi hỏi giữa Yacobê – Hermas, 

giữa Mattheu-Didachè : Một bên những đòi hỏi tuyệt đối vì đứng trong nhãn giới cánh 

chung, một bên đứng hẳn về sự có thể thi hành để sinh hoạt ở trần gian. Như vậy, ý nghĩa 

cánh chung của thực hữu mới nơi tín hữu khuất đi một phần sau sinh hoạt lịch sử trên 

trần gian. 

 

3.3 Hội Thánh và lịch sử. Chúng ta có đến ba thái độ: Các thư tịch Yoan đối chọi khắt 

khe giữa những kẻ “ Idioi” – Những kẻ thuộc về riêng Chúa Kitô – và thế gian, người Do 

Thái đạị diện ( Yn 8:44 ; 15:19 ; 17:9  14tt). Trước tác của Luca ( TM – CV ) cho thấy 

việc phát triển của Hội Thánh cũng là lịch sử, lồng vào thế sử, nhưng một lich sử có đặc 

tính riêng : 
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 - Một trình tự diễn tiến xuất từ đạo Do Thái lan đến thế giới La-Hy: Hội Thánh 

liên tục với Israel đạo đức ( những Anawim ) và lên đường từ Yêrusalem cho đến Roma, 

nhờ Phaolô rao giảng Tin Mừng. 

 - Lồng vào thế sử : Bởi đó, Luca cắm chặng liên lạc thế sử. 

 - Lịch sử Hội Thánh như phần thứ ba của Thánh sử kê sau thời tiên tri dọn đàng, 

Thời Chúa Yêsu là trung tâm, dưới sự điều khiển của Thánh Thần. 

 

 Nhiều học giả đã cho thần học Luca là một việc sa đọa, mất tính cách Cánh Chung 

(Bultmann, E. Dinkler). Tuy nhiên, phê phán như thế không nhằm : Trong Tân Ước, một 

cách nghịch lý, Cánh Chung đã xãy ra giữa lịch sử. Rm 10, 4 : Chúa Yêsu là cùng tận của 

Lề luật ( và cả lịch sử), nhưng đó là đối với tín hữu, tức là những kẻ còn trong xác thịt, 

nên cũng là những kẻ sống trong lịch sử. Cánh Chung có ở chỗ nào mà liên lạc với Thiên 

Chúa, đã hứa cho lời cứu rỗi nơi lời tiên tri Cựu Ước, đã được thực hiện, và thực hiện do 

ân huệ Thiên Chúa, trái ngược với sự trông đợi trong lịch sử. Như vậy, Chúa Kitô là cùng 

tận mà cũng là trung tâm của lịch sử. Hội Thánh vừa có tính cách Cánh Chung, vừa thuộc 

về lịch sử. Luca có lẽ vì nhấn đến liên tục thánh sử với Israel, liên tục tạo thành với vũ 

trụ, nên tính cách Cánh Chung không nổi bật. 

 

 1Clem thì hẳn để lu mờ tính cách Cánh Chung của Hội Thánh vì đúng theo một 

lập trường minh giáo mà nhấn vào liên tục với vũ trụ trần gian hợp lý, từ những điều như 

sự sống lại ngày sau hết ( Chúa Yêsu chỉ là người thứ nhất, không thấy nói đến tính cách 

nguyên nhân sự sống lại của Chúa), cho đến những chức vụ trong Hội Thánh. Tóm lại, 

nếu ta bỏ ngoài cách giải quyết của Ngộ đạo, có hai hướng giải quyết những vấn đề nội 

bộ của Hội Thánh: Một luôn luôn quay lại với lời Rao Giảng mà nhấn đến biến cố cứu 

rỗi, và do đó mà cải thiện và tổ chức cộng đoàn. Một hướng khác, không bỏ lời Rao 

giảng trên, nhưng thiên về quy chế để duy trì mức sống đạo phải chăng của con nhà tín 

hữu. 
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    TIN MỪNG THEO THÁNH YOAN. 

 

Thư tịch. 

 

1/ Điểm sách và phong trào: 

 

 PH. Menoud   L’Evangile de Jean d’après des recherché récentes. 

       Les études johanniques de Bultmann à Barrett dán L’ Evangile de 

Jean ( Recherches bibliques 3, 1958 ). 

 Kummel W.G. Das neue Testament ( passim).  

 R. Schnackenburg. La Théologie du Nouveau Testament, ch VI, Theologie 

johannique 79-93. 

 

2/. Sách chú giải: 

 

 Lagrange M.J.  Evangile selon St Jean (1925). 

 Durand A. ( Verbum salutis, 1927 ). 

 Braun (F.M) ( Bible Pirot Clamer ) (1935). 

 Wilkenhauser ( Regensburger N.T. 1948 ). 

 Mollat ( D. Bible de Jérusalem, 1953 ). 

 R. Bultmann ( Meyer Komm. J.T. 1957 ). 

 E.C. Hoskyns, The fourth Gospel. 

 L. Bouyer, Le quatrième Evangile. 

 C.K. Barrett, The gospel according to St John (1955). 

 Van den Bussche, L’Evangile du Verbe  ( Etude Religieuses). 

 

3/.Những sách nhập đề: 

 

 Robert Feuillet . Introduction à la Bible II  (614-683). 

 Braun F.M. Jean le Théologicien et son Evangile dans L’ Eglise ancienne, 1959. 

                               (cf, Recension : RB 67 (1960) 592-597 ( par M.E. Boissmarrd). 

           Jean le théologicien: Les grandes traditions d’ Israel 1964  

           ( Recension, RB 72 (1965) 108-116. 

 Wilkenhauser A. (Einleitung  in das N.T. 200-227 ) ( 1956). 

 Puech A. Histoire de la littérature grecque chrétienne 121-156 (1928). 

 Michaelis ( Wilhelm) Einleitung 91-128 ( 1954)… 

 Các bài trong các tự vị: Jean ( DBS IV 835-843) Catholicisme – Dictionnaire de la 

           Bible – Dictionnnaire de la théologie catholique. 

 

4/. Những sách học vấn đề: 

 

 W.Grossouw, Pour mieux comprendre St Jean ( 1951). 

 J. Dupont : Essai sur la Christologie de St Jean ( 1951). 

 O. Cullman, Les sacrements dans l’Evangile Johannique (1951). 

 C.H .Dodd , The interpretation of the fourth Gospel ( 1953). 

 M.E. Boissmard, Le prologue de St Jean – Du Baptême de Cana. 
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 Recherches Biblique 3 : L’ Evangile de Jean ( Études et problèmes) ( 1958). 

 A. George, Jésus notre vie ( Guide pour la lecture de l’Evangile de Jean). 

 E. Feuillet, Études Johanniques (1962). 

 P. Niewalda, Sakramentsymbolik im Johannesevangelum (1958) 

 W. Thusing, Die Erhohung und. Verherrlichung Jesu im Johannesevagelum 1960. 

  

 Những sách Thần học Tân Ước: 

 

 Max. Meinertz, La Theologie des N.T  II 267-338. 

 R. Bultmann, Theologie des N.T 354-445. 

 Robert - Feuillet, Introduction a la Bible II 890-914 ( L’ Incarnation rédemptrice      

dans les écrits johanniques, par A. Feuillet). 

 

 Thêm những sách bàn riêng về : Diễn từ Tiệc Ly: 

 

 Biehler (G.M) Les paroles d’ adieux du Seigneur ( Lect. Div. 27). 

 Van den Bussche, Le discours d’adieu de Jésus ( Bible et vie chretienne- 1959). 

 Ruby… 

 

 Cũng nên ghi thêm : 

 

 Liebermann, Commentaire de st Jean. 

 Paul Marie de la  Croix, L’ Evangile de Jean et son témoignage spirituel 

 Những sách chú giải cựu trào : St. Thomas. 

 

 Nếu có dịp thì nên đọc sách chú giải của thánh Augustinô, danh tiếng, thâm  thúy. 

 

 Rồi không biết bao là các bài trong các tạp chí, nhất là thời nay trong việc đối 

chiếu với các thu tịch Qumrân. 
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YOAN  1: 1-18 : LỜI DẠO ĐẦU PHÚC ÂM 

 

   *Ý Tưởng:  1-5      Lời của Thiên Chúa : Trong Thiên Chúa, sự sống, sự sáng. 

    6-8      Sứ mạng của Yoan Tẩy giả : Làm chứng cho sự sáng. 

    9-14    Lời đã đến trong thế gian. 

   15        Chứng chỉ của Yoan Tẩy giả. 

   16-18   Những ân huệ của Lời. 

 

   * Kiểu hành văn : 

 

  Từng câu ngắn, có nhịp điệu ( Biền ngẫu, nhất là tiếng móc để chuyển ý ). Tuy 

nhiên, kiểu hành văn đó bị đứt khúc bởi 2 đoạn 6, 15 : nói đến Yoan Tẩy giả ( Sứ mạng 

và chứng chỉ của ông). Quả thực, câu 9 liền kết với câu 5: Tiếng móc “ sự sáng” chủ từ ở 

câu 9 không có, nhưng chắc phải là Lời ( Logos ) vì câu 8 và câu 9 tương phản nhau: 

Non erat lux – Không có sự sáng/ Erat lux vera – Ánh sáng thật. Câu 16 liền với 14: 

Tiếng móc Plenum gratiae…/ De plenitudire ( Đầy ân sủng…/  Sự viên mãn). Câu 16 

khởi bằng hoti ( quia – điều đó ), sau câu 15, tiếng không có nghĩa gì cả, nhưng nếu tiếp 

ngay câu 14 thì dĩ nhiên câu 16 cắt nghĩa: Làm sao Logos lại plenium gratiae… ( ex 

effectu – , vidimus/ accipimus ( chúng tôi/nhận). Như vậy, phải nói hai khúc 6-8 và 15 

làm gián đoạn ý tưởng về Logos. Nếu đọc liền cả đoạn mà loại đi các câu ấy, ta có một 

đoạn văn liên tục. Đằng khác, không thể nói 6-8 và 15 mạo nhập và cũng không ai vụng 

về đến đỗi chêm một cách ngớ ngẫn như thế. Vậy phải nói, các câu ấy tuy vụng về hành 

văn, nhưng là tác giả ( hay soạn giả cuối cùng) đã có ý làm như thế. Thực sự, nếu ta đọc 

liền 6-8 với 19-28, chúng ta có một đoạn văn liên tục khác : Nói việc Yoan xuất hiện và 

làm chứng về Chúa Yêsu. Bởi thế, câu 19 lại khởi sự bằng  kaì (et) không có nghĩa sau 

câu 18, nhưng có nghĩa sau câu 8. Vậy, ý tác giả như thế nào ? Kerygma tiên khởi luôn 

khởi sự sứ vụ Chúa Yêsu với Yoan Tẩy giả ( Diễn từ công vụ, Marcô và cả Mattheu, 

Luca, lý do trình thuất về niên thiếu là nhập đề thôi ). Yoan cũng một ý như thế. Vì thế, 

tác giả lấy mấy câu đầu về trình thuật Yoan Tẩy giả và câu 15 ( :30 ), tức là chóp đỉnh 

của chứng Yoan mà chêm vào giữa bài vãn về Logos. 

 

   * Cách tổ chức lời dạo đầu : 

 

 Tác giả đã dùng các câu chêm mà cắm chặng và chia ý tưởng. Tuy nhiên, kiểu 

diễn ý của tác giả không theo thể thống hợp lý : Tác giả làm cách như lợp ngói. Diễn ý 

mình trong một khúc để rồi lấy lại mà diễn thêm  và bổ túc trong khúc sau. 

 - Khúc thứ nhất kết với câu 5 : Tác giả bao quát ngay tất cả công việc của Logos, 

sau khi thoáng nhìn đến mầu nhiệm hằng có của Logos. 

 - Dùng khúc chêm để cắm chặng ( 6-8) : Yoan làm như cái móc vào lịch sử cứu 

rỗi thực sự đã xãy ra, nói về Logos không phải là suy luận thuần lý ( Đó là công dụng của 

lời chêm ). Khúc thứ hai diễn ra mầu nhiệm Logos đã xuất hiện và hành động trên trần 

gian ( Cả sứ vụ Chúa Yêsu được tóm tắt lại cho đến vinh quang Sống lại của Ngài). Ta 

thấy được là Yoan lập lại câu 4-5. 

 - Khúc thứ ba : Sau câu chêm 15 ( Quả quyết bằng chứng của Yoan về tính cách 

siêu việt của Mêsia Thiên Chúa sai đến ), tác giả cho thấy tính cách siêu việt của ân huệ 
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Thiên Chúa đã ban cho loài người trong Chúa Yêsu : So sánh sứ vụ của Chúa Yêsu và sứ 

vụ của Môsê. Chúng ta cũng lại thấy tác giả diễn lại ý tưởng  của câu 4-5. 

 

   * Vai trò của lời dạo đầu trong Yoan : 

 

  Nhiều tác giả muốn dựa vào 1-3 để hiểu Yn 1, 1-18, hay ít là 1-14 như một trình 

thuật, hay suy luận về những điều Logos đã làm trước khi Giáng Sinh. Kỳ thực, ta thấy 

tác giả nói đến sứ mạnh trần gian của Chúa Yêsu và việc Israel từ chối ( 9-11 ) vinh 

quang Phục Sinh của Ngài ( 14 ), sự sống Thiên Chúa Ngài đem đến cho những ai tin vào 

Ngài ( 12, 16-18). Như thế, lời dạo đầu không tả một giai đoạn nào trước Phúc âm nhưng 

tả cũng những sự kiện của Phúc âm, có điều làm cách tổng quát. 

  Vậy tác dụng của Yn 1, 1-18 là lời dạo đầu. Tuy tác giả dùng nhiều công thức 

trừu tượng ( Logos, sự sáng, sự sống, Doxa, sự thật ), nhưng đã đọc xong Phúc âm thì 

những lời đó không còn là suy luận thuần lý nữa, nhưng là những phương diện phức tạp 

của cùng một biến cố:  Sự kiện Yêsu Nazareth, sự can thiệp Cánh Chung của Thiên 

Chúa, những phương diện của một sự thật quá đầy đủ. Yoan sẽ dùng tất cả Phúc âm để 

giải thích, để cho thấy sự phong phú của Con Một Thiên Chúa đã đến , đã hoàn tất cả 

HESED và EMETH ( gratia et veritas ) mà Thiên Chúa đã dự định từ đời đời. 

 

Câu :1-5 đã là toát yếu cả Phúc âm. Những tiếng Lời, Sự sống, Sự sáng, tối tăm : Dùng 

sự kiện hữu hình để ám chỉ những thực tại siêu nhiên, nhất là Sự  Sống , trong Yoan, luôn 

chỉ sự sống của Thiên Chúa. 

 

Câu 1. Yoan lên đến nguồn suối Sự Sống của Thiên Chúa. 

 In principio/ lúc khởi nguyên có thể là lúc đầu hết ( cho một chuỗi theo sau ), tương đối, 

nhưng có  Erat  nên phải hiểu về  Sự có ở bên kia thời gian, sự đời đời, nói theo cách 

thông thường.  Nhưng cần thiết hơn : Các ám chỉ : 

 - Stt 1, 1 nội dung của Tin lành là Nước Thiên Chúa, nhưng cuối cùng đã thu gọn 

tất cả nơi thân mình Chúa Yêsu : Ngài là Lời của Thiên Chúa – Lời đó đã xuất hiện trong 

một thời gian, nhưng Lời đó đồng nhất với Lời tạo thành của Thiên Chúa, và nếu đã cùng 

tạo thành với Thiên Chúa, thì đời đời Lời đã có.  

 - Ngạn ngữ 8:22 Lời mang tính cách của sự Khôn Ngoan, một cách gián tiếp để 

cho thấy Lời có một thực thể riêng giống như Khôn Ngoan, nhưng luôn ở trong Thiên 

Chúa, đằng khác, lại có liên lạc với vũ trụ : Logos có phận sự tạo thành và cứu rỗi như 

Khôn Ngoan ( Ngạn ngữ 7: 22-27). 

 - Mc1: 1 Tin lành xuất hiện trong lịch sử, theo Kerygma tiên khởi từ Yoan TG rao 

giảng và Chúa Yêsu chịu phép rữa. Tuy nhiên, Lời Thiên Chúa không phải từ đó mới có, 

mới hoạt động. 

Erat ( là) : Đối chiếu với factum est ( Nó là) ( 1: 3 ; 6 ; 14). 

Verbum (Logos): Yn ngay từ đầu đã nhắm đến Chúa Yêsu, thành tựu Cánh chung của 

mọi ý định Thiên Chúa và hoàn toàn xác tín Chúa Yêsu là Tin lành, là Lời Thiên Chúa đã 

nói ra. Tiên vàn mọi sự, chương mới đầu phải đọc như lịch sử, nhưng là lịch sử mặc khải 

hằng có, do một nhân vật hằng có. Logos hằng có nhưng không thể biết , hay hiểu được  

Vấn đề ngoài dung mạo lịch sử của Chúa Yêsu. Đằng khác, biến cố trong trình thuật 

Phúc âm chỉ hiểu được khi xác tín rằng vai chủ động của Phúc âm không chỉ là người ta 

mà là Logos hằng có của Thiên Chúa. 
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Et verbum erat apud Deum / Và Lời ở nơi TC : Tiếng dùng để chỉ sự gần gũi, nhưng 

muốn gần thì phải khác : Chúng ta có thể nói có ám chỉ đến ngôi vị, nhưng đó là kết luận 

sau. 

Et Deus erat verbum / Và Lời là Thiên Chúa : Theo mẹo Hy Lạp thì rõ chủ từ là Logos, 

như thế Deus là trạng từ chỉ tính của Logos. 

Yoan muốn độc giả phải đọc phúc âm dưới nhãn giới của câu nầy. Việc và lời của Chúa 

Yêsu là việc và lời của Thiên Chúa. Nếu không hẳn là thế thì sách chỉ là chuỗi lộng ngôn. 

 

Câu 2: Hoc erat in principio apud Deum/ Ngài đã có lúc khởi nguyên nơi Thiên Chúa 

Hai mệnh đề đàu tên được tóm lại : Lời không phải từ đâu đến với Th. Chúa nhưng Lời 

ngay từ đầu đã ở nơi Th. Chúa. Hình như có dội lại ngạn ngữ 8: 27-30 ( Coi 17: 5). 

 

 Câu 3. Yoan chuyển qua công tác Lời có trong tạo thành. 

Omnia per ipsum facta sunt / Nhờ Ngài mà muôn vật được tạo thành 

 - Ngạn ngữ 8: 30. 

 - Do Thái: P. Aboth 3: 15 hiểu về Torah, như dụng cụ nhờ đó vũ trụ đã được tạo 

thành. 

 - Triết lý khắc kỷ : Logos là nền tảng của tạo thành. 

 - 1Cor 8: 6 ; Col 1: 16 : Heb 1: 2. Ý của Yoan : Lời có nhiệm vụ trong tạo thành 

nên Lời không phải là trung gian tùy dịp, ngẫu nhiên. 

 

 3b – 4 Vấn đề phân câu không được chắc. Chữ Quod factum est/Điều đã thành 

sự ( ho gegonen) có thể đem về trước hay kéo về sau. Có thể : 

 -  ( a )Quod factum est in ipso vita erat…Điều đã thành sự nơi Ngài là Sự sống.  

 -  ( b )Nihil quod factum est / in ipso vita erat  

Phải hơn, nối với nhau : 

1 : Thể văn của lời dạo đầu : Có biền ngẫu giữa các vế và tiếng móc. 

2 : Lịch sử : Từ đầu đến thế kỷ IV, đều theo kiểu (a), đến bè rối Arius nổi dậy, muốn dựa 

vào câu nầy mà từ chối thần tính của Logos, từ đó người ta bắt đầu đọc theo kiểu (b). 

Có bốn cách hiểu : 

 - ( a ) Quod factum est in Ipso ( in Verbo) vita erat. 

 - ( b ) Quod factum est – in Ipso vita erat. 

 - ( c ) Quod factum est, in ipso vita ( chủ từ ) erat. 

 - ( d )  Quod factum est, in ipso ( Verbum ) erat vita. 

 

Vita (zôê) theo kiểu Yoan dùng thì luôn luôn đem về sự sống siêu nhiên, nhất là 4b lại 

định nghĩa et vita erat lux… Theo mẹo Hy Lạp, zôê không có quán từ, nên dễ hiểu hơn 

cả là một phụ từ ( attribut ). 

 

Kiểu ( b ) : Cyrillo Alex cắt nghĩa giống như Col 1: 17 Omnia in ipso constant. Vita có 

nghĩa thế thì thực là ép, và lại hoàn toàn tự nhiên.  

Augustinô theo thuyết mô phạm “ mọi sự có mẫu sống trong Verbum” 

Boismard : Mọi sự đã dựng nên đến mức sự sống trong Verbum : Chuyển nghĩa “ Quod 

factum est : Quod est viviens” vita: tự nhiên. 

Chung chung : Chữ nầy phải chuyển nghĩa, và Vita phải là tự nhiên. 
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Kiểu ( c-d ) : Quod factum est : một thứ casus pendens, nhưng trong Yoan, casus 

pendens là cốt nhấn đến điều quan hệ nhất. Đây không có lý gì mà cho quod factum est 

là quan hệ. 

 

Kiểu ( c ): Loisy dịch “Ce qui est devenu, en cela il y eut vie”. Loisy hiểu về sự sống 

siêu nhiên. Phải chuyển nghĩa  quod factum est để nhắm về loài người. Vita chủ từ ( Theo 

Hy lạp đáng phải có quán từ, nhưng thực lại không có). Van-Hoonacker hiểu tất cả  vita 

lux về tự nhiên, càng không theo mạch lạc hơn nữa. 

 

Kiểu ( d ) Mollat trong Bible de Jerusalem : Vấn nạn : Casus pendens không có lý do-

Vita chuyển nghĩa : 4a Tự nhiên, 4b Siêu nhiên. 

 

Kiểu ( a ) Quod factum est in Ipso vita erat. Chủ từ : Quod factum est in Ipso – Trạng 

từ:  vita. Động từ ginomai Hy Lạp ( fieri ) có thể có nghĩa mạnh : Được làm ra (dựng 

nên)  nhưng cũng có nghĩa yếu: Xãy ra. Giữa nghĩa mạnh và nghĩa yếu có một ý tưởng 

chung  Được xuất hiện ra, được thành sự. 

 

3: Điều được thành sự là do bởi dựng nên nhờ Lời. 

 

Câu 4: Điều được thành sự là điều được xuất hiện trong Lời, nơi Lời : Sự sống siêu nhiên 

được thành sự trong Ngài. Nghĩa là xuất hiện, tỏ bày ra và thông báo cho loài người. 

Điều đã thành sự nơi Ngài, trong Ngài là sự sống – như thánh Ambrôsiô nói – “ Thần tính 

Ngài là sự sống, sự hằng có Ngài là sự sống, xác thịt Ngài là sự sống, sự thương khó Ngài 

là sự sống”. Như thế, 4a đi vào sự nghiệp trần gian của Lời làm người. 

Et vita erat lux hominum / và sự sống là sự sáng cho nhân loại : Có sự sống là thoát 

khỏi giới sự chết hay giới tối tăm : Sự chết không phải là hoàn toàn tiêu diệt nhưng sự 

chết thiêng liêng. Điều đó Yoan sẽ diễn bằng tương phản : Sự sáng / Tối tăm như đã thấy 

trong Phúc âm. 

 

Câu 5: Et lux in tenebris lucet /Và sự sáng rạng trong tối tăm : Nơi Chúa Yêsu có vinh 

quang Thiên Chúa đã chói lọi ( 3: 19-21  8: 12 Yn 9, 12: 35t  46). Sự sống, sự sáng nói 

đây tức là chính Chúa Yêsu rồi. 

Et tenebrae eam non comprehenderunt /Và tối tăm không triệt được sáng : Đứng trước 

Sự sáng đó có sự tối tăm ( Sự đối chọi đó, coi : 3: 19  8: 12  12: 35-46  13: 30 ) tức là 

những quyền năng ma quỷ. Nhưng vừa nói đến tối tăm, quyền lực hắc ám đó, Yoan 

không thể không rao  lớn cuộc toàn thắng của Chúa Yêsu trên tối tăm : Ánh sáng  Phục 

sinh đã hé rạng. 

Comprehenderunt : Tiếng Hy Lạp Katalambánein: Chụp lấy, lấn át đi – Cũng có nghĩa 

chụp lấy bằng trí khôn, hiểu. Yoan để ý đến “ tối tăm không dập tắt được sự sáng” nhưng 

cũng bỏ ngõ cho ý tưởng “ hiểu được, lĩnh hội được”. 

 

Câu 6-8: Giai đoạn thứ hai khởi sự  bằng việc Yoan Tẩy giả xuất hiện. 

Các câu nầy chêm vào trước khúc nói về Lời đến trong trần gian và công việc của Lời. 

Lời là Sự sáng. Trước khi Lời xuất hiện, Thiên Chúa sai Yoan đến để làm chứng. Các lời 

nầy vạch ra khía cạnh tiêu cực ( Yoan không phải là sự sáng ) và tích cực của sứ mạng 
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Yoan TG. Yoan theo một biểu thức như các Phúc âm khác : Yoan TG là người tiền hô 

cho Tin lành Chúa Yêsu đem đến.  

 

Câu 9-14: Lời đến trong trần gian. 

Chính Ngài đã dựng nên, trong dân Ngài đã chọn như dân riêng, nhưng người ta không 

nhận biết Ngài, không chịu lấy Ngài. Nhưng nơi những kẻ chịu lấy Ngài trong lòng tin, 

thì Lời ban sự sống làm cho họ nên con cái Thiên Chúa, con cái siêu mọi dây máu mủ  

(ơn cứu rỗi dựa trên ơn Thiên Chúa và lòng tin, chứ không phải riêng cho dân tộc Israel, 

dựa trên một huyết thống). Các câu 12-14 diễn rộng hơn ý của câu 4 : ( giải thích) Sự 

sống đã xuất hiện nơi Lời là gì : Sự sống làm cho người ta nên con cái Thiên Chúa. Làm 

thế nào ? Tất cả ý định Thiên Chúa đã thành tựu. Lời Thiên Chúa không còn chỉ là lời 

hứa, nhưng đã có xương thịt, đã có hình hài, đã nên lịch sử ở trần gian  “Verbum caro 

factum est” nơi thân xác của Lời. Doxa Thiên Chúa đã nên hiện tại và nhìn thấy được. 

Khi nào sự sáng đã chiếu dọi, lướt thắng tối tăm : Lúc mà các môn đồ đã nhìn thấy ving 

quang của Con, giờ mà Con đã được nhắc lên trên thập giá để vào vinh quang của Cha. 

Đó là Hora : Mặc khải đầy đủ Agapê của Thiên Chúa đối với nhân trần, giờ kết thúc việc 

ban sự sống đời đời , tỏa ra thành Kharis – Alêtheia. 

 

15-18: Phần thứ ba : Hậu quả của công việc Chúa Yêsu : Giao Ước mới. 

 

Câu 14 : đã gợi ý tưởng của khúc nầy :  
Plenum gratiae et veritatis/Đầy ơn nghĩa và sự thật. 

 Con hoàn toàn giống như Cha, Thiên Chúa đã tỏ mình trong Cưụ Ước  Thiên Chúa đầy 

ân nghĩa và trung tín ( Xh 34: 6). Khúc nầy so sánh giữa Chúa Yêsu va Môsê. Giao ước 

cũ cốt để cho ta hội ra được sự cao quý của giao ước mới. 

 

Câu 15: Lại một chi tiết lịch sử Phúc âm: Chứng chỉ của Yoan TG. 

Chứng chỉ nầy vạch ra tính cách siêu việt của Chúa Yêsu. Ngài không chỉ là  qui 

venturus est – Đấng Mêsia các tiên tri đã báo trước – mà Ngài còn là “ Prior erat” : 

Hằng có như Thiên Chúa Cha. Như thế, điều nói trong câu 1-2 xuất hiện lại. 

 

Câu 16-18 diễn lại cách khác câu 4-5 về sự sống và sự sáng, nhưng bằng hai tiếng mang 

nhiều âm hưởng Cưụ Ước : Gratia – Veritas. Câu16-17 chú trọng đến Gratia, Veritas nói 

đến trong  câu 17-18. 

Kharis ( Gratia ) phải hiểu theo hesed Cưụ Ước : Sự trung trực, cái tiết tháo của Th. 

Chúa, sự trung tín của Thiên Chúa với giao ước, với lời hứa với dân Ngài đã ban giao 

ước cho. Tiếng đó LXX ( Bảy mươi) dịch bằng éleos ( misericordia ), rồi chuyển qua 

kharis để diễn rả tâm tình của Thiên Chúa đầy thiện cảm, yêu thương – mà cũng tả hậu 

quả của lòng yêu thương đó : Ân huệ ban ra chứng tỏ lòng yêu mến. Cả hai điều đó được 

diễn ra nơi Chúa Yêsu.  

Veritas :  alêtheia dịch Emeth : Tiếng có thể hiểu theo nghĩa thông thường : Đúng với 

điều xãy ra, không sai lạc. Tuy nhiên, trong Cựu Ước chỉ sự trung tín của Thiên Chúa với 

điều Ngài đã hứa. Nơi Chúa Yêsu, Thiên Chúa thành tựu mọi lời hứa, một trật thành tựu 

cả ý định của Ngài. Đó là mặc khải Tân Ước : Mọi lời hứa đã thành tựu. Mặc khải đó do 

tự Thiên Chúa trung tín với bản lĩnh của Ngài, với các lời hứa. Tuy nhiên, cuối cùng tất 

cả mặc khải là chính mình Chúa Yêsu : Sự thành tựu và sự mặc khải những ý định của 
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Th.Chúa : Ego sum veritas/Sự thật chính là Ta. Nhưng đứng trước chữ alêtheia, người 

học thức Hy Lạp liên tưởng ngay đến giới thần linh, giới Thiên Chúa, vĩnh viễn trường 

tồn, mọi sự trần gian là hình ảnh . Alêtheia có thể mang theo ý nghĩa “ Thực tại đích 

thực”, thực tại trong giới Thiên Chúa. 

Accipimus/ Chịu lấy: Những người đã lên tiếng trong câu 14 còn nói tiếp : Họ đã được 

thông chia sự sung mãn dư đầy có nơi Con Thiên Chúa làm người. 

Gratiam pro gratia/ Ơn nầy thay ơn nọ :   

Từ xưa đến nay, các nhà chú giải đều lung túng, chung chung giữa 2 cách giải thích :Một 

ơn riêng cho người tín hữu tương xứng với ơn dư đầy nơi Chúa Yêsu – hay ơn của Giao 

ước mới thay cho ơn của Giao ước cũ. Nhưng trong đoạn nầy, Yoan gọi Giao ước cũ là 

Lề luật ( Câu 17) – Tuy không hoàn toàn mâu thuẫn ( Lề luật có thể gọi là một ơn ), 

nhưng dù sao, trong mạch lạc khó nghe. 

Người khác hiểu Gratia về Lòng mến Thiên Chúa, như thế,  ơn tương xứng với ơn tức là 

người ta được chịu lấy một lòng mến ( như con cái ), ứng đáp lại lòng yêu mến của Thiên 

Chúa như Cha. 

Người khác nữa : Tất cả sinh hoạt tín hữu dựa trên ơn Thiên Chúa tất cả, ơn nầy qua thì 

đổi lại ơn khác đến. 

 

Câu 17 : Đối chiếu hai giao ước : Tính cách siêu việt của ơn ta được nơi Chúa Yêsu. 

Yoan ám chỉ nhiều nơi đến Lề luật, Môsê, vai trò trong nhiệm cục cứu rỗi: Cựu Ước dọn 

đường cho Giao ước mới. Trong Chúa Yêsu, người ta mới được ân huệ và thực tại cùng 

tận. 

 

Câu 18 : Lời đạo đầu kết thúc ân huệ cuối cùng và nguồn suối mọi ân huệ: Thiên Chúa 

không ai đạt thấu được Ngài. Tất cả Cựu Ước đều mang cảm tưởng : không thể thấy 

Thiên Chúa mà sống được ( Xh 20: 19  33: 20 , thẩm phán 13: 22). Các tiên tri được 

Thiên Chúa hiện ra cũng chỉ thấy được hình ảnh của Ngài mà thôi ( Is 6 Yr 1 Ez 1-3 ). 

Đạo Do Thái thời sau càng chú trọng điều đó và cố loại đi các kiểu nói có bóng giáng  

Như Nhân trong Cựu Ước ( dùng Shekinah thay thế ). Yoan không nói đến thuộc tính 

vô hình Thiên Chúa, nhưng đến sự kiện nơi Chúa Yêsu, Thiên Chúa mới tỏ mình ra. 

Chúa Yêsu mới biết Cha, thấy Cha ( 5:19  6:45  7:29  8:55  10:15  17:25 ), kết hợp mật 

thiết với Cha, không hề tách khỏi Cha ( 10:30-38  12:45  14: 9-11  20  17: 21-23 ). Vậy 

chỉ có một mình Ngài cho chúng ta đạt thấu mầu nhiệm Thiên Chúa. 

Ipse enarravit/ Thông tri . Tiếng Hy Lạp exêgeisthai có nghĩa là “Thuật lại”, doãn lại 

điều xãy ra, nhưng nên để ý đến trong sắc thái có trong tôn giáo Hy Lạp : Tiếng dùng cho 

việc công bố, tỏ bày những bí nhiệm thần linh, nhất là sự bày tỏ ra do các vị thần. Có thể 

Yoan muốn kết thúc với kiểu quan niệm mặc khải đó : Nơi Chúa Yêsu, Thiên Chúa vô 

hình nay đã tỏ rõ ra trong vinh quang của Ngài, trong ân sủng và sự thật. Đến đỗi, : Ai 

thấy Con là thấy Cha” ( 14: 19 ). 

 

YOAN 1: 19-51  NHỮNG CHỨNG CHỈ. 

 

I. Bố cục. 

Phải so sánh với Mc 1: 1-15  

 Yoan TG xuất hiện – Loan báo Mêsia sắp đến. 

 Tường thuật lại việc Yêsu chịu thanh tẩy, rồi chiến đấu với quỷ cám dỗ. 
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 Kết thúc với tuyên ngôn: Impletum est tempus et appropinquavit Regnum Dei/ 

Thời đã mãn và Nước Thiên Chúa đã gần. 

 

Chứng chỉ Yoan. 

 So Mt – Lc, Yoan còn là người giảng đường công chính. 

 So Mc – Yn, Yoan chỉ còn là chứng tá cho Mêsia: Tuyên lời Isaya ( Yn 1: 23 ), chỉ 

Đấng Mêsia ( 29-34) do mặc khải. Gián tiếp trình bày việc Chúa Yêsu thanh tẩy ( Hỗn 

hợp lời tẩy giả trong Nhất lãm với lời bởi trời).  

 Yn có riêng : CHIÊN THIÊN CHÚA. 

Yoan thâu nhận các yếu tố của Kerygma ( Yêsu là Mêsia, khai sáng trật tự mới : Thánh 

Thần – Chứng thực bởi đại diện tiên tri cuối cùng ). 

 

Chứng của các môn đồ. 

 Mc đặt các chứng đó suốt cả Phúc âm. 

 Yn giữ hình thức “Kêu gọi môn đồ”, nhưng thực ra chiêu tập các chứng chỉ. André 

– Yêsu là Mêsia, Philip – Yêsu, Đấng Môsê…đã nói, Nathanael – Yêsu, Con Thiên Chúa, 

Vua Israel. 

Yoan sử dụng truyền thống về Mêsia (Thành tựu mọi lời tiên tri tuyên bố: Yêsu Kitô là 

sự thành tựu đó). 

 

Chứng chỉ của Chúa Yêsu về chính mình. 

 Mc 1: 15 Impletum est tempus, et appropinquavit Regnum Dei. 

 Yn 1: 51 Filius hominis 

 

II. Chú giải. 

Câu 19: Testimonium/ Chứng ( Chủ đề quan trọng trong Yn ).  

Yn không dùng tiếng Testis ( martus ) nhưng động từ ( marturein) testimonium 

perhibere – và danh từ Testimonium  (marturia) ) tương chiếu với sự tiến triển về quan 

niệm Kitô luận: Chúa Kitô thi thố công việc cứu chuộc trong một khung cảnh là thế gian 

thù địch. Sự chống đối Nhất lãm đã nói đến ( Mt 10: 18 Mc13: 9 Lc 121: 13 ) được Yoan 

nhấn mạnh. Tất cả đời Chúa Yêsu diễn ra như trong một vụ kiện : Yêsu và thế gian đương 

đầu với nhau. Các nhân chứng được gọi đến lấy khẩu cung đều diễn ra Lời Mặc Khải của 

Cha. Quan niệm chứng nơi Yoan có tính cách pháp lý. ( Yn không dùng tiếng Kerygma, 

Yn có tính cách biện hộ). 

Chứng dựa vào đâu. Chứng : Tuyên ngôn trên sự kiện hay biến cố mình biết được bởi 

kinh nghiệm ( Yn ; Chứng đi với thấy: 1:34  11:32  19: 35   1Yn 2: 4-14). Nhân chứng đã 

thấy ( Bằng mắt một điều gì trong đời Chúa Yêsu – Điều nầy, Yn cũng giống như  Nhất 

lãm, Công vụ ), nhưng với Yoan, các nhân vật không còn làm chứng về sự kiện mà là về 

thực tại cao siêu tàng ẩn dưới sự kiện. Địa vị Mêsia (1: 32), Máu – Nước (19: 36) như 

dấu cho những ơn cứu rỗi. Dưới các sự kiện : Có thực tại vô hình, chứng nhân chỉ biết 

được nhờ Mặc khải. Như thế, chứng chỉ vừa nói đến kinh nghiệm giác quan, vừa nói đến 

thực tại thiêng liêng. 

 

Chứng về cái gì. Điều căn bản chính là Chúa Kitô ( 1:7-8  15: 5-31,32.36,37,39  8: 14,18  

10: 25  1Yn 5: 9): Ngang qua Lời và việc Chúa Yêsu, chứng chỉ nhắm vào mầu nhiệm 

của thực thể của Ngài, thực tại thiêng liêng của mình Ngài. 
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Ai làm chứng. Yoan TG – Kinh Thánh ( 5: 39) – Môn đồ Chúa Yêsu ( Công việc Ngài) – 

Thần Khí sự thật ( 15: 26…). Hết các chứng chỉ đó đều qui tụ lại nơi Chứng của Cha : 

Mặc khải của Cha diễn ra nơi các nhân chứng, kiện toàn nơi chứng của Chúa Yêsu, tồn 

tại trong chứng chỉ của Thánh Thần. Mục đích của chứng chỉ : Đức Tin (1: 7  19: 36). 

Trung tâm của Đức Tin là Chúa Yêsu “qui venit per aquam et sanguinem”. 

Judaei ( Coi 2 nghĩa của tiếng đó sát với nhau 7: 11-13) Linh đạo Do Thái và Dân Do 

Thái. Do Thái ( Linh đạo): Địch thủ của Chúa Yêsu, bởi đó mà Yoan dùng tiếng riêng 

Israel cho dân Chúa chọn, Israel mới. Do Thái là đại diện cho thế gian. 

Sacerdotes et levitas / Tư tế và lêvi: Những nhà chuyên môn về tẩy rữa 

 

Câu 20-21:Tính cách biện luận ( Chống bè sùng kính Tẩy Giả). 
Elya : Cựu Ước : Malaki 3: 1  23-24 Sir 48: 10  Elya được đồng nhất với sứ giả dọn 

đường cho YHWH – Qumrân cũng có như thế. Tân Ước Mt 11: 8tt Yoan TG là Elya 

redivius ( Mt 17: 10). Đó là quan niệm Elya đến để tỏ đấng Mêsia cho dân chiếu theo 

quan niệm trước tiên tàng ẩn – Mêsia đến xức dầu và tỏ ra. Vai trò Elya  đó, Yoan TG đã 

làm. Tuy nhiên, ở đây Yoan chối : Nguyên nhân ngoài quan niệm Elya tiền hô của Mêsia, 

còn quan niệm Elya tiền hô của Thiên Chúa YHWH, và như thế có vai trò như một Mêsia 

( Đó là quan niệm của môn phái Tẩy giả sau nầy: Còn thấy nơi bè Manđa ). 

Propheta ( Theo bản Hy Lạp thì có quán từ, một nhân vật nhất định nào). Người Samarie 

chiếu theo Thứ luật 18: 15tt mà trong đợi Ta’eb – tức một Moyses redevidius, có tư cách 

tiên tri, làm phép lạ, lập luật, tái tạo tôn giáo đích thực : Ta’ eb. Ta”eb : Người tới lại hay 

người khôi phục mọi sự. Qumrân cũng có quan niệm tương tự như thế về “ Doctor 

justitiae” ( Môreh sedeq). Như thế, Yoan chối tư cách vị tiên tri Cánh chung, vì theo 

Yoan, Yêsu mới là vị tiên tri đó (Yn 6: 30 Act 3: 22   7: 37). Ngài thu lại nơi mình Ngài 

mọi nhiệm vụ của những sứ giả Thiên Chúa. Hoàn cảnh:  Đầu thế kỷ thứ II có tranh luận 

giữa bè Yoan TG và Kitô giáo Do Thái, điểm tranh luận không đem về tước Mêsia  mà là 

tước Tiên tri. Có những Kitô hữu đi xa đến đổi coi Yoan TG là tiên tri giả. 

 

Câu 23 : Vox clamantis in deserto./  Có tiếng hô trong hoang địa 

Yoan TG không liệt mình vào quan niệm chung luận – chỉ có một tín phù cho sứ mệnh : 

Uy tín của Kinh Thánh. Ngài có sứ mệnh một tiếng vô danh, nhưng dựa trên ý định Th. 

Chúa tỏ bày trong Sách Thánh : Ngài toát yếu ý nghĩa của cả Cựu Ước đối với Hội 

Thánh: “ Lời Th. Chúa ngang qua các tiên tri đẻ nhắm đến Lời nhập thể”. 

 

Câu 24: Câu khó trong văn bản. 
Missi ( gửi đi ) ( Trong bản Hy lạp có quán từ hay không). Nếu có (quán từ), sứ giả thuộc 

Biệt phái. Nếu không, hình như một phái đoàn khác chất vấn ( có ít người của Biệt phái 

sai đến) – Hay là – Họ đã được sai đến do Biệt phái ( Biệt phái không phải là chức quyền: 

gây khó cho tính lịch sử của Yoan ). 

 

Câu 26: So với Mc 1: 7. Yoan cắt làm hai một ý tưởng đối chiếu hai phép rữa. Vế thứ 

hai, Yoan đặt mãi tại câu 35. 

 

Câu 28 : Khó khăn về văn bản: Bêthania và Bêthabara. 

 

Câu 29 : Agnus Dei. 
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Hình ảnh chắc thuộc thế giới Cựu Ước. Nhưng đích xác ở đâu? Có những giải quyết : 

 

1. Agnus – Mesia : Văn bản so câu 36 và 41. 

Ý tưởng có trong trào lưu khải huyền ( trào lưu hình như không xa lạ nơi bàng cận Yoan 

vì khải huyền cũng viết theo thế giới tượng trưng đó: Kh 7:17; 14:1-5;17:14;6:16; 22:1-3.  

Tư tưởng : Hênoc : Dân Chúa là một đàn chiên, có chiên đầu đàn dẫn đi – Di chúc 12 tổ 

phụ cũng thế - Trào lưu khải huyền nầy có dính đến nhóm Qumrân – Yoan TG chắc có 

liên lạc với nhóm nầy. 

 

2. Một giải quyết khác dựa trên nguồn văn Aram giả thiết là nguyên cảo của ít ra đoạn 

nầy : TALYA ( agnus/ chiên – servus /tôi tớ ) và như vậy tiếng Agnus đây chính là phải 

dịch Servus. Tư tưởng đi với mạch lạc đoạn nầy : 

 - Trong Nhất lãm, Yêsu chịu thanh tẩy không vì tội mình mà là Ngài lãnh lấy 

nhiệm vụ Người tôi tớ ( Tiếng bởi trời Is 42:1 : Yêsu chịu thanh tẩy là nhắm đến cái chết 

của Ngài, Ngài sẽ thi hành một cuộc thanh tẩy đại đồng cho toàn dân của Ngài. 

 - Dị bản Electus Dei ( Chứ không Filius Dei) trong câu 34. 

 - Phép rữa Thánh Thần trong câu 33. 

Vậy dẫu không nhận thuyết dịch sai Talya đi  nữa, chúng ta thấy rằng Yoan đã sử dụng ở 

đây truyền thống Nhất lãm giải thích về việc Chúa Yêsu chịu thanh tẩy. 

 

3. Nhưng phải đi một bước nữa là tư tưởng Người tôi tớ đây cũng lại tư tưởng của Isaya 

53: 7-12, nhắm đến cái chết thục tội của Người tôi tớ. 

 

4. Hồi sau cùng : Chiên Paskha ( nhưng không phải kéo trực tiếp từ đạo Do Thái, vì 

chiên Paskha đó không tẩy xóa tội lỗi). Như thế là giải thích Tiệc ly và lễ Tạ ơn theo ý 

nghĩa Paskha. Lễ tạ ơn là tiệc paskha, trong đó sự chết của Chúa Kitô được diễn hình 

bằng dấu nhiệm. 

Qui tollit peccatum mundi / Đấng khử trừ tội của Thế gian: Nghĩa trước tiên của tollit 

là cất đi, khử trừ ( nghĩa thông thường trong Yoan, nhất là coi trong  1Yn 3: 5  11: 1-9  

32: 15-19  44: 3-5 Ez 35: 25tt). Chủ đề đó được bàn rộng trong các khải huyền Do Thái 

thuộc thời Tân Ước ( Hênoc 10: 16-22 Ps Salomonis 17: 29…) Tân ước tuy biến đổi 

nhiều yếu tố tin tưởng Do Thái, lại nhấn mạnh đến nhiệm vụ nầy của Mêsia ( theo hình 

thức cao siêu hơn ): Cv 5: 31  3: 26 Mt 1: 21. Tư tưởng đó thể hiện trong Yn: 1Yn 5-9   5: 

18 Yn 8: 31-36, 41-44. 

 

Nhưng khử trừ tội lỗi bằng cách nào ?  

Bằng sự vô tội của Ngài ( nhưng không đủ : Sao lại thế ! ) 

Là vì Ngài ban cho nhân loại thần lực để thôi phạm tội, và chổ nầy ta thấy được liên lạc 

với Thanh tẩy Yêsu vừa chịu lấy  Ngài lĩnh lấy Thần Khí bởi trời, nên Ngài có thể 

thanh tẩy nhân loại trong Thánh Thần ( tức là thông cho người ta Thánh Thần Ngài 

chịu lấy). Thánh Thần là mãnh lực làm cho người ta có sức đi trong luật Thiên Chúa. Tuy 

nhiên, chúng ta thấy Yoan chắc có liên tưởng đến  Ebed Yahweh ( Is 52: 13   53: 12). 

Mang lấy tội lỗi: Như thế, Người tôi tớ là hy sinh thục tội. Rồi còn chiên Paskha : Sự chết 

của Yêsu là lễ tế mới, thành tựu mọi lễ tế, khử trừ sự tội( Thế nào ? Chờ cuối Phúc âm, 

Yoan cho ta thấy mãnh lực của Agapè ). 
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Câu 30: 

Post-ante : Về địa điểm ( đằng trước, đằng sau) hay về thời gian ( Có trước, có sau ) khó 

xác định. Nhưng ý tưởng : Giá trị hơn kém – về thời gian có lẽ nhiều hơn vì cuối câu nói 

đến sự hằng có của Chúa Yêsu. 

 

Câu 31-34 : Trình thuật lại Chúa Yêsu chịu thanh tẩy. 

Mục đích thanh tẩy của Yoan là tỏ bày Yêsu cho Israel ( Quan niệm Mesia tàng ẩn được 

Elya trình diện ) : Điều đó thực hiện khi Thánh Thần xuống trên Yêsu. Sự đó khiến cho 

thanh tẩy của Hội Thánh xuất hiện được. Yoan và thanh tẩy của ông không có giá trị tự 

lập. Cả hai đều để làm chứng. 

Baptizat in Spiritu Sancto/Thanh tẩy trong Thánh Thần :  

Ơn Thánh Thần là điều làm cho nhiệm cục mới khác nhiệm cục cũ. Yêsu chịu lấy Thánh 

Thần và có thể ban cho nhân loại: Đấng khởi sáng chế độ cứu rỗi cuối cùng. 

 

Câu 35-39 : Hai môn đồ. 
Ai ? Andrea là một. Người kia “ Yoan! Môn đồ Chúa yêu mến”. Trình thuật rất đơn giản. 

Hoàn cảnh trơ trơi có : Giờ thứ mười. Như thế trình thuật khô khan là cô ý, tác giả không 

chú trọng . Biến cố thuật lại có một tầm vóc vượt quá hai cá nhân. Một giá trị vĩnh viễn 

đại đồng : Mô thức cho mọi việc kêu gọi môn đồ. 

Quid quaeritis/ Các ngươi tìm gì : lời tiên khởi buột khỏi miệng Lời làm người.  

Philô : ( Det 24) Kẻ  bắt bẻ ( Tức là Realis Homo ) vấn hỏi hồn khi người thấy nó lang 

thang : Quid quaeritis. Có lẽ Yoan muốn cho thấy Kitô – Logos đối chất với người đời, 

dò xét ý định, khiêu khích và lôi kéo : Ngỏ lời với hết những ai muốn làm môn đồ Ngài. 

Trình thuật tóm lại :  

 - Sequi – quaerere / theo tìm kiếm( Nơi môn đồ ) 

 - Invenire – manere / tìm lại ( Phần thưởng môn đồ). 

 - Venite – vidette / Hãy đến và xem / Venerunt, viderunt ubi maneret et apud 

eum manserunt./ Họ đến, họ nhìn thấy và lưu lại cùng Ngài. Nhà của Ngài ở đâu thì 

môn đồ cũng có nhà ở đó ( 14: 2), coi cách riêng 12: 26 ( trong một mạch lạc Thương khó 

và Vinh quang), nhưng cuối cùng kết thúc 16: 27-30, nhưng con đường còn xa ( 16: 32 ). 

 

Câu 40-42 : Simon Phêrô. 
Có 2 điểm khó: 

 - Văn bản : (Invenit hic ) primum ( fratrem ): primum, primus, mane. 

 - Xác định lúc nào Chúa Yêsu đổi tên Simon – Kêpha ( Yn, Mc, Lc : đều đặt trong 

trường hợp kêu gọi ). Có lẽ Yoan kéo vào buổi đầu  vì lý do thần học. 

Yêsu vừa quay ngó dến Simon thì đã rõ tính cách và số mạng Phêrô. 

 

Câu 43-44 : Philip được kêu gọi. 

 

Câu 45-49 : Nathanael. 

Nathanael ( tự nguyên giống như Matthaeus, Theodoros) tranh luận có phải là Tông đồ 

hay không – Nếu là Tông đồ thì đồng nhất với người nào ( Hy Lạp trong phụng vụ : 

Simon Chí thành – bởi hiểu sai tự nguyên Cana – Cananaeus – Bartholomeus – thấy hiện 

lối thế kỷ IX, theo lý Bartholomeus theo sau Philip – Nhưng lại còn kiểu khác : 
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Augustinô, Nathanael thông luật, vì lẽ đó mà không được Chúa Yêsu kêu gọi làm Tông  

đồ. Văn bản có lẽ thiên về kiểu nầy. 

Quem scripsit Moyses in lege, et prophetae/ Đấng mà Môsê trong Lề luật và tiên tri 

chép :  

Hình như không nhắm đến đoạn nào nhất định.Cả Cựu Ước đều hướng về Chúa Yêsu, 

nhưng cũng có thể lấy Tl 18: 18 làm tiêu biểu. 

Invenimus Jesum, filium Joseph a Nazareth – Nazareth potest a liquid boni esse. /Đức 

Yêsu, con của Yuse người Nazareth – Tự Nazareth thì có thể nẩy ra gì tốt được .  

Câu đáp lại của Nathanael : Coi tư tưởng Do Thái Yn 7:52  41-42. 

Nazareth vô danh kia lại là quê quán của Đấng mà các tiên tri cùng Môsê đã nhân danh 

Thiên Chúa hứa, đối với Nathanael là điều không thể tin được. Nhưng – Độc giả phải học 

để nhìn ra – Hành động của Thiên Chúa thường là gây kinh ngạc, không thể tin được. Cái 

chướng do lai từ Nazareth, là phần trong cái chướng gây nên bởi Lời đã làm người. Khi 

gặp cái chướng kia, không có lý lẽ linh lợi của trí khôn dàn xếp được, chỉ phải trả lời : 

Veni et vide ( Bengel : Optimum remedium contra piniones praeconceptas/ biện pháp 

tốt nhất để chống lại các định kiến) 

Ecce vere Israelita / Đích thật là Người Israel….  

Vere đây có thể coi như một trạng từ, Verus : xứng với tên, đích danh. Israelita ( Is 44: 

5) Tên Israel Yakob là tên đặt cho kẻ nào nhận YHWH là Thiên Chúa độc nhất và chân 

thật (Tv 22: 24). Israel, tên chỉ Thiên Chúa lựa chọn, nhắc lại giao ước Thiên Chúa đã kết 

với dân và đòi phải bỏ mọi tà thần. Israel đồng nghĩa với “ Trung tín với YHWH”. 

In quo dolus non est/ Trong mình không có gian dối 

Nghĩa trước tiên, con người không man trá, giảo quyệt. 

Nhưng LXX dùng “ Dolus” để dịch “ Mirmah, remyiah : Dối trá, lừa bịp, gian dối. Các 

tiên tri dùng tiếng ấy chỉ sự thất trung về tôn giáo (Hs 12: 1 Sopho 3: 15 so với 3: 12) 

Khải huyền (14: 5) cũng hiểu gian dối theo kiểu ấy. 

 

Vậy Nathanael, Israel đích thực tức là kẻ đã khước từ mọi liên lạc với tà thần, hết dạ 

trung kiên với YHWH. Bởi nghĩa khác thường đôi chút của Dolus như thế, chúng ta lại 

xét đến tên Israel: 

Đó là các cách hiểu Israel theo tự nguyên đạo lý: 

Philô : Israel : Videns Deum ( Isra’ hel) Tên Israel kèm theo ý niệm “ Thấy Thiên 

Chúa” nói được là phổ thông thời Yoan được viết ra. Nếu hiểu thế thì sát với mạch lạc 

Israel nơi các tiên tri “ Trung tín với YHWH”. Ý tưởng trung tín đó lại được diễn tả trong 

kiểu nói  Thấy Thiên Chúa ( Jer 31:33 1Yn3:5-6). Trong đoạn nầy : Coi - thấy - làm 

chứng – tỏ hiện…rồi kết thúc câu 51 Israel đã được chọn ( Đặc điểm của Dân Chúa), 

trung tín với Thiên Chúa,thấy Thiên Chúa. Thiên Chúa tỏ hiện nơi Chúa Yêsu : Ai không 

nhận ra vinh quang Thiên Chúa nơi Yêsu Nazareth (Vượt quá cái chướng ngại của xác 

phàm nơi Lời làm người) thì không còn là Israel theo ý định Thiên Chúa. Do Thái – vào 

thời Yoan cách riêng – khước từ hẳn điều đó, nên họ vẫn là Judaei, nhưng họ không còn 

là Israel nữa. 

Cum esses sus ficu vidi te / Ta đã thấy ngươi dưới cây vả .  

Lời nghĩa là : Yêsu biết được điều chỉ có một mình Thiên Chúa biết được, ám chỉ đến 

một việc gì kín ẩn ( Nhiều tác giả đã suy luận để biết điều đó – nhưng vô ích ). Có điều 

đáng để ý là các Rabbi vẫn thường ngồi dưới bóng cây mà giảng dạy hay suy ngắm Sách 

Thánh. 
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Tu es Filius Dei, tu es Rex Israel/ Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài là vua Israel 

Hai tước hầu như đồng nghĩa để chỉ Mêsia. Filius Dei chưa nói đến Thần tính, chẳng vậy 

thì sao lại để Rex Israel sau. Tuy nhiên, nên để ý: Con Thiên Chúa và Vua là hai tước đi 

với nhau trong Tv 2:7-8. Tín hữu thấy sấm ngôn đó đã thực hiện trong sự Sống lại của 

Chúa Yêsu. Điều đó cũng nói được là khởi sự thực hiện rồi trong Thanh tẩy Chúa Yêsu  

(Có tuyên ngôn về Con và đằng khác, báo trước Chết – Sống lại ). Yoan nhắm cả trình tự 

Thanh tẩy hướng đến viễn tượng Vương quyền cánh chung, khai mạc đầy đủ trong khởi 

thắng Sống lại ( Đó lại là điều còn nói trong câu 51). 

 

Câu 50-51 : Chứng chỉ của Chúa Yêsu về chính mình Ngài. 
Yêsu biết như một vị tiên tri ( 2Vua 5: 24) ( Lc7: 39) khiến cho Nathanael tin. Đức tin đó 

khi đã có thì lại được thấy những sự lạ lùng hơn : Điều đó được cắt nghĩa trong câu 51. 

Những điều thấy được đó vượt quá ngàn trùng điều có thể coi như tài hay của thầy bói. 

Amen, amen dico vobis/ Quả thật, quả thật, Ta bảo ngươi :  
Một câu đặc biệt của Yoan, một công thức long trọng, mặc khải chỉ đặt nơi miệng Chúa 

Yêsu ( 20 lần). Amen có trong Nhất lãm nhưng không lặp hai lần. 

  

CON NGƯỜI. 

Tự nguyên : bar-nasha : Người ( so với VN Con người hay con vật ). 

Tước : Theo Do Thái muộn thời thì chỉ “ Trung gian đặc biệt sẽ xuất hiện khi niên cùng 

thế tận”. Daniel 7: 13-15 : Con Người đã có tính cách đại diện. 4Esd : Vị cứu tinh Đấng 

chí tôn đã dành sẵn để mưu việc cứu thoát cả tạo thành ( như thế, đồng nhất với Mêsia ). 

Hênoc ( bản Ethiopie) bị tranh luận nhiều : Thiên Nhân ( quan niệm có lẽ phát sinh ngoài 

Do Thái ), nơi Do Thái có 2 hình thức : 

 - Nhân vật trời cao, hiện còn tàng ẩn, sẽ xuất hiện trên mây lúc niên cùng thế tận 

để phán xét và làm Dân Chúa nên kiện toàn. 

 - Thiên nhân lý tưởng, đồng nhất với người đệ nhất sơ thủy ( quan niệm nầy gặp ở 

Philô, rồi trong Kerygma petrou và suy luận của các Rabbi muộn thời). 

Hai  hình thức có khác nhau nhưng dựa trên một ý niệm Người trên trời, vững trong ý 

định Thiên Chúa, tức là được làm  hình ảnh Thiên Chúa. Hai hình thức có đụng chạm 

nhau : Nơi Daniel, Con Người cũng đã có trước rồi, giả thiết bởi việc  sẽ xuất hiện thời 

sau hết. 

 

Trong Tân Ước: 

 

Xưa thần học đối chiếu Con Người với Con Thiên Chúa. Con Người tức là chỉ nhân tính 

đích thực của Chúa Yêsu : Một sự khiếm khuyết. Các câu Phúc âm dùng tiếng Con 

Người chia làm hai loạt : 

 

 - Những lời suy tôn : Nhiệm vụ cánh chung chiếu theo Daniel 7: 13 ( nhưng cũng 

chen tư tưởng : Yêsu – tiêu biểu nơi Ngài – số sót Israel, rồi toàn thể nhân loại ). Phán xét 

( Mt 25: 31tt Mc 8: 38 ) 

 - Những lời hạ mình : Con Người được liên kết với dung mạo Ebed ( Mc 10: 45  

8: 31  2: 10 ). Cả hai tước Con Người và Ebed đã có trước, nhưng điều mới lạ : Yêsu liên 

kết cả hai và chính vì cả hai đều thông vào tư tưởng “đại diện”, Con Người đại diện cho 

cả Nhân loại ( Chiếu theo nghĩa thâm thúy nhất của tiếng Người), còn Ebed đại diện cho 



Kinh Thánh Chuyên Khoa: Tin Mừng Thánh Yoan 

 

Chú giải của Lm YUSE Nguyễn Thế Thuấn, CSsR Page 34 
 

cả dân Israel. Cả hai ý niệm cho thấy một đa số được thu kết và diễn bày nơi Một nhân 

vật – Đó là ý nghĩa của tất cả Thánh sử. 

 

Vậy Con Người là chính Yêsu, nhưng Yêsu tỏ mình ra khi mà Ngài xuất hiện trên mây 

trời để được dẫn đến cùng Thiên Chúa mà lĩnh lấy quyền thống trị vạn vật. 

 

Xét chung, các lời về Con Người nơi miệng Chúa Yêsu thì nhận ra được nơi dung mạo 

Con Người có hai phương diện : Hoạt động trần gian và mặc khải từ trời. Yêsu là Con 

Người, ấy là vì Ngài thi hành dưới đất điều đã được Thiên Chúa định về Con Người ở 

trên trời. Sinh mạng Ngài như chơi vơi giữa hai giới : Thiên thai – Trần gian. Cử chỉ Ngài 

tỏ ra ở dưới đất một sứ mệnh không thuộc về dưới đất nầy. Ngài hành động không phải 

chỉ để thực hiện lời tiên tri đã viết trong Kinh Thánh về con đường Ngài phải đi, nhưng 

mọi cử chỉ của Ngài vạch ra cho người ta thấy được cái vận mạng Ngài diễn ra tại trên 

trời : Sự nghiệp trần gian diễn ra ý định của trời cao. 

Videbitis caelum apertum…/ Thấy trời mở ra 

Thấy Con Người đến ( Mt 26: 64) tức là chứng kiến cuộc quang lâm của Con Người. 

Nhưng có nhiều kiểu, nhiều cấp bậc : Tựu trung là khám phá ra ( trong một mặc khải của 

Cha ) cái phương diện thiên thai, hằng có của sự nghiệp trên trần của Yêsu Nazareth. 

Yoan là Phúc âm muốn diễn sự tế nhận đó. 

Câu 51 có ám chỉ St 28: 12( Angelos quoque Dei ascendentes et descendentes per eam/ 

Thiên thần Thiên Chúa lên xuống trên Con Người), thay vì per eam, Hipri lại để  bô  

(vì sullam – Thang – giống đực ), nhưng chiếu theo mẹo thì cũng có thể đem về Yakob. 

Trong Bereschith Rabba, rabbi Yannai hiểu về Yakob và trưng ra Is 49:3 ( Pervus meus 

es tu Israel…/ Ngươi là tôi tớ ta, Israel và hiểu TU là hình ảnh thiên thai của Yakob  

(Israel ) vẫn ở trên trời, trong khi xác Yakob đang ngủ dưới đất : Các thiên thần lên cao 

ngó Hình ảnh, rồi xuống lại dưới thấy ông ngủ ( Chỉ sự đụng chạm liên kết giữa Người 

trên trời và Người dưới đất).  

 

Vậy công thức kỳ lạ để đáp lại lời xưng hô của Nathanael có ý :  

 - Lấy lại truyền thống tiên khởi : Con Người là tiếng xưng hô của Chúa Yêsu để 

vạch ra địa vị, sứ mệnh, sinh mạng của Ngài. Nước Thiên Chúa ( Mc 1: 15) hay Con 

Người, tức là những thực tại cánh chung, nay đã xuất hiện trong lịch sử. Nếu vậy, kiểu 

giải thích của R. Yannai rất có ý nghĩa ở đây về sứ mệnh của Chúa Yêsu : Con Người 

thuộc hai giới, giới trần gian bày tỏ bản lĩnh thiên thai của Con Người, có tương chiếu mờ 

hay rõ tùy khi, giữa những cử chỉ trần gian và ý nghĩa hằng có nơi Thiên Chúa. 

 - Con người được đặt liên lạc với Ebed YHWH. Cả hai như đã nói là đại diện 

gồm tóm nơi mình Israel đích thực của Th. Chúa : Yêsu là Israel đích thực trên đó vinh 

quang Th.Chúa lưu lại. Thiên Thần lên xuống cho thấy Thiên thai và Trần gian đã nên 

một : Trời đất gặp nhau không phải nơi một thửa đất, nhưng là nơi một Người. Các môn 

đồ  (Các kẻ tin) được nhìn thấy trên trời nhờ Con Người sinh sống trước mắt họ, vì 

Người là hình ảnh của Th. Chúa ( Yn 14:9 Qui videt me videt et Patrem ). 

 

Yn 1: 18 Videbitis/ xem thấy : 

Không phải là hứa một mặc khải nào sẽ xãy đến sau đời sinh tiền của Chúa Kitô. Lời có 

đụng chạm với MT 26: 64 Mc 14: 62 và so đó ta thấy rõ : Chủ trương của Yoan – Cánh 

Chung xãy ra chính nơi Chúa Yêsu sống động trong lịch sử - Đằng khác, lời Mattheu 
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cũng báo cuộc quang lâm của Con Người  xãy đến với việc Chúa Yêsu chết và sống lại  

(a domo/cùng lúc!). Lời hứa đây cũng không đem về biến cố nhất định nào trong đời 

Chúa Yêsu ( Đáng lẽ hiểu được cách riêng về Biến hình trên núi, nhưng Yoan lại không 

thuật ). Đằng khác, Yoan bắt đầu các Dấu lạ (2: 1) với các lời: Et tertia die/ vào ngày thứ 

ba…Một tiếng ngụ ý sống lại sau Thương khó, rồi 2: 11, sau dấu lạ thứ nhất, Yoan kết : 

Hoc fecit initium signorum Jesus…et manifestavit gloriam suam /Đây là dấu lạ đầu 

tiên Chúa Yêsu làm để tỏ vinh quang của Ngài. Như thế, cả chuỗi dấu lạ  theo sau và 

chóp đỉnh là dấu cuối cùng nơi thập giá và sống lại, chính là thị kiến thấy trời mở ra và 

thiên thần lên xuống trên Con Người. Các dấu ấy lại là lịch sử. Verbum caro factum est 

et vidimus gloriam ejus/ Ngôi Lời đã trở nên người phàm và chúng tôi đã nhìn thấy 

vinh quang Ngài . Lịch sử Phúc âm đích thị là một khải huyền đã nên hiện thực. 

Mc1: 15 kết thúc nhập đề vào appropinquavit Regnum Dei/ Nước Thiên Chúa đã gần : 

Regnum Dei là để cho hết các đoạn theo sau. Thì đây, Yoan dẫn các chứng chỉ đến Con 

Người, và Con Người là đề tài mọi diễn giải  theo sau. 

 

III. Bình luận Lịch sử. 

Yn 1: 19-34 giả thiết truyền thống như trong Nhất lãm về: 

 - Lời Yoan TG về Đấng sẽ đến ( Mc 1: 7t Mt 3: 11 Lc 3: 16 ). 

 - Yêsu chịu thanh tẩy ( Mc 1: 9-11 ) 

 - Có lẽ cả việc Yoan TG sai hai môn đồ đến ( Mt 11: 2-6 Lc 7: 18-23) 

Yn 1: 35-51 việc kêu gọi các Tông đồ đòi phải nghĩ đến những trình thuật Nhất lãm ( Mc 

1: 16-20 // Mc 2: 13t // ) - Về tên Kêpha ( Mc 3:16  Lc 6: 14 Mt 16: 18 ). 

 

1/. Trên bờ sông Yordan : 

 Yoan đồng ý với Nhất lãm về hoạt động của Yoan TG trong sa mạc, về việc Yoan 

loan tin sứ giả của Thiên Chúa thanh tẩy trong Thần Khí, về thanh tẩy Chúa Yêsu. Đó là 

dịp mặc khải tư cách Mêsia của Chúa Yêsu. 

 Phái đoàn Do Thái : Việc gửi phái đoàn đến nói được là cái nhiên và cho ta biết 

rằng trước việc hoạt động kinh dị của Yoan, quyền bính tôn giáo của Do Thái đã chọn lập 

trường. Đằng khác, Yoan muốn nhấn vào trách nhiệm Do Thái cố tình ( Coi Yn  5: 33). 

Các điều Yoan phủ nhận lại là điều Hội Thánh phải đương đầu với phái của Yoan TG sau 

nầy. 

 Tri thức của Yoan TG không phù hợp với Mt 11: 3-6. Phải nói, Yoan đã đặt nơi 

miệng Yoan TG điều chính mình hiểu về Chúa Kitô. 

 

2/. Các môn đồ: 

 Không thể giảng hòa Yoan với Nhất lãm ( Không thể nói tạm kêu gọi rồi trên hồ 

Tiberiade, lại kêu gọi lần nữa). Nhất lãm ( Mc ) có tính cách khái lược, nhấn đến chủ đề 

đạo lý về ơn kêu gọi và việc từ bỏ mà lại không nhấn vào những nét cụ thể. Yoan có điểm 

đáng để ý và phải nói là có tính cách lịch sử : Các môn đồ trước hết đã thuộc nhóm môn 

đồ Yoan TG. Chúa Yêsu khi kêu gọi đã để ý đến những ý hướng thiêng liêng họ đã có 

bởi đã được gần gũi  với Yoan ( Trông đợi sự phán xét, tìm ơn cứu thoát, sẵn sàng từ bỏ). 

Họ đã được dọn sẵn, điều mà chúng ta không thấy nói rõ trong nhất lãm. Đằng khác, phải 

nhận là Yoan không chú trọng đến chính việc kêu gọi các môn đồ cho bằng việc thu thập 

các chứng chỉ  trong trình thuật, tuy có tác giả nói là sống động cụ thể, nhưng thật sự rất 

gọn, nói được là chỉ vẻn vẹn nơi ít nét cốt yếu. Rồi, việc xưng tỏ đức tin về tư cách Mêsia 
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kia quá sớm ( về điều nầy, Nhất lãm còn giữ lại được bước tiến cái nhiên hơn). Ngay việc 

đặt tên Kêpha cho Simon cũng có lý mà nói là do một chủ đề đạo lý. Đằng khác, không 

nên quên có những chi tiết nói đến chỉ vì ý nghĩa tượng trưng. 

 

Yoan 2: 1 – 4: 42: Vetera transiderunt, ecce facta sunt nova ( 2Cor 5:17) 

            ( Cũ đã qua đi, và nầy mới đã thành sự ) 

 Gồm có hai trình thuật và hai diễn từ chiếu theo một chủ đề : CŨ – MỚI. 

 

I. Bố cục.  

   - 2: 1-10   Nước biến thành rượu. 

   - 2: 14-19 Đền thờ mới. 

   - 3: 1-21   Tái sinh. 

   - 4: 4-42   Nước giếng và nước bằng sống.  

                    Đền thờ Yêrusalem và Garizim – Thờ trong Thần Khí – Sự Thật. 

 

1/. Phép lạ Cana. 

 Trình thuật thực tế ( Coi: Chum nước, lời hài hước của câu 10), nhưng kết : 

Initium signorum, mani estavit gloriam… bởi đó chắc có ý sâu. Nhưng ý nào ? Có nhiều 

giải thích, nhất là nơi các nhà chú giải Công giáo ( nhấn đến vai trò Đức Mẹ ), nhưng có 

lý mà hiểu nơi sự đối chọi : Nước – Rượu ( Nhiệm cục cứu rỗi mới và cũ ). 

 Vinh quang Chúa Kitô được tỏ bày ra – bởi dấu lạ diễn ra sự thật nầy là, với việc 

Chúa Yêsu xuất hiện, trật tự tôn giáo cũ được thay thế bằng một trật tự mới. Dấu lạ diễn 

ra ngày thứ ba, theo truyền thống, đó là ngày Chúa Yêsu tỏ vinh quang trong sự sống lại 

từ cõi chết. Hợp với quan điểm thánh sử : Tất cả sự nghiệp của Lời mang tính cách  

“Ngày thứ ba”, ngày vinh quang của Ngài. 

 

2/. Tẩy uế Đền thờ. 

 Đền thờ tượng trưng cho cả trật tự tôn giáo. Trình thuật không khác bao nhiêu 

trình thuật Nhất lãm. Nhưng khi giải thích thì khác : 

   - Bởi những xuất xứ Kinh Thánh ( Có lẽ Zac 14: 21và chắc Tv 69:10) 

   - Bởi lời đáp lại việc chất vấn của Quyền Do Thái. Muốn hiểu phải tựa vào quan niệm 

DẤU của Yoan - Một điều thực sự có xãy ra, nhưng mang theo một ý nghĩa sâu thẳm hơn 

là biến cố có thực – Có thể so với Yn 6: 30, xin dấu lạ, Yêsu chối không cho thêm dấu lạ 

nào khác, nhưng Ngài giải thích lại điều đã xãy ra. Đây cũng hiểu cách ấy : Không phải 

hứa thêm dấu lạ, nhưng giải thích việc Tẩy uế Đền thờ vừa diễn ra.Yoan dùng Tv 69: 10  

(Khốn khó của một người trung tín với Đền thờ). 

 Nhất lãm coi việc tẩy uế Đền thờ như điều quyết định dẫn vào Thương khó. Trong 

vụ kiện Chúa Yêsu, đó là một chứng buộc tội. Như vậy, lời về Đền thờ : Trật tự tôn giáo 

được thay thế : Thương khó và ( lặp lại Ba ngày sau ) Sống lại. 

 Yoan 2:21 : Trình tự trong việc thay cũ đổi mới đồng nhất với trình tự Chết và 

Sống lại của Chúa Yêsu.  

 

3/. Đàm đạo với Nicôđemô : Đối thoại chuyển qua độc thoại. 

Đối thoại : Sinh lại. 

 Nicôđêmô không biết ( Đạo Do Thái chính cống không biết ). Đạo lý không do 

những lời như Mt 18: 3, cho bằng do quan niệm chung luận  Kẻ lành được biến đổi trong 
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Vinh quang của thời sẽ đến ( Mt 19: 28 Palingenesia). Chung luận của Yoan : Tái sinh 

không còn phải chờ nơi vị lai xa xăm, mà đã nên điều kiện vào Nước Trời ngay bây giờ  

(Như thế, quan niệm truất bỏ được những gì là cục mịch nơi quan niệm Hy Lạp trong các 

đạo bí truyền ). 

 Sinh lại giả thiết hai giới SARX – PNEUMA. Chủ đề như vậy là việc người ta 

được chuyển từ một giới thấp hèn (sarx) mà đến một giới cao siêu (pneũma), tại đây mới 

có vita aeterna / Sự sống đời đời – Việc chuyển qua đó đã được tượng trưng bằng Nước 

hóa Rượu, Tẩy uế Đền thờ ( Phá đi-Xây lại). 

 Cách nào ? Không nói, nhưng tiếng Natus ex spiritu /sinh bởi Thần Khí, nhắc 

đến 1: 13 Ex Deo nati sunt / Bởi Thiên Chúa mà được sinh ra – Do bởi  Chịu lấy 

Logos  (Pisteuein). Tái sinh đây không có gì giống như tái sinh của thế giới La-Hy.   

 

Độc thoại : Yn 3: 11-21 

 Nói đến unigenitus/Đấng từ trời, từ trời xuống đem theo Sống và Sáng cho nhân 

trần. Người bởi trời có xuống khu vực Sarx và lên lại giới Pneuma thì tái sinh mới có thể 

xãy ra được. Sự có thể đó nên hiện thực cho những kẻ Tin vào Con (1: 13). 

 13-15 : Tái sinh dựa trên điều kiện“Exaltatio Filii hominis/ tôn vinh Con ngươi”. 

 16 : Sự Xuống-Lên của Con Người được chiêm ngưỡng nơi Gốc : Lòng Mến của 

Thiên Chúa ( Yoan sẽ bàn về phần cuối từ chương 13 trở đi) 

 17 : Sống chuyển qua Sáng. Sáng thì phân tách : Phán xét. 

 

Diễn từ : 

 Vạch ra cả sứ vụ của Chúa Kitô ( Dùng ý tưởng căn bản : Tái sinh – đoạn, chêm vào các 

ám chỉ sau nầy mới bàn đến). 

Yn 3: 22-36 : Cũng làm theo đối thoại – Độc thoại. Có tính cách toát yếu và phụ chương 

để giải thích thanh tẩy của Hội Thánh : Trong Nước và Thánh Thần. 

 

4/. Đàm đạo với phụ nữ Samarie. 

Cách trình bày theo kiểu một kịch nhỏ. Đối thoại chính chia làm hai: 

 

7-15 : NƯỚC SỐNG :  

Đi từ nước luôn luôn chảy đến Nước hằng sống. Chủ đề liên kết với trước : Cana ( Nước : 

Trật tự tôn giáo Do Thái) và 3: 5 ( Nước – Thánh Thần ). Ở đây, đặt tương phản giữa hai 

thứ nước : Nước giếng Yakob – Nước Sống. Nước ở đây chắc có ý nghĩa tượng trưng: 

 - Đạo Do Thái ( Rabbi): Nước: Torah ( Nguồn sống ) Yoan : Đó là nước giếng 

Yakob, đối vố Nước Hằng Sống. 

 - Philô : Nước tượng trưng cho những thực tại cao siêu. Yoan : Lex per Moysen / 

Gratia et Veritas per Jesum Christum/Lề luật bởi Môsê, ân nghĩa và sự thật bởi Chúa 

Yêsu Kitô.  
Các cảnh của Yoan : Người đối thoại hiểu lầm ( Kẻ đứng trong giới trần gian không sao 

vừa tầm được với giới của Thiên Chúa). Vì thế, vấn đề quay về vấn đề tôn giáo trực tiếp: 

Đền thờ. Nên để ý tính cách tương đương đoạn hai : Nước – Đền thờ. 

 

16-27 : Đền Thờ. 

Khởi bằng đời sống lôi thôi của người phụ nữ ( Nhưng có ám chỉ đến kiểu sùng bái hỗn 

hợp của dân Samarie – Các tiên tri gọi thờ như thế là ngoại tình – Hiện tượng hỗn hợp đó 
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là điều phổ biến). Đứng trước thế giới đó, Tin lành phải trình bày cách nào ? Dựa trên 

truyền thống Do Thái hay dựa trên tư tưởng hỗn hợp trong thế giới La-Hy ? Yoan không 

dừng ở đó : Dù Yerusalem hay Garizim, vẫn thuộc hạ giới ( Deorsum – Sarx ). 

 

Chúa Yêsu khai sáng thờ phượng IN SPIRITU ET VERITATE. Liên lạc với tái sinh: 

Natus in Spiritu : - Luôn được tiếp tế Nước Sống. 

         - Dâng lên Thiên Chúa thờ phượng xứng với Thiên Chúa. 

Kết :  Chúa Yêsu, Mêsia ( không chỉ báo tin ít sự thật ) nhưng khai mạc một kỷ nguyên 

mới về tôn giáo : Veni hora et nunc. 

 28-42 : Dàn cảnh theo kiểu tấn kịch ( Các vai chủ động đi lại ): 

 - 28 -30 39 : Phụ nữ loan tin cho dân Samarie : Một quan niệm thiếu sót. 

 - 31-38 :Chúa Yêsu cùng môn đồ. Nhấn đến sự “ Vâng phục” ( tùy thuộc ) của 

Chúa Yêsu ( sẽ diễn đoạn 5 ) hoàn thành ( Perficere opus ejus/Chu toàn công việc 17: 4) 

và không còn đâu xa : Sứ vụ của Chúa Yêsu : Cánh Chung. Bởi đó, kết luận : Scimus 

quia hic est vere Salvatore mundi / Đây thực sự là Đấng cứu độ nhân loại. 

 

2:1 – 4: 42 Trình bày sứ vụ của Chúa Yêsu. 

Ý Chính : Một luồng sống mới cho nhân loại nhờ Logos làm người, nhưng diễn ra theo 

nhiều kiểu, để cho thấy nhiều phương diện. Liên kết với chủ đề thần học của Yoan, nên 

nói được giai đoạn nầy chất chứa cả Tin lành. 

Hành văn : Cân đối và liên kết: 

      Trình thuật : Cụ thể ( mặt sarx trong chủ đề et Verb. Caro) 

 Diễn từ : Vạch ra Logos của chủ đề đó. ( Thực tại hằng có Cánh Chung được thể 

hiện nơi biến cố thời gian ). 

 I / Một rabbi ( điển hình cho nhiệm cục mặc khải cũ) 

 II/ Một phụ nữ Samarie : Đâị diện cho thế giới bên ngoài. Tin lành cho Do Thái 

trước, rồi cho cả dân ngoại. 

 Kèm thêm phụ chương: Cắt nghĩa thêm. Nối trước và sau bằng hình ảnh hay ý 

tưởng ( không bàn rộng mà chỉ phớt qua để gợi ý sau nầy). 

 

II. Chú giải. 

 

Câu 2:1-11 : Có 3 điểm chính làm đầu đề cho mọi tranh luận về Phép lạ Cana : 

 - Đức Mẹ xin phép lạ, hay là chỉ tỏ nổi băn khoăn của chủ gia. 

 - Lời đáp của Chúa Yêsu có nghĩa gì. Quid mihi et tibi. 

 - Giờ nói đây là gì. Câu kéo phải hiểu làm sao? 

Nên để ý mạch lạc câu 2: 1-11 tiếp tục với đoạn I, kết thúc các điều đã xãy ra từ câu 1: 29 

là các chứng chỉ và chứng tá, mà chứng tá nền tảng cho Đức Tin Hội Thánh là các môn 

đồ của Chúa. Nên nói được, từ câu 1: 29 ý hướng về các tông đồ và 2: 11 là kết thúc cho 

chiêu tập chứng nhân, nền tảng cuối cùng là vì Chúa Yêsu tỏ vinh quang – Họ thấy vinh 

quang của Ngài – Môn đồ tin. Đặt liền với câu 1: 51, đây là khởi sự thi hành lời đã hứa. 

Vậy, nghĩa tiên khởi không được bỏ ngoài là sự Hiển Linh của Cha. Vì thế, 2: 1-11 

trước hết là một trình thuật phép lạ. 

Nơi Yoan, trình thuật đó xây dựng trên tương phản giữa hai tình cảnh: 

   - Tình cảnh khốn quẫn, thất vọng, không lối ra. 
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   - Giải quyết tình cảnh cách lạ lùng bất ngờ, hay không như người ta ngờ. ( Nhất lãm : 

Người xin được sở nguyện miễn là tin ). Với Yoan , sáng kiến về phép lạ chỉ có nơi Yêsu: 

 - Hoặc không xin mà được. ( 2: 3  5: 7  6: 5-9  9: 6-8  17: 36-38 ) 

 - Hoặc có xin nhưng Chúa quay qua kiểu khác ( 4: 47  11: 3   21  24…)  

Cana : Sự cùng quẫn của người ta được giải quyết bằng một sự sung mãn dư dật lạ lùng. 

Chiếu theo kiểu trình thuật của Yoan, chớ vội lấy mỗi câu như đúc hẳn lại biến cố xãy ra, 

nhưng phải để ý đến kiểu soạn tác, ý nghĩa của tác giả.  

 

Câu 1-2 : Trình bày hoàn cảnh. 

Die tertia/ Ngày thứ ba: Nếu kể từ câu 51 cộng với 19, 29, 35 và thêm mane/buổi sáng 

(41) cùng một ngày đi đàng không nói đến thì có một tuần. Tính với lần kêu gọi thứ nhất 

lại là ngày thứ ba. Thực sự, muốn tính một tuần thì phải giả thiết nhiều. 

Nuptiae/Tiệc cưới : ( Tiệc thời Mêsia: Khải huyền 19: 7-9 , chuyển sang tượng trưng cho 

tiệc Thánh Thể trong Hội Thánh ). Đây không thấy ám chỉ rõ ràng. 

Cana Galilaeae : Hiện tại có 3 nơi : Kefr Kenna, Quanat el Gelil, Ain Qana. Bây giờ, 

người ta đặt nơi xãy ra phép lạ tại Kefr Kenna, cách Nazareth 6 km. 

Mater Jesu ibi / Mẹ Yêsu ở đó : Các tác giả Công giáo thường đặt liên lạc 19: 25tt và cho 

là một inclusio semetica : Để vạch vai trò của Đức Mẹ. Tư tưởng nhiều ý nghĩa nhưng 

cũng phải nhận không rõ lắm. 

Vocatus est et Jesus/ Chúa Yesu cũng được mời : Mời thêm sau và vì Ngài và các môn 

đồ mà rượu thiếu : Khá vẩn vơ. Yoan không nói. Lagrange : Vì Nathanael. Phong tục : 

Suốt tuần, chỉ có những chàng phù rể mới ở thường trực, khách khứa ra vào tùy ý, không 

có tục bắt phải ở luôn. 

Discipuli ejus/ Các môn đồ của Ngài : Tính theo trình thuật 35-51, chỉ có năm người. 

Yoan không thuật còn kêu gọi ai khác, nhưng ở 6: 67 đã có Mười hai. Đây phải hiểu sao 

? Barrett, Bultmann : 12.  

 

Câu 3-5 : Dọn phép lạ - Điểm tranh luận gay gắt hơn cả. 
Vinum non habent /Họ không có rượu nữa.  

Nhiều tác giả : Xin làm phép lạ. Họ dựa vào tri thức của Đức Mẹ về tư cách Con mình – 

vì kinh nghiệm ( Truyền tin ) – hay vì được báo cho biết các thiêng liêng nào khác. Tuy 

nhiên, thực sự cứ đọc như chữ viết thì chẳng có gì hơn là tỏ bày nổi quẫn bách của gia 

đình tân hôn. 

Quid mihi et tibi/ Giữa tôi và bà, nào có việc gì  

ET ( KAI ): Có thể mang nhiều ý nghĩa. 

Một thành ngữ Hy Lạp cũng như Hipri có thể có nghĩa: 

   - Giữa hai người chúng ta ( Ego-Tu ) có gì nghịch nhau đâu. ( Th.phán 11: 12  2Kýsự 

35: 21  2Sam 16: 10  1Vua 17: 18. 

   - Giữa hai người chúng ta có gì thân, hay chung với nhau đâu ?( Os 14: 9  2Vua 3:13 

Jos 22: 24 ). 

Thành ngữ ấy nếu theo một câu hỏi là từ chối – Nếu không là vạch sự kiện ra. Nhưng cả 

hai nghĩa có thể nên rất yếu. Nếu lời Vinum non habent không xin gì cả, mà chỉ là một 

nhận xét thì Quid mihi et tibi chỉ có nghĩa nhẹ : “ Bà muốn gì ”. Như thế, Yoan muốn 

cho ta biết sáng kiến là của Chúa Yêsu. Đức Mẹ không ngờ gì cả - chỉ cho biết tình trạng 

khốn quẫn. Chúa Yêsu – Yoan muốn nói – cho Đức Mẹ hiểu: Ngài có sáng kiến, Ngài có 

cách biến đổi hoàn cảnh. 
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Mullier : (Coi F.M. Braun La Mère des fideles, nhấn cách riêng đến lời nầy, và đặt liên 

lạc với Eva. Nhiệm vụ và vai trò Eva mới). Lời nầy không phải là lời cứng cỏi, bất kính. 

Tục lệ người Tiểu Á, Á Rập khi ở nơi công chúng không bày tỏ liên lạc giữa mình và phụ 

nữ.. 

Nondum venit hora mea  / Giờ tôi chưa đến. 

Hora : Giờ chết ; 7: 30  8: 20  ( 12: 23 27  13: 1  17: 1) 

Hora : Bất cứ một giờ nào được định, kèm với “Đến” 16: 2  4: 25  5: 25  28. 

Hora của Con Người không biết có đồng nhất với chết hay không nhưng liên lạc với sự 

Con Người được suy tôn ( 12: 23  17: 1  13: 1 ). 

 Đằng khác, nên nhớ quan niệm Do Thái về Mêsia : Ngài ẩn trước để có một lúc 

kia xuất hiện – Thời xuất hiện được đánh dấu bằng những  Điềm thiêng dấu lạ Ngài làm 

để người ta nhận ra Ngài. Trong Yoan, Hora có thể chỉ thời xuất hiện cách vinh quang 

bằng phép lạ - Mạch lạc hiện tại ( 1: 51  2: 11 ) cho phép hiểu về giờ đó. 

Hiểu giờ theo nghĩa GIỜ tỏ vinh quang trong phép lạ chỉ có một vấn nạn : 7: 30  8: 20, 

công thức hầu như in đúc. Ở đây chắc có ám chỉ đến cái Chết – Nhưng theo nhãn giới 

Yoan – thì những câu như vậy còn đem về vinh quang cuối cùng hơn là Chết ( Phải 

ngang qua Sống lại và được tôn dương Bên hữu Cha là cùng tận), nhưng trước đó còn 

vinh quang khởi sự  trong các dấu lạ. 

Bây giờ, phải hiểu sao mấy lời trao đổi giữa Chúa Yêsu và Đức Mẹ : 

Quodcumque dixerit vobis facite /Ngài có bảo gì hãy làm theo ( Stt 41: 55 ).  

Đức Mẹ chắc rằng Chúa Yêsu sẽ can thiệp sao đó, còn can thiệp cách nào chính Mẹ 

không biết. Sao Mẹ biết Ngài can thiệp ? Nếu chúng đành lòng loại hẳn những tưởng 

tượng của nhiều nhà chú giải ( Đưa mắt, bộ điệu, nhủ thầm, soi sáng bên trong…) thì 

phải nói Mẹ hội ra ý kia bởi Lời Chúa Yêsu vừa nói. 

Vậy, nếu 3: Đức Mẹ xin phép lạ, 4: Chúa Yêsu từ chối, bằng quid mihi et tibi, và ra lý 

giờ chưa đến, 5: Đức Mẹ, tuy vậy, hiểu Chúa Yêsu sẽ can thiệp, 6tt: Chúa Yêsu làm phép 

lạ. Đó là một chuỗi khó khăn. Mọi cách trả lời chỉ là dấu đầu hở đuôi, thí dụ : Giờ đã đổi 

bởi lời Mẹ xin… 

Vậy, câu 3: không xin phép lạ hay can thiệp gì cả (Yoan dùng để tả tình trạng và làm sao 

cho Chúa Yêsu thấu biết tình trạng quẫn bách). Câu 4 : Đức Mẹ được Chúa Yêsu hướng 

ý tưởng về việc Ngài muốn can thiệp. 

 

Tuy nhiên, nondum venit hora mea, giờ chết đến đây làm gì và liên lạc làm sao với mạch 

lạc? Chỉ có khi nào từ ngữ của Yoan câu thúc thật sự mới nên hy sinh mạch lạc để giữ 

nghĩa. Giờ chết, từ ngữ của Yoan không bắt buộc như thế, nên giờ là giờ tỏ vinh quang 

bằng những dấu lạ. 

Làm sao lại nói giờ chưa đến ngay lúc Ngài toan tính làm phép lạ đầu tiên mà khai mạc 

sứ vụ Mêsia của Ngài?  

Nondum venit hora mea giải quyết theo mạch lạc là hiểu lời nầy như một câu hỏi: Giờ 

Tôi phải tỏ vinh quang ra chưa đến sao? Hiểu ngầm ngay rằng : Đến rồi chứ ! Nhiều giáo 

phụ đã hiểu như vậy : Gregorio Nyssa, Theodoro Mopsuesta, Ephrem ( trưng giải thích 

người khác, hiện nay, Boissmard – dựa trên bài tạp chí của Hugo Seemann). Về mẹo, có 

thể bênh đỡ bằng những lời như : Lc 23: 39 Yn 18: 11 Mc 4: 41, nhất là trong một hoàn 

cảnh tương tự Mc 8: 17. 

Vấn nạn chính là những câu Yn 7: 30  8: 20 Vì công thức tương tự. 
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Câu 6-8 : Phép lạ 

Lapidaae hydriae sex/ Sáu chum bằng đá 

Đá : Chum vại bằng sành thì nhuốm ô uế, đá thì không. 

Sáu: Có tác giả nghĩ có ám chỉ tượng trưng ( Số 6: Khiếm khuyết, đạo Do Thái còn 

khiếm khuyết, Chúa Yêsu làm hoàn bị ), tuy nhiên, không có gì bảo đảm ( Sao Chúa 

Yêsu không dùng 7 cho hoàn bị). 

Metretas : bath ( 45 litres) 2 x 45 x 6 : 540 litres, 3 x 45 x 6 : 810 litres. 

Architriclino/ quản tiệc : Không có chứng chỉ Do Thái đương thời để rõ vai trò người 

quản tiệc ( La Hy có arbiter bibendi, nhưng là người chủ sự bàn tiệc). 

 

Câu 9-10 : Kết thúc. 

Chuyện phép lạ thường kết thúc bằng một lời cảm thán hay chứng thực để vạch ra tính 

hiện thực hay sáng lạng của sự lạ. Yoan không nói bằng một lời nhưng bằng một cảnh cụ 

thể. Bengel : Ingnorantia architriclini comprobat bonitatam vini; scientia ministronum, 

veritatem miraculi. 

Đúng theo kiểu trình thuật sự lạ : Không tả phép lạ xãy ra cách nào. Lời hài hước của 

người quản tiệc : Không đúng với thói tục xưa cũng như nay – Nhưng có thể là hài hước 

chế nhạo chủ theo kiểu Harpagon, hay những chủ quán bịp bợm – Hay chính Yoan ra 

phương châm để làm nổi bật phép lạ và hướng về ý nghĩa tượng trưng. 

 

Ý nghĩa tượng trưng: Dựa trên các tiếng Vinum, secundum purificationem Judaeorum, 

signum, manifestare gloriam suam, cùng tertia die. 

 

VINUM ( Quả tác giả có nhấn đến ý đó ) 

Cựu Ước: Rượu – Một ân huệ của Thiên Chúa, đi với chủ đề giao ước  ( Tv 104: 14 Tlt 

32: 13-14  7: 13  28: 51). Sung mãn về rượu, một yếu tố khi dân chúa được phục hồi.  

(Amos 9: 14 Os 14: 8  2: 11 Jer 31: 12  Is 62: 8. Đáng để ý Stt 27: 25  49: 11-12). Rượu 

đi với sự hân hoan ( Tv 104: 14 Tphán 9: 13 Sỉ 40: 20). Tóm lại, rượu là hậu quả và là 

dấu Thiên Chúa chúc lành – thành phần của thời Mêsia _ Dân Chúa vững chãi trong đất 

Chúa hứa, dấu hiệu cho sự sung sướng hân hoan thời Mêsia. 

Như thế, đợt một của nghĩa tượng trưng: Rượu chỉ Vũ trụ mới Đấng Mêsia đem đến, 

nhiệm cục mới thay thế nhiệm cục cũ. Nhưng đối chiếu cách kêu gọi môn đồ đoạn trên  

(Sự Khôn Ngoan kêu gọi đồ đệ ) thì có thể so sánh với Ngạn ngữ 9: 1-15 ( Như thế, Yêsu 

– Sự Khôn Ngoan – kéo môn đồ vào tiệc rượu : Dạy dỗ sự khôn ngoan đích thực), nhưng  

cũng phải nhận là hơi xa. 

So chiếu với DOXA ( Gloria ) nói đến, thì tượng trưng liên kết với toàn bộ Yoan : Tượng 

trưng cho điều xãy ra trong cả sứ vụ Chúa Yêsu là Mặc khải Doxa Ngài. Trước tiên 

quyền năng nơi dấu lạ chứng tỏ Ngài là Mêsia. Đối với Yoan : Thần tính của Đấng mặc 

khải, chính Ngài mặc khải “ Nomen Patris”. 

Có thể Yoan còn nghĩ đến Thánh Thể, và như thế, phép lạ Rượu song song với phép lạ 

Bánh, nhưng thực sự không tỏ lắm. Tuy nhiên, điều khá chắc là “ secundum 

purificationem Judaeorum / nghi lễ thanh tẩy Do Thái” so với truyền thống Nhất lãm 

khi nói đến rượu ( Mc 2: 22// ): Nhiệm cục mới đến thay thế cho cả trật tự tôn giáo Do 

Thái – cho hết mọi tôn giáo ở cấp bậc đó – Tất cả những gì khác biệt với VERITAS. 

 

SIGNUM : Do lai Cựu Ước : Sự lạ Xuất hành. 
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Yoan dùng signa/dấu lạ (Semeĩa)  cách riêng (Nhất lãm : Postestates). Phép lạ ut signa : 

Biến cố có ý nghĩa tiêu biểu cho Postestas Christi. Đức tin có cấp bậc tùy vào việc hiểu 

biết các signa. 

Có những cách coi signa không thể đem đến Đức Tin ( 2: 10  6: 26  11: 47). Phép lạ 

thường gây nên một lòng tin nào đó : Rất khuyết điểm ( Như  4: 48 và Chúa Yêsu trách 

kiểu coi phép lạ như thế và trách cả lòng tin gây nên như thế mà thôi ). 

Thường thì phép lạ bắt chú trọng đến chính Người làm phép lạ ( 3: 2  9: 16  4: 19  6: 14 ), 

nhưng lòng tin lú lên đó phải vượt quá đi để thấy Người làm phép lạ đó Con Thiên Chúa   

Videre gloriam ejus / Thấy vinh quang Ngài ( 2: 11  20: 30-31). 

 

GLORIA : (Coi Yn 12: 41 Is: Thấy YHWH 6: 1) 

Yoan đồng nhất vinh quang Chúa Kitô với vinh quang Thiên Chúa : Không những Chúa 

Kitô ở trong Thiên Chúa, mà còn xãy ra là khi Thiên Chúa tỏ vinh quang Ngài, thì chính 

Chúa Kitô xuất hiện, chính Chúa Kitô mà người ta thấy ( Coi Yn 8: 56 Stt 15: 5-6 ) Doxa 

của Thiên Chúa, đó cũng là quyền năng của Ngài, và cách nào đó, chính bản tính của 

Ngài. Các phép lạ tỏ cho ta Con Thiên Chúa, với tư cách là “ Những cách diễn bày ra 

quyền năng Ngài”. Và đây, thần học Yoan dùng tượng trưng : 9: 5 phép lạ đó là tượng 

trưng cho quyền năng thiêng liêng của Ngài. Chính với tư cách là ánh sáng thế gian mà 

Ngài làm phép lạ đó (9: 39). 11: 25: Chính vì Ngài là sự sống ( Sự sống, bản tính của 

Thiên Chúa, sống thiêng liêng nhưng hoạt bát đến đổi sự sống thân xác chỉ là một phản 

ảnh. Cuối cùng, phép lạ là chính Quyền năng đang hiện hành : Thấy phép lạ như phải 

thấy là đạt thấu và chiêm ngưỡng chính Quyền năng thiêng liêng. 

 

Signum – Gloria : Liên lạc đã đặt từ phép lạ đầu tiên, rồi sẽ nói lại trong phép lạ cuối  

(11: 4  40). Mọi phép lạ đều có chấp chứa vinh quang, chẳng những thế mà còn trong tất 

cả sự nghiệp Chúa Yêsu ( 12: 28), nhưng vinh quang cách đặc biệt nhắm vào cuối đời 

Chúa Yêsu. 

 

Tertia die : Một ám chỉ nhẹ nhàng đã được đặt ngay phép lạ tiên khởi. “ Cả chuỗi các 

dấu lạ được lĩnh hội dưới ánh sáng ngày thứ ba”. Chỉ có thế, phép lạ Cana mới diễn tả 

nhiệm cục mới hiện hành giữa trần gian. 

 

VẤN ĐỀ LỊCH SỬ. 

 

Xét về phép lạ, thì phép lạ nầy cũng gợi nên những vấn đề như bất cứ một phép lạ nào 

khác của Chúa Yêsu ( Chẳng hạn phép lạ Bánh). Nhưng phép lạ nầy, ngoài tư cách riêng 

cho Yoan ( không có trong Nhất lãm phép lạ tương tự như thế : Bất toại, mù, chết được 

thoát nạn…đều có gặp trong Nhất lãm, tuy khác nơi chốn…) thì lại còn thêm điều nầy : 

Thế giới Hy Lạp có lắm chuyện như thế nói về thần Dyonysus ( Bacchus ). Vị thần nầy 

chẳng những là người khám phá ra cây nho, mà còn biến nước thành rượu được. Như thế, 

nơi thế giới dân ngoại – độc giả của Yoan – người ta có cái gì tương đương nơi phép lạ 

của Chúa Yêsu.  

Vì thế, có ít tác giả cho rằng Yoan dùng một sự tích truyền thống ngoài Phúc âm mà đem 

vào, cùng cho ý nghĩa của những logia ví dụ Rượu và Bì rượu vào ( Mc 2:22// ), hay là 

dùng một truyện đã có trước, muốn điển hình chân lý diễn ra trong các logia nói trên, để 

diễn bày : Với Chúa Yêsu, đạo Do Thái đã bị truất phế. 
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Đáp lại thì cũng vô hiệu : đây hoàn toàn do phỏng đoán ( không lẽ vì dân ngoại có 

chuyện tương tự, mà Chúa Yêsu không thể làm phép lạ như thế), hay một tiên kiến về 

điều phải chăng ( ít người cho phép lạ nầy phàm tục, không xứng với tư cách Chúa Yêsu, 

tại sao ? ). 

 

Yn 2: 12-22 : DẤU ĐỀN THỜ. 

Mạch lạc :  Tại Cana, Chúa Yêsu tỏ vinh quang của Ngài, địa vị Mêsia. Đây, Đền thờ cổ 

kính, độc nhất – Một dịp long trọng – Đại tư tế soạn sửa đi vào nơi cực thánh. Cana, túng 

quẫn được thay thế bằng sung mãn dư dật. Đây, điều tạm bợ nhường chỗ cho thành tựu. 

Như thế, cả hai cảnh cũng đều qui vào : Yêsu là Mêsia. Cả hai cùng hướng vào mặc khải 

cuối cùng. 

Tuy nhiên, dấu Đền thờ vạch rõ ra đến sự bãi bỏ Giao ước cũ – nhấn vào mầu nhiệm 

Chúa Yêsu và sự mù tối của Do Thái ( Cana : Môn đồ tin – Yêrusalem : Kết thúc cho 

thấy lòng tin nông nổi hời hợt của dân chúng). 

Sau đó, Yoan trình bày các mẫu người đứng trước Đức Tin ( Nicodem, Người phụ nữ 

Samarie, một viên chức – có lẽ ngoại giáo ). 

 

Trình thuật Nhất lãm: 

 

Thời buổi : Mấy ngày trước Thương khó. Những chi tiết được thuật tản mác: 

   - Tẩy uế Đền thờ ( Mt 21:12 Mc 11:15-19 Lc 19:45-48 ) 

   - Quyền Do Thái cật vấn về quyền, ít lâu sau đó (Mt 21:23tt// ). 

   - Lời về Đền thờ thì lại ở chứng gian trong vụ kiện ( Mt 26:61 Mc 14:58 Cv 6: 3-14 ) và 

dưới chân thập giá (  Mt 27:40//) 

   - Còn phải nói thêm đến những lời nói đến Đền thờ ( Mt 23:37  24 2// ). 

Nơi Nhất lãm, trong  mạch lạc hiện tại của họ đã thấy giải thích : 

   - Cử chỉ của Chúa Yêsu có tính cách tiên tri cải cách tôn giáo, bởi đó trưng Yr 7:11 Is 

56:7 ( Mc11:17 còn giữ ý nghĩa đại đồng về tôn giáo ). Chúa Yêsu tiếp tục việc các tiên 

tri chỉ trích sung bái chiếu lệ, tự mãn về lòng đạo, tin cậy một cách dị đoan vào Đền thờ. 

Những kiểu nói của Nhất lãm bị chi phối bởi “ giảng dạy trong Hội Thánh” ( Yoan : Lời 

Chúa Yêsu có kiểu cách tiên tri hơn ). 

   - Không những như thế, đây không phải cải cách thường mà là truất bỏ, thay thế: Israel 

bị bỏ, Quyền chức Mêsia – thời Cánh chung – là do bởi Nhất lãm đặt việc tẩy uế Đền thờ 

trong mạch lạc nhắm đến Chúa Yêsu tỏ mình là Mêsia ( Coi Mc 11: 12-14  cây Vả 12: 1-

12 Thợ vườn nho 11: 27-33 Sứ mệnh Yoan TG ( liên lạc Chúa Yêsu – Yoan TG còn giữ 

trong Yoan ), rồi sau đó diễn từ chung luận (trong đó môn đồ hỏi khi nào đến thời Cánh 

Chung). Sau cùng, lời về Đền thờ đặt trong vụ kiện (Chứng gian – Đại tư tế hỏi về Mêsia)  

Bởi đó, Nhất lãm vẫn giữ ý nghĩa về việc tẩy uế Đền thờ : Chúa Yêsu là Mêsia ( Còn hai 

xuất xứ Yr – Is có tính cách giải thích thêm cách đạo đức luân lý – tuy rằng, Mc11:17 còn 

giữ ám chỉ đến Đền thờ trong thời Mêsia cho muôn dân ).  

 

Còn Lời về Đền thờ, Nhất lãm không giữ như chính lời Chúa Yêsu mà là lời vu khống 

của chứng gian, hay của người qua đường. Như vậy, họ không có ý doãn lại chính lời 

Chúa Yêsu mà chỉ có ý vạch ra manh tâm của kẻ nghịch có ý hay không mà lầm lẫn ý 

nghĩa. Nhưng Marco ( 3 ngày ) hình như ngấm ngầm ám chỉ một ý nghĩa như Yoan. 
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Trình thuật Yoan. 

Trình thuật có đầu đuôi mạch lạc, ăn khớp với nhau làm một, chững chàng trong giải 

thích và ý nghĩa chắc nịch. Vừa rất cụ thể ( sống động), lại vừa thâm thúy về giải thích. 

Bức cảnh đầy đủ và cứng rắn hơn trình thuật Nhất lãm : vendentes boves et oves, 

flagellum de funiculis, omnes ejicit de templo, auferte ista hinc : Tất cả quy chế cũ bị 

trục xuất ra cả. 

 

Cảnh được tả dưới nhãn giới Malaki 3: 1-3 (đoạn I đã nói đến vị tiền hô, thì ngay sau đó 

Chúa Yêsu xuất hiện vào Đền thờ của Ngài). Ý nghĩa Mêsia được bày tỏ rõ – nhất là 

domus patris mei/ Nhà Cha Ta   
Chúa Yêsu cho mình có một liên lạc lạ thường và thân mật với Thiên Chúa . Thay vì hai 

xuất xứ tiên tri (chỉ gọi là cải cách), thì có lời ám chỉ đến Zacharia 14: 21 (báo một Đền 

thờ Cánh Chung cho muôn dân, không có buôn bán – một điều nhất thiết phải có trong 

trật tự lễ bái xưa). 

Quid signum ostendis nobis / Có dấu hiệu gì cho chúng tôi biết   
Do Thái hình như hiểu tầm quan trọng của việc Chúa Yêsu làm. Đáng lẽ cử chỉ đó đủ là 

dấu cho họ biết, vậy nên lời cật vấn kia càng bày tỏ ra rõ ràng lòng cứng tin của họ. 

Solvite temples hoc et tribus diebus exitabo illud / Hãy phá Đền thờ nầy đi và trong ba 

ngày ta sẽ dựng lại .  

Kiểu nói theo kiểu tiên tri để diễn bày tình trạng sự kiện một điều chắc thực trong ý định 

quan phòng của Thiên Chúa. Solvere- Excitare : Thuộc chủ đề Yêrêmia nói về Đền thờ 

(dội lại xuất xứ rõ ràng trong Nhất lãm). Đền thờ nói đến khá trổng (Mc 14: 58): Đền thờ 

không còn là đồ thủ công – Muốn vạch rõ thì đã phải nhận là Đền thờ Yêrusalem trước 

hết được nghĩ đến – nhưng còn phải nghĩ đến quan điểm Do Thái đương thời, Đền thờ ý 

nghĩa ngày tận thế. Khi trả lời, Chúa Yêsu tỏ mình như Đấng tái lập Đền thờ. Dấu ban 

cho họ - trước tiên không phải Đền thờ mới – nhưng chính mình Ngài. 

 

46 annis…et tu in tribus diebus…/ 46 năm… xây lại ba ngày… 

Lịch sử :  

Đền thờ bắt đầu xây năm -20/19, Joséphus nói còn tiếp tục mãi đến năm 63. Bốn sáu năm 

sau khi bắt đầu : 27/28. Muốn dung hòa chi tiết lịch sử với Joséphus, có thể giả thiết : 46 

năm – không phải đã xây trong 46 năm, nhưng đã xây cất và hiện còn xây cất thì đã được 

46 năm – Hoặc là hiện lúc bấy giờ, công việc tạm dừng, hay là phần chính “ Naos” đã 

xong. 

Ý nghĩa trong Yoan :  

Đối chiếu : Người ta / 46 năm – Ông / 3 ngày. Do Thái nhấn không phải cự lại việc phá 

đi ( solvite ) mà là cao vọng quá trớn nơi một người đồng trang đối với họ. Quá trớn, vì 

theo Yêrêmia, chính Thiên Chúa đảm đương việc triệt hạ và kiến thiết, bây giờ Yêsu dám 

cho mình quyền đó (Có gì tương tự với Mt 12: 6 templo major est hic). Do Thái chế nhạo 

cao vọng. Câu của Yoan theo đợt thứ nhất nầy thì 3 ngày chỉ là một hạn rất ngắn, thời 

hạn tỏ ra quyền năng lạ lùng, hầu như của Thiên Chúa nơi Chúa Yêsu. Như thế, các lời 

nầy người nghe hiểu được phần nào ( tuy không hết cả ), chứ không phải kiểu “ ông nói 

gà bà nói vịt” ( Chúa Yêsu nói về thân xác Ngài mà thôi, còn Do Thái hiểu về Đền thờ 

mà thôi ). 
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Tẩy uế Đền thờ : Báo đạo Do Thái gần chấm dứt – Do Thái đòi dấu để rõ quyền – Chúa 

Yêsu muốn họ chú ý đến mình Ngài, chứ đừng nơi dấu lạ : Đền thờ phá được rồi, không 

hại gì, vì đã lỗi thời khi có Chúa Yêsu đứng trước mắt họ. Do Thái chế nhạo : Họ nhất 

định chỉ muốn coi Chúa Yêsu như một người thường ( họ tự loại ra khỏi lập trường có 

thể dẫn họ đến Đức Tin ). Như thế, tình trạng có thể hiểu theo lời 1P 4:17. 

 

Hiểu theo nhãn giới thần học Yoan. 

 

Recordiati sunt/ Họ nhớ lại (17/22):  

Dấu chỉ của tác giả báo cho độc giả rằng ý nghĩa biến cố và tranh luận chỉ thấu suốt được 

sau khi Chúa Yêsu đã chết và sống lại (Hai thời khác biệt nhau trong Yoan : in 

proverbiis (16:25) và thời palam annunciabo). Nhớ lại: không chỉ là ký ức suông, nhưng 

là tế nhận đầy đủ các môn đồ đã được về sự nghiệp Chúa Yêsu, dưới sự hướng dẫn của 

Thánh Thần, sau khi Chúa đã chết và sống lại (Yn 12: 16  14:26). 

Crediderunt scripturae / Tin vào Kinh Thánh:  

Không phải Kinh Thánh cách chung, nhưng câu 17 đem về Ca vịnh ( Tv) 69:10 nói về 

người lành mắc nạn, được áp dụng cho Thương khó: Yn 2:17  15: 25  19:24  28-29 Mt27: 

48 Rm 15: 3 Cv 1:20. Người lành đó bởi trung thành với Đền thờ mà đã bị hại.  

Zelus domus tuae comedit (comedet) me/Nhiệt thành đối với nhà Chúa sẽ nghiến cả 

mình tôi :  

Comedet thay thế cho comedit : Tầm ý nghĩa về Mêsia của việc tẩy uế Đền thờ:  Sự việc 

Chúa Yêsu nhiệt thành trong sứ vụ Mêsia làm Ngài phải chết (Yn 12:12-19), nhưng chính 

khi chết mà Ngài nên Mêsia hơn cả. Ngài chấm dứt Giao ước cũ (Tẩy uế kết thúc khi Đền 

thờ bị triệt hạ, điều đó lại là hậu quả tất nhiên vì Mêsia quang lâm trong sự chết và cũng 

là vinh quang của Ngài bởi sống lại).   

Solvite templum hoc et in tribus diebus exitabis illud/Phá Đền thờ nầy đi và trong ba 

ngày Ta sẽ dựng lai (19) ( creditderunt…et ) semoni quem dixit Jesus : 

Nhất lãm : Tẩy uế Đền thờ, một động cơ sát cận cho Thương khó. Logion của Chúa 

Yêsu: Luôn luôn đi liền với việc truất bỏ trật tự tôn giáo cũ và sự chết của Chúa Yêsu. 

Tribus diebus / Trong ba ngày: Luôn luôn nhắc đến Sống lại.  

Excitabo : Suscitabo (egeirein) một tiếng dùng cho Sống lại. Chúa Yêsu không xây lại 

Đền thờ - Chính Ngài là Đền thờ - (nơi Thiên Chúa hiện diện cho Dân Ngài). Thân xác 

nói đây không phải xác đang sống của Ngài, nhưng là sắp phải chết để Sống lại (19: 31 

38 40 20: 12): 

 - Chúa Yêsu chết : Cựu Ước chấm dứt (Màn Đền thờ xé ra). 

 - Chúa Yêsu không xây Đền thờ mới (quan niệm Do Thái) – Không nghĩ đến Đền 

thờ nào trên trời sẽ thực hiện ngày sau hết – Không thiêng liêng hóa ý niệm Đền thờ để 

đem về Hội Thánh (như Phaolô 1Cr 3: 16) hay thân mình tín hữu (1Cr 6: 9). Đền thờ của 

Yoan có thực, cụ thể hiện có cho tín hữu : Xác sống lại của Chúa Yêsu. 

 - Yoan giữ kỹ tác dụng đầu tiên của Đền thờ : Chỗ Thiên Chúa hiện diện, chứ 

không đặt trước tiên tác dụng là nơi tín hữu hội họp (Sau màn Đền thờ bị xé, Thiên 

Chúa hiện diện trực tiếp, đắc lực trong một xác nhân loại, chan chứa vinh quang 

Thiên Chúa : Emmanuel hoàn hảo). 

 

Như thế, dấu Đền thờ : Không chỉ xưng mình là Mêsia, chế độ cũ bị bãi, Con Thiên Chúa 

long trọng báo phương thế khai mạc Đền thờ mới. 
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Sau khi đã hiểu như vậy, đọc giả Yoan tất nhớ đến 7: 37t  1; 14  1: 51  4: 20t  Khải huyền 

Câu : 21: 22. Độc giả sẽ hiểu cả trình thuật theo nhãn giới tín hữu : 

 - Vượt qua Do Thái / Vượt qua của Chúa Kitô 

 - Chúa Yêsu lên Yêrusalem : Đại tư tế vào Đền thờ của Ngài. 

 - Đuổi chiên bò…: Nghi lễ xưa bị truất bỏ, không ích lợi gì nữa. 

 - Sự sốt sắng của Chúa Yêsu dẫn Ngài vào Thương khó, nhưng chính Ngài đã tự 

do đi vào: Ngài biết sứ vụ của Ngài sẽ dẫn Ngài đến đâu. 

 - Hành vi và lời tuyên ngôn của Ngài khai mạc Phúc âm : Mầu nhiệm đạo Do Thái 

chuyển qua Kitô giáo và mầu nhiệm Chết chuyển đến Sống lại. Cả hai chỉ là một : Mầu 

nhiệm Vượt qua. 

 

Kết luận :  

 

   - Đối với Do Thái đương thời Chúa Yêsu - Dấu Đền thờ là chính mình Chúa Yêsu - cho 

mình có quyền biến đổi đạo Do Thái dẫn đến Đền thờ lý tưởng Do Thái mơ ước. 

   - Đối với tư tưởng Yoan muốn trình bày cho Hội Thánh : Dấu Đền thờ cũng vẫn là 

chính mình Chúa Yêsu, nhưng là Đấng phải chết và sống lại. Thực hiện nơi chính mình 

Ngài việc chuyển từ Đạo Do Thái đến Kitô giáo. Rồi, nhãn giới đó mở rộng : Đền thờ 

mới – Chính mình Chúa Yêsu – Nguồn suối ban Thánh Thần cho mọi kẻ tin vào Ngài. 

   - Đền thờ Yoan : Sự hiện diện của Thiên Chúa : Ba giai đoạn trong trình tự Thiên Chúa 

hiện diện trong Chúa Kitô để ở giữa Dân Ngài : 

 + Trong đời trần gian của Chúa Yêsu (Yn 1: 14) – nhưng còn tàng ẩn. 

 + Nhờ sự chết và sống lại của Chúa Yêsu (Yn 7: 37-39). 

 + Ngày Quang lâm (Mầu nhiệm sống lại biểu dương tất cả hiệu lực. Khải huyền 

21 : Thiên Chúa trực tiếp có mặt trong Chiên Con. Từ ngày Yesu được khải hoàn vinh 

hiển, Thiên Chúa đã hiện diện nơi Chúa Kitô, nhưng sự hiện diện đó không thấy được  

(bằng mắt thường), phải tin. Ngày Quang lâm, sự hiện diện đó nên minh bạch. 

 

Thiên Chúa hiện diện, nhập thể trong Chúa Kitô vinh hiển : Người ta chỉ biết Cha trong 

Con vinh hiển của Ngài, chỉ cầu nguyện Cha được dưới tư cách môn đệ Chúa Kitô, chỉ 

chịu Thần Khí Thiên Chúa bởi lòng tin Chúa Kitô vinh hiển. Chỉ có một nơi đụng chạm, 

tiếp xúc với Thiên Chúa mà thôi : Thân xác sống lại của Chúa Kitô. Sinh thời, Chúa Yêsu 

đã là nơi Thiên Chúa hiện diện (1:51) nhưng ẩn khuất – Quang lâm : Vinh quang Thiên 

Chúa được hiển lộ trực tiếp. Hiện tại: Thiên Chúa chắc thực , hiệu lực, hoạt động trong 

ta nhưng chỉ nhận thấy trong Đức Tin. Bởi tin thì: Qui vidit me, vidit et Patrem (14: 9). 

 

Yn 3: 1-21 ĐÀM ĐẠO VỚI NICÔDEM. 

Chúa Yêsu – Nicôdem : Nicôdem đại diện cho đạo Do Thái (Yoan chú trọng đến tính 

cách đại diện đó – Đằng sau đàm đạo, ta thấy Hội Thánh và Hội đường Do Thái thời tác 

giả - Hội Thánh : Truất bỏ đạo Do Thái xưa. Đạo Do Thái không thể cứ tiến trên bình 

diện bình thản theo đà của mình mà đạt mục đích trong Nước Thiên Chúa.Mục đích đó 

không đạt được bằng tranh luận giữa những học giả lỗi lạc (như Nicôdem và Chúa Yêsu), 

cũng không thể ngong ngóng trông một kết thúc đột ngột xuất hiện theo kiểu Khải huyền. 

Không thể không phải vì tất nhiên phải có sự đổi mới do Thiên Chúa mà thôi, nhưng vì 

Nước Thiên Chúa thực sự đã thành tựu một phần rồi, đã nên một điều có thể trực tiếp 

ngay bây giờ. 
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Nguồn tư tưởng có nhiều: Yêsu : Thành tựu Cựu Ước (gốc ý niệm phải hiểu theo Cựu 

Ước), nhưng tư tưởng có nhiều chỗ đụng chạm tư tưởng Hy Lạp, truyền thống Nhất lãm 

cũng rõ rệt. 

 

Câu 23-25 : Đặt vấn đề Đức Tin. 

Dấu đến cốt để gây Đức Tin chứ không phải để gây náo nức. Kính trọng, bồng bột, ưa 

những điều huyền diệu, kỳ lạ : hết thẩy chưa phải Đức Tin. 

 

Câu 3: 1-3 : Tái sinh. 
Nicôdem – Đại diện đích đáng của đạo Do Thái (Coi các tư cách). 

Nocte/Ban đêm :  

Các Rabbi thường đàm đạo, học hỏi rất khuya. Nhát sợ vị nể (Yn 9: 4  11: 10  13: 30 : 

Đêm thường có nghĩa bóng nữa “tối tăm”. Như thế, không rõ Yoan có ám chỉ Nicodem 

ngoi lên từ tối tăm đến ánh sáng. 

Scimus / Chúng tôi biết - Tính cách đại diện của Nicodem. 

A Deo venisti / Tự Thiên Chúa   
Chúa Yêsu được coi như một tấn sỹ (không phải vì được y chuẩn bởi ban các tấn sỹ) 

nhưng bởi Thiên Chúa (Có lẽ nhận Ngài có tính cáh tiên tri) – nhân các dấu lạ (nhưng 

Yoan chỉ mới thuật có Cana, còn các dấu lạ tại Yêrusalem chỉ nói trổng). 

Nicôdem đến với Chúa Yêsu vì ý định gì ? Có lẽ về Nước Thiên Chúa – Nhưng, hình như 

Nicôdem chỉ muốn thông biết thêm – thái độ của các tấn sỹ - mà Yoan muốn ám chỉ : Họ 

chỉ trông bổ túc thêm cho sự học hỏi, chứ không đành lòng nhận đã có gì chung kết xuất 

hiện nơi Chúa Yêsu.  

Amen, amen dico tibi /Quả thật, quả thật tôi bảo ông 

Khước từ mọi lý luận phàm gian – một quả quyết tuyệt đối  (không phải cứ trong bình 

diện lý luận học giả mà đi đến Nước Thiên Chúa). Chúa Yêsu khác mọi Doctores, không 

phải thông hơn theo cấp độ nhưng Ngài là Đấng mặc khải duy nhất – Tiêu chuẩn dùng để 

hiểu và nhận tiên tri cũng không thể áp dụng cho Ngài như kiểu các tiên tri. 

Lời quả quyết : Người – nguyên là người…tất nhiên ở ngoài khu vực Thiên Chúa – Khu 

vực Thiên Chúa là một giới biệt hẳn – vô phương vào trong ấy. Chỉ có một cách thôi : 

Sinh ra - một điều người ta không làm, nhưng người ta chịu lấy – không phải chỉ là 

mêtanoia như Yoan TG rao giảng mà là creation nova/ thụ tạo mới Điều quả quyết tuyệt 

đối : Sự cứu rỗi là ơn Thiên Chúa, chứ người ta không làm ra (Yoan không loại trừ việc 

cộng tác của nhân loại). 

Denuo : dịch từ Hy lạp Anôthen, có 2 nghĩa: 

   - Denuo ( có nghĩa sinh lại, Nicodem hiểu thế - Chúa Yêsu không cải chính) 

   - Desuper ( desurnum ). Câu 5 nói rõ : ex aqua et spiritu-divinitus. Yn 3:11  19:11 

cũng hiểu nghĩa với tiếng desurnum. 

Có lẽ Yoan muốn dùng cả hai nghĩa (Sinh nói đây chắc là nói sinh ra một lần nữa, nhưng 

không chỉ lập lại cái sinh xưa, vì  thế cũng vô hiệu, phải do nguyên lý cao siêu . 

Nisi quis renatus fuerit /trừ khi sinh lại lần nữa   

Quan trọng trong Yoan : Quan niệm  sinh nói cách riêng trong đoạn nầy và 1:12t  1Yn 

2:29  3:9  4: 7  5: 1  4:18, ngoài ra 1Pt 1:3  23  Tito 3:5, do lai không phải từ Cựu Ước 

hay đạo Do Thái ( Nicôdem đại diện cho quy chế tôn giáo cũ không biết – Đạo Do Thái 

còn ở trong giai đoạn tạm). Từ Đạo Do Thái đến Nước Thiên Chúa có gián đoạn, đến đổi 

phải có một khởi điểm tuyệt đối : Sinh ra, Nước Thiên Chúa mới có mặt nơi người ta. 
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Truyền thống Phúc âm : Mt 18:3 Mc 10:15 Lc 18:17 cũng có những logia nói đến việc 

phải vào, phải chịu lấy Nước Thiên Chúa. 

 

Quan niệm Tân Ước về Nước Trời :  

Trông đợi sẽ được nên đầy đủ trong thời sẽ đến trong thế giới Do Thái – Tuy nhiên, Tân 

ước đã mặc khải ( cách tiềm lực ) với sự hiện diện của Chúa Yêsu, Cánh Chung đã nên 

hiện tại. 

Hy lạp : Những tiếng sinh, đẻ cách siêu phàm có nhiều khu vực tôn giáo đã dùng ( Các 

đạo bí truyền). Do Thái kiêng kỵ kiểu nói đó. Kitô giáo có thể đụng chạm về tiếng với Hy 

lạp, nhưng quan niệm có tính chất sinh lý không có chút gì trong nội dung vì sau đó có 

ngay non potest videre regnum Dei / không thể thấy được Nước TC  ( Câu 5: introire), 

quan niệm hoàn toàn Do Thái, quan niệm của truyền thống Nhất lãm, Yoan chỉ dùng ở 

đây. Yoan sử dụng tiếng của thế gới Hy Lạp và tiếng cùng quan điểm Do Thái để vạch ra 

một cái gì đặc biệt của Kitô giáo. 

 

Câu 3: 4-8   PNEUMA – SARX 

 

Trong Yoan, ý tưởng được bước tiến thêm ngang sự hiểu lầm ( coi homo 19: 5 anôthen 

(denuo, desursum 3: 3  7) mori pro (11: 50t) rex (19: 14t  19: 21). Tuy nhiên, ở đây 

không phải chỉ vì hiểu lầm để tiến thêm trong vấn đề mà còn vạch ra  đã trưởng thành 

thì thường thất vọng trước những nổ lực phải có để đổi mới tinh thần – Đây còn hơn 

thế vì việc sinh lại nầy hoàn toàn ở trên mọi sức lực tự nhiên. 

Cum sit senex / Khi đã già :  

Ám chỉ tuổi Nicodem. Nói trổng cho mọi người. ( Nếu chỉ tuổi của Nicodem thì tất nhiên 

không thể là ông Naqdimon của sách các Rabbi ). 

Ex aqua et Spiritu / Bởi Nước và Thần khí:  
Kiểu trình bày của Yoan thường là thế. Cắt nghĩa trước, nhưng lại dọn sau bằng thêm một 

chi tiết, hiện không cắt nghĩa thêm, nhưng sau lại nói đến. Đây thêm: Ex aqua ( Có tác 

giả muốn loại ex aqua khỏi văn bản, nhưng đó là tự tiện ). 

Nhắc đến Ez 36: 25-27 nhưng chú trọng vào lời báo trước của Yoan TG (1:26) và đến 3: 

29-34 sẽ bàn thêm (và đặt nơi sự đối chiếu giữa Chúa Yêsu và Yoan TG). 

Yoan TG ( như đạo Do Thái) : Người ta có thể vào Nước Thiên Chúa không phải bây giờ 

nhưng khi nào Nước Thiên Chúa đến – Yoan TG nhắc hơn đạo Do Thái chính cống về 

tính cách cấp bách ( Cánh chung trước ngưỡng cửa) – và Yoan làm phép rửa (người ta 

phải dọn mình). Chúa Yêsu còn hơn thế nữa. Dọn mình bằng phép rửa Nước : Chẳng đủ 

vào đâu đối với Nước Ngài rao giảng – Phải đổi mới hoàn toàn, sinh lại bởi Thánh Thần 

(Tiền phong của thời sẽ đến). 

 

Yoan còn nói cho Hội Thánh, và chắc chắn ám chỉ đến thanh tẩy Kitô giáo : Thanh tẩy là 

phương thế để chịu lấy Thánh Thần. Nhưng, chung chung, những ám chỉ đến bí tích của 

Yoan rất tế nhị. 

Introire // videre. ( vào // Xem) 

Ex carne…ex spiritu / Bởi xác thịt… Bởi Thần Khí  

Hai giới làm nền tảng cho hai kiểu sinh hoạt, và bởi đó mà có hai kiểu sinh ra hoàn toàn 

khác nhau. Sarx – Pneũma không phải là hai mặt ( Thấp và Cao) của nhân tính. 
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Phải so sánh với 1: 13 6: 33  8: 23 (de deorsum / de supernis/ từ bên dưới/ từ bên trên ) 

42-47 (ex diabolo / ex Deo) 15: 19 ( de mundo). 

 

Như vậy, có hai giới : Giới Thiên Chúa, hoạt động của Thiên Chúa (4:24) và giới của 

Sarx, giới nhân loại phàm gian, tự mình không thể biết Thiên Chúa hay thông cho ai biết 

Thiên Chúa. Nếu nguyên chỉ là Sarx thì giới đó không nhất thiết là giới tội lỗi. Nhưng với 

tư cách là Sarx, thế gian không làm sao kéo mình khỏi hư đốn, hay trạng thái dẫn đến hư 

đốn. Nguyên nhân Sarx chi phối con người chỉ sống theo Sarx, nhất là nó đã là nguyên ủy 

cho việc có con người. ( Về mặt nầy thì khoa học, nghệ thuật, văn minh thay thảy đều 

thuộc giới sarx và hết các điều đó vô phương cứu vãn con người ). 

Quod natum ex carne, caro est, quod natum est ex spiritu, spitiritus est / Sự gì sinh ra 

bởi xác thịt là xác thịt, sự gì sinh ra bởi Thần khí là Thần Khí. 

Mỗi giới sinh ra đều thuộc giới mình. Đó là sự thật căn bản của Kitô giáo. Không có tiến 

hóa mặt nầy. Tuyệt đối loại mọi cách cứu rỗi chính mình. Điều xác thịt bởi mình sinh ra 

(người khác hay việc khác), đều vẫn y nguyên là xác thịt. Thần học sẽ nói đến hai giới 

siêu nhiên và tự nhiên. 

Non miseri / chớ ngạc nhiên  
Tại sao? 

Giới Thiên Chúa vô phương đạt thấu đó lại là tuyệt đối quan hệ cho số mạng. Giới đó lại 

hứa cho nhân loại : Tất cả con người được chuyển sang từ cội rễ đến giới siêu phàm đó. 

Nếu Nicodem hiểu thế, thì còn ngạc nhiên nữa khi Chúa Yesu nói đến “Phải sinh lại”. 

Được sinh lại chỉ có thể nhờ có một phép lạ cả thể :  Sự trở nên như con trẻ – điều kiện 

để vào Nước Trời. Bấy giờ, cũng được coi như ân huệ của Thiên Chúa, chứ không còn 

phải là một điều cố gắng nổ lực mà làm ra cho có. 

Oportet vos nasci /Các người phải được sinh lại 
Xác thịt không thể tự biến đổi mình để đạt thấu. 

Spiritus ubi vult spirat…/ Gió thổi đâu thì thổi 

Trước tiên để ý đến hai nghĩa của Pneũma. 

Yoan tả làn gió thổi, nhưng chính là tả Thần Khí Thiên Chúa. Hình ảnh nhấn đến tính 

cách huyền bí vượt quá hiểu biết, ngoài quyền tự ý sử dụng của loài người. (Làn gió đã 

làm đề tài  so sánh với hoạt động của Thiên Chúa : Qoh 11: 5 Ngạn ngữ 30: 4 Sir 16:21). 

Kiểu nói của Yoan : Ba điều : Hoàn toàn tự do – Tế nhận được (có thực bởi hiệu quả) – 

Người ta không biết do lai và mút cùng của gió. Hình ảnh như vậy nhấn vào thực tại có 

hiệu lực nhưng không thấy được. 

Sic est omnis qui natus est ex spiritu. Mọi kẻ sinh bởi Thần Khí 

Các đặc điểm trên kia lại không nói thẳng về Thánh Thần nhưng về kẻ được Thánh Thần. 

Kẻ sinh bởi Thánh Thần có một tính cách xa lạ đối với trần gian. Thế gian không biết gì 

được về do lai và mút cùng của kẻ đó. Kẻ đó không thể đạt thấu bằng tri thức người 

phàm. Sinh lại bởi Thánh Thần chắc phải diễn bày trong hoạt động (trong agapè). Sinh 

bởi Thánh Thần không cốt yếu là ở nơi chấn hưng đạo đức. Người ta không thể chỉ cho 

thấy được nơi ảnh hưởng của việc sinh lại đó, hay sự xuất hiện, nơi kiểu thống hối, hoặc 

việc cảm thấy mình được giải phóng… 

Đó là biến cố mà thế gian không đo lường, không phán đoán được. Tuy rằng, kẻ sinh ra 

bởi Thánh Thần có kiểu hoạt động làm người ta tế nhận được có gì thay đổi đó (vocem 

ejus audis! /nghe tiếng Ta Cf Yn 13:35) 
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Câu 9-10 : Quomodo possunt haec fiery/ Làm sao có thể xãy ra như vậy 

Tái sinh nầy là đạo lý đạo Do Thái chưa biết. Đây Yoan cũng không nói rành mạch hơn. 

Tái sinh không phải là nói cho một thời nào còn xa. Tái sinh đã nên một điều hiện có thể 

ban cho mỗi người bởi vì Verbum caro factum est / Lời đã trỏ nên xác phàm. Bởi đó, 

độc thoại bắt qua mầu nhiệm Con Người. 

 

Câu 11 : Chuyển văn : Để ý Dico tibi …testimonium nostrum non accipitis. 

Amen, Amen dico tibi… 

Long trọng tuyên bố tính cách đáng tin của chứng chỉ, về điều gì, của ai ? 

Quod scimus /Điều Chúng tôi biết:  

Quod đó là sự sống và hoạt động của Thánh Thần, là giới Thiên Chúa bây giờ xâm nhập 

trần gian. 

Chứng nhân : Vidimus scimus? Chúng tôi biết : Chúa Yêsu nói đây không chỉ một mình 

ngồi đối thoại với một cá nhân (trực tiếp Ngài kéo các môn đồ vào chứng chỉ của Ngài). 

Thực sự, nhãn giới không còn là thời công vụ lịch sử của Chúa Yêsu (coi 7: 39 công việc 

Thánh Thần không biết được trong sứ vụ sinh thời của Chúa Yêsu), mà là thời Hội Thánh 

sau sống lại. Cộng đoàn những kẻ sinh bởi Nước và Thánh Thần ngỏ lời cùng Hội đường 

Do Thái. 

Testimonium nostrum non accipitis / Không nhận chứng của chúng tôi:  

Đem về sứ vụ của Chúa Yêsu 91:10t  12: 36-50 và chứng chỉ của Hội Thánh. 

 

Câu 12 : Si terrena…si dixero vobis caelestia… Nếu viêc dưới đất…tôi nói với các ông 

về việc trên trời...: 

Khó xác định là gì. 

    - Terrena : Những điều như sinh cách mới nói đây ( tuy tự Thiên Chúa) nhưng xãy ra 

caelestia : các điều trên trời (như Cha sai Con ở dưới đất nầy). 

    - Terrena : Các việc trần gian như việc sinh đẻ - Caelestia : Các điều siêu nhiên như 

sinh bởi trên. 

    - Terrena : Chỉ những điều đã mặc khải ( lời các tiên tri hiểu theo nhãn giới tổng quát 

về lịch sử cứu rỗi). Caelestia : Những thực tại Cánh chung. 

Nếu người do Thái chính cống như Nicôdem chưa hiểu gì Cựu Ước, tức sở trường của 

họ, thì làm sao họ nhận được những điều dành cho tận thế. ( Nhưng các điều đó phải hiểu 

theo tư tưởng Yoan). 

 

Câu 13-15 : Con Người Xuống và Lên 

Tất cả lõi tủy của Caelestia gồm tóm trong việc Xuống-Lên của Con Người theo như Hội 

Thánh tin sau khi Chúa đã sống lại. Việc Con Người Lên : Mặc khải cuối cùng đó ai nào 

hiểu được, tin được, nếu Cựu Ước và sứ vụ trần gian của Chúa Yêsu, người ta đã lấy làm 

khó tin. Con Người Lên bao hàm một sự vấp phạm mà Do Thái không vượt quá được ( vì 

phải nhận một người đồng trang của họ, Yêsu quê tại Nazareth, đã bởi trời xuống và lên 

lại : Nơi con Người đó ngưng tụ tất cả liên lạc giữa Thiên Chúa – nhân loại). 

 

Nemo ascendit in caelum / Không ai đã lên trời:  

Trong đạo Do Thái có trào lưu phản kháng những suy tưởng viễn vông của các Khải 

huyền ngụy thư : Khôn ngoan 9: 16. Nhưng Yoan – một luật trừ - Sự Thăng Thiên của 

Chúa Yêsu. 



Kinh Thánh Chuyên Khoa: Tin Mừng Thánh Yoan 

 

Chú giải của Lm YUSE Nguyễn Thế Thuấn, CSsR Page 51 
 

Nisi qui descendit / trừ phi Đấng tự trời xuống… 

Con Người : Mối liên lạc giữa giới Trần gian và giới Thiên thai. Nơi sinh mạng trần gian 

Ngài, những điều ở trên trời được nên như hữu hình và cũng là chỗ mà những điều trên 

trời bị khước từ. Descendit/Ascendit làm nẩy khó khăn : Khi nói đó, Con Người đã lên 

trời rồi. ( Bởi đó, chứng chỉ trước tiên là của Hội Thánh sống sau Sống lại. Xuống – Lên 

là tất cả sứ mạng Chúa Yêsu). 

Qui est in caelo/ Đấng ở trên trời  

Nhiều thủ bản không có, nhưng Yoan có thì phải hơn. 

 

Câu 14: ám chỉ đến thăng thiên liền kéo lại ý tưởng về sự chết trên thập giá.  

Yoan coi tất cả : Chết, Táng xác, Sống lại, Thăng thiên là một biến cố mà thôi : Giờ 

của Chúa Yêsu. Sự chết của Chúa Yêsu, không còn là một bi kịch, mà là một sự “ Được 

nhấc lên” ( trên Thập giá và Bên hữu Thiên Chúa ). Yêsu chịu đóng đinh cũng là Yêsu 

khởi hoàn vinh hiển. Vì có thập giá, GIỜ toàn diện kia kèm một mặc khải Cánh chung 

mà những người Do Thái không sao hiểu được, tuy đã có hình bóng trong Cựu Ước. 

Cũng như Do Thái trong sa mạc phải nhìn lên rắn treo trên để thoát khỏi nọc rắn ( Ds 21: 

8), khi Chúa Yêsu mãn đời Ngài lại chính là lúc tận thế bắt đầu. Người ta phải nhìn đến 

Người Chết đó để  thoát khỏi chết mà được sống.  

Trình thuật ám chỉ Dst 21: 4-9. 

 

Điểm so sánh : 

 - Nhắc lên súc gỗ : Rắn trên cán gỗ, Chúa Yêsu trên thập giá. 

 - Nhưng truyền thống Do Thái đi đến một nghĩa thiêng liêng ( Kh. Ngoan 16: 7 – 

Chú giải Do Thái : Không phải rắn bắt chết, làm sống, nhưng lần nào Israel ngước mắt 

lên và để lòng vâng phục làm tôi Cha trên trời, họ được chữa lành. 

Như thế, có hai điều : Dấu bên ngoài – nhìn đến dục người ta tin vào Thiên Chúa, Đấng 

đặt liên lạc ơn cứu chữa với dấu kia và ban ơn cứ chữa vì lòng tin - Rắn treo lên kéo lòng 

con cái Israel lên cùng Thiên Chúa và được cứu chữa.  Chúa Yêsu trên thập giá kéo 

người ta về cùng Ngài và thu họp lại với Thiên Chúa. 

 - Có thể chiếu theo quan niệm THẤY và được cứu rỗi, cũng có thể hiểu : Việc 

nhắc rắn lên có ý chỉ phương thế nhờ đó trí lòng được kéo đến chiêm ngắm Thiên Chúa, 

và điều đó đem lại Sự sống đời đời. 

 

Ita exaltari oportet/ Phải được dương cao :  

Số mênh mà Con Người không tránh được. Nhất lãm : Thống khổ và vinh hiển tách biệt 

theo thời gian. Yoan, hai điều đó được diễn bằng một tiếng Exaltari, luôn luôn dùng cho 

Con Người (8:28  12: 32  34) (Tôn dương : Nhắc treo lên Thập giá) có lẽ là một tiếng 

Aram (Có trong Syrie ngữ) ezdeqeph, có nghĩa là  nhắc lên cao và bị treo thập giá. Một 

điều rất có thể, vì đằng khác, tiếng Glorificare, clarificare: Doxazein cũng dùng theo ý 

tưởng Người Tôi Tớ trong Isaya 52: 13. 

 

Ý tưởng chung : Chỉ có Con Người tự trời xuống và lại lên đó. Xét về điều kiện sinh hoạt 

trần gian của Ngài, thì nhất thiết Ngài phải được nhắc lên, nhưng việc được nhắc lên đó 

xãy ra theo kiểu Rắn Đồng Cựu Ước được nhắc lên xưa. Ngài sẽ bị nhắc lên Thập giá 

(12: 32t), nhưng việc nhắc lên đó không chỉ thành vinh quang cho mình Ngài, mà còn là 

phương cứu chữa nhân loại. 
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Câu 15: Câu nầy nhấn mạnh vào hiệu quả cứu rỗi đó. 
Văn bản : ut omnis qui credit in ipsum (non pereat, sed) habeat…phải bỏ non pereat sed 

và đổi in ipsum / ipso và kéo in ipso về với sau ( in ipso habeat vitam aeternam). Ngõ 

hầu kẻ nào tin thì nhờ Ngài mà được sự sống đời đời. 

Vita aeterna: Dan 12: 2 – Công thức của các rabbi là ( Hayyê haôlam rabba : Vita 

caeculi venture) (Mc10:30). Đáng để ý là Yoan dùng lần đầu tiếng nầy sau khi đã nói 

đến Regnum Dei (3: 5) – rồi từ đây chỉ dùng Vita aeterna. Quan niệm còn giữ liên lạc 

với quan niệm chung luận tiên khởi – Nhưng chung luận nầy đã thành sự thật trong lịch 

sử với Chúa Yêsu xuất hiện : Ngài chết – Sống lại, ai ở trong Ngài thì được đón lấy sự 

sống của lai thời mà hưởng trước. 

Vita aeterna: Chủ đề tối quan trọng trong Yoan ( coi 20: 31) 

Sắc thái Do Thái (chung luận) khá rõ : 5: 39  4: 36  5: 28-29  Daniel 12: 2. Sắc thái khác 

chung luận Do Thái : 11: 25t ( Có sự sống lại ngay bây giờ) 5: 24t. 

Vita aeterna : quantitative : Sự sống cứ kéo dài mãi (đối chiếu với sự sống tạm gửi trên 

trần gian) – Quantitative : Kiểu sống khác sự sống hiện tại. Khi sự sống lai thời với đặc 

tính của nó được chuyển sang thời gian hiện tại, tất nhiên điều cốt yếu nhấn đến là đặc 

tính siêu phàm (khác hẳn sự sống phàm gian). Tuy nhiên, đối với Yoan, sự sống nầy 

không trừu tượng như quan niệm Hy lạp, ngược lại, vẫn luôn luôn giữ tính cách một quan 

niệm liên quan đến hoạt động, tiến triển, vui hưởng : Vậy, phải nhìn đến nội dung tích 

cực của quan niệm - Vì thế, ta thấy Yoan đặt liên lạc với Tin, Biết Thiên Chúa, Hợp 

nhất với Thiên Chúa - ở trong : manère – Agapè. 

 

Câu 16 : Toát yếu cả mặc khải cứu rỗi trong Tân Ước. 

Sứ mệnh của Con Một Thiên Chúa là do tự lòng Cha yêu mến – một trật, mặc khải lòng 

yêu mến đó. 

Dilexit / Thiên Chúa yêu  
Rất quan trọng trong Yoan, nhưng hình như tác giả dành cho những đoạn cuối mới nói 

thêm : Thiên Chúa yêu mến thế gian, nhưng lòng yêu mến đó chỉ đi đến hiệu lực cuối 

cùng nơi những ai tin vào Chúa Kitô. Lòng yêu mến – trong Yoan – có tính các liên lạc 

hổ tương ( và tiếng nầy mở tất cả nhãn giới một tôn giáo Cánh chung : Thông chia liên 

lạc giữa Ba Ngôi Thiên Chúa). 

Mundum / thế gian   
Toàn thể nhân loại dược Thiên Chúa yêu mến ( nhưng nên nhớ tiếng nầy phải hiểu từ 

khung cảnh lịch sử mà đi : tức Israel trước đã ). 

Filium suum unigenitum / Người con một  
Cũng là một với filius hominis, nhưng nay nghĩ đến liên lạc huyền diệu giữa Con với 

Cha. 

Ut omnis qui credit…non pereat, sed habeat / Ngõ hầu ai tin…khỏi phải hư đi, nhưng 

được có sự sống đời đời   
Tiêu diệt là số mệnh tất nhiên của mọi loài tách biệt khỏi Thiên Chúa và thu cuộn lại nơi 

mình. Đó chỉ là hậu kết của điều nầy : Chỉ có nơi Thiên Chúa Cha, Lời, Thánh Thần mới 

có sự sống. 

 

Câu 17-21: Sự sống chuyển đến Sự sáng. 
Một điều nên để ý trong Yoan : Logos là sự sống và là sự sáng. Sứ mệnh trên trần của 

Chúa Kitô trước tiên là cốt để mở đàng cho người ta đến tái sinh mà được sự sống đời 
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đời. Nhưng với Ngài, sự sáng cũng đến trên thế gian, mà sự sáng tối thiết là phân tối 

sáng, nghĩa là phân xử, phán xét. Phán xét của Sự sáng, nghĩa là người ta tự lên án cho 

mình bởi thái độ của họ, sự ứng đáp người ta với Chúa Kitô. Có những kẻ ưa chuộng tối 

tăm hơn sự sáng. Họ tự lên án cho mình họ. Đó là cuộc phán xét thế gian, đã thi hành bởi 

việc Chúa Kitô đến trên trần gian – tuy rằng Ngài đến để cứu rỗi, để ban sự sống chứ 

không phải để phán xét. 

Non enim misit  / Thiên Chúa không sai   
Việc sai đi, quan niệm quan trọng của Yoan. 

Ut judicet, sed ut salvetur / để phán xét, nhưng được cứu   
Liên lạc biền ngẫu với câu 16 và nhờ đó mà hiểu Judicare/ thẩm phán : perire/ xét xử, - 

salvari: habere vitam aeternum/ nhưng được sống đời đời. Con Người và phán xét : So 

5:27   9:39 với câu nầy và 5:24. Phán xét được diễn ra song song với trình tự cứu rỗi – 

nhất thiết phải thế - (Nếu Cánh chung đã nên hiện tại, thì mọi yếu tố cánh chung : Sống 

lại, phán xét cũng đã nên hiện tại). 

Salvetur/Được cứu  
Không nói là được cứu khỏi cái gì (Đó là một dụng ý, tự mình thế gian đã là hỏa ngục 

cho chính mình vì không có Sự sống. Chỉ ở nơi Thiên Chúa mới có sự sống). 

 

Câu 18 : Tội trước tiên của thế gian là không tin 
Không tin liền chuốc lấy án phạt cho mình – phải hơn – không tin là phương diện của án 

phạt nơi kẻ không tin. Như thế :  

 - Tính cách hệ trọng của lòng tin. 

 - Quan niệm phán xét trong Yoan khác quan niệm Nhất lãm : Không mâu thuẫn 

nhưng Yoan đi đến cùng lý. Phán xét : Tự mình lên án cho chính mình ngay trong việc 

của mình, thái độ của mình với sự Công chính của Thiên Chúa nơi Chúa Kitô. 

 

Câu 19 : Bị lên án ngay trong thái độ đối với sự nghiệp và chính mình Chúa Yêsu. 

Lux venit / Sự sáng đã đến   
Lux (Phos): Một quan điểm hệ trọng khác của Yoan xuất hiện. (Nên để ý, trong mấy câu 

nầy chúng ta thấy xuất hiện những chủ đề chủ chốt của Yoan). 

 

Cựu Ước : Chỉ hạnh phúc tuyệt đỉnh, cuối cùng ( sự cứu thoát) mà Thiên Chúa ban cho 

nhân loại, cách riêng : Thiên Chúa được gọi là “ Ánh sáng” của dân Ngài. Sự sống – Sự 

sáng đi với nhau trong Tv 36:10. Nơi các rabbi : Israel, Yerusalem, Torah, Đền thờ được 

gọi là ánh sáng và cả những nhân vật nầy khác. Ngược lại tối tăm là sự dữ, khốn nạn, 

hình phạt, hư đốn. 

 

Sự Sáng : Dùng cách riêng để chỉ mặc khải Thiên Chúa, rồi chỉ tất cả những gì thuộc giới 

mặc khải, hạnh kiểm đúng theo mặc khải đó. Tuy nhiên, hình như đằng sau có gì như 

“Sự sáng tiên trưng / lux vera”. Như thế, chỉ giới cao siêu của Thiên Chúa (Deus lux 

est:  1Yn 1: 5 ) (Tư tưởng Hy Lạp – theo Platô – Sự sáng (mặt trời là biểu hiệu) tượng 

trưng cho ý niệm về sự lành, tức là ratio essendi và ratio cognoscendi của vạn vật / 

nguyên nhân và kiến thức). 

 

Câu nầy là một quả quyết cho thấy Yoan hiểu làm sao sự kiện Yêsu Nazareth : Cánh 

chung chung qui là Chúa Kitô – Ngài đã xuất hiện – Bởi Ngài xuất hiện, mọi sự nên 
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chung kết : Chung kết số mệnh con người ta là nơi thái độ đối với Ngài. Vậy phán xét 

Cánh chung không phải là cái gì khác ngoài việc Đấng Mặc Khải, Sự Sáng đã đến rồi. 

Biến cố cứu rỗi trở thành phán xét vì người ta lẩn khuất để thoát khỏi ánh sáng. Phán xét : 

Phân tách giữa tối tăm và sự sáng ( câu 20-21 ). 

 

Câu 20-21 : Hai câu tuy coi dễ hiểu, kỳ thực thì khó. 

Nếu đây chỉ nói rằng: Vô luân thì khốn - Ở lành thì được sống, thì nơi người ta đã định 

đoạt cả rồi. Tái sinh không còn có tính cách là Khởi điểm triệt để nữa, vì đã định nơi việc 

người ta ăn ngay ở lành hay không trước. 

Ut manifestentur opera ejus, quia in Deo sunt facta / Các việc của mình đã được làm 

trong Thiên Chúa.  

Yoan hướng ý nghĩa bằng việc đặt hai câu một phần song song biền ngẫu, nhưng một 

phần lách hẳn đi phía khác: 

 - Biền ngẫu hẳn : + Làm dữ tránh sáng kẻo bị khiển trách. 

                                        + Làm lành ra sáng để được khen thưởng.  

 - Nhưng Yoan : Làm sự thật đến cùng Sáng để manifestentur quia… 

Quia in Deo sunt facta/được làm trong Thiên Chúa : Có thể hiểu quia : Bởi vì – Biền 

ngẫu hết mất : Đến không phải để được khen ngợi – nhưng để ơn của Thiên Chúa ( in 

Deo : nhưng làm với sự hiệp nhất, với sự phù giúp của Thiên Chúa) được nổi bật ra trong 

việc làm của mình. 

Lux đến đây không phải là tiêu chuẩn luân lý trừu tượng mà là chính Chúa Yêsu lịch sử. 

Đến cùng Ngài, khi đó không phải vì tự tín mình làm phải nên bây giờ được thưởng nơi 

Đấng Phán Xét, nhưng với Ngài, mình mới rõ về  “Unde” ( Do lai của sinh mạng siêu 

nhiên) của mình được ánh sáng của Ngài chiếu soi cho : Via ( Quo) của mình. Như thế, là 

bởi cảm thấy  cần có sự sáng, mình không có sự sáng, và thiếu sáng suốt về chính việc 

mình : quia in Deo sunt facta : quia declarativum / Được thực hiện trong Thiên Chúa : 

Được rạng tỏ, chứ không còn cho lý do nữa. 

 

Trước khi gặp Chúa Yêsu (Đấng mặc khải), mọi người sống trong tối tăm. Gặp Chúa 

Yêsu mà không tin: quyết định (lên án), đề cập đến dĩ vãng : Peccatum (vestrum) 

manet/Tội các ngươi vẫn còn lưu lại (9: 41), Ira Dei manet super eum (3:36)/ sự thịnh 

nộ Thiên Chúa vẫn lưu lại trên nó. 

 

Gặp Chúa Yêsu mà tin : một trật quyết định rằng người đó là “ ex veritate / Thuộc về sự 

thật (18: 37)”, và trở nên người mới, dĩ vãng (unde/do đó) đổi mới, việc làm được có giá 

trị “ in Deo facta”. 

Như vậy, Cánh Chung phúc lạc là societatem habere cum eo / Thông hiệp với Ngài 

(1Yn 1: 6) và điều đó hiện ban cho kẻ tin. 

 

Câu 3: 22-36. 

Trên kia đã nói khó khăn về mạch lạc. Vì có khó khăn nên người ta đề nghị : 

 - Hoặc theo thứ tự 2: 12 / 3:22-30 / 3: 1-21  31-36. 

  - Hoặc là : 3: 1-21  31-36  22-30. 

Tuy rằng liên lạc có khá hơn – nhưng không cần gì – Vả lại, không thể cắt nghĩa làm sao 

mà đã xãy ra sự tráo lộn đó. Trên kia đã nói liên lạc ý tưởng là sao rồi. 
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Câu 22-24 : Doãn một hoàn cảnh lịch sử. 

In terram Judaeam / Đến xứ Yuđê : Từ đâu ? Mạch lạc từ Yêrusalem (nhưng khá lạ). 

Baptizabat / Ban thanh tẩy(cf. 4:2) :  

Một tranh luận lớn về tính cách thanh tẩy nầy. Về lịch sử : Chúa Yêsu và Yoan TG có 

một thời hoạt động đồng thời. Có thể là sát với tình trạng lịch sử hơn là kiểu trình bày các 

việc trong Nhất lãm. 

Aennon – Salim :  

Truyền thống xưa đặt Salim cách Scythopolis về phía Nam chừng 9,5km (Eusebius). 

Hiện nay, có một Salim cách Sikhem không đầy 5km về phía Đông. Gần hai địa điểm 

nầy đều có thể kiếm một nơi có nhiều nước gọi là Ainôn được lắm.  (ain : suối nước, số 

nhiều, theo Aram : Êynâwân). 

Nondum missus fuerat Johannes in carcerem/ Yoan chưa bị tống nguc..  

Thường hiểu là Yoan muốn ngấm ngầm cải chính Nhất lãm. Nhưng không nhất thiết phải 

hiểu như thế. Chi tiết có giá trị lịch sử, nhưng Yoan chú trọng đến để đặt khung cảnh cho 

những quả quyết sau đó : Vai trò của Chúa Yêsu và của Yoan TG, Ý nghĩa phép rữa của 

Ex aqua et Spiritu. 
Facta est autem quaestio/Vậy có cuộc tranh luận  : Tranh luận xãy ra. 

Vấn đề tranh luận : Thanh tẩy (nói chung), chắc ám chỉ đến hai phép rữa – Tất nhiên là 

người Do Thái kia khen ngợi quảng cáo cho phép rữa của Chúa Yêsu. 

De purification/ Quán tẩy 
Nói chung vì điều Yoan quan tâm không phải nghi tiết này hay nghi tiết khác, nhưng về 

cả trật tự tôn giáo. Yoan TG còn đứng trong trật tự nghi tiết của đạo Do Thái, một trật tự 

đã lỗi thời khi Chúa Yêsu xuất hiện.  

 

Câu 26 : Những môn đồ đó (hay người ta) : 

 Không doãn lại cuộc tranh luận, nhưng mách lại cơ hội khiến có cuộc tranh luận : Thành 

công của Chúa Yêsu. Trong các lời nầy chắc có ám chỉ đến lòng ghen tương của nhóm 

môn đồ Yoan TG đối với nhóm môn đồ của Chúa Yêsu, mà họ coi như một bè cạnh tranh 

– đáng lý ra chỉ là chi nhánh của môn phái Thầy Yoan TG của họ - Họ coi chính Chúa 

Yêsu như môn đồ của Yoan TG ( Tranh luận còn diễn lại ngấm ngầm trong trình thuật 

Chúa Yêsu chịu thanh tẩy Matthêu và những lời Mt 11: 11 Lc 7: 28). 

Omnes veniunt ad eum/ Tất cả đến với Ngài  
Cơ hội lịch sử đương thời Chúa Yêsu : Thái quá. Đáng lẽ ra thì một tế nhận như thế phải 

làm cho họ vui mừng : Thành công của thầy họ là chính thế - và thực sự Yoan sẽ biểu lộ 

lòng hân hoan của mình trong lời lẽ theo sau – Nhưng câu 25 nói đến tranh luận và như 

thế tỏ ra chủ trương không bình thản – bởi thế câu nầy có thể hiểu là một lời bực bội. 

Yoan không phân tích tâm lý nhưng dùng lời đó để chuyển qua những lời lẽ cần thiết hơn 

(Có lẽ nói với bè YoanTG thời ngài hơn). 

 

Câu 27: Nguyên tắc đại đồng được áp dụng cho hết mọi trường hợp của một tạo vật 

(giống như Ycb 1:17) : Như thế : loại trừ kiêu căng (những gì mình được có) và ganh tị 

(sự lành nơi kẻ khác). 

Trong mạch lạc hiện tại, ơn chịu lấy là gì và ai chịu lấy. Có thể : 

 - Trong trường hợp đi tự tế nhận ommes veniunt ad eum (mà không đến cùng 

Yoan) nên có thể hiểu : Điều mà người ta chịu lấy tự trời (câu 27) tức là venire ad eum 

/Đến với Ngài (câu 26) (cf 6: 44  65). Yoan TG khi đó muốn trả lời : Nếu mọi người đến 
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cùng Chúa Kitô (nghĩa là tin vào Ngài) thì ai lại có thể chột dạ. Chỉ có Thiên Chúa mới 

ban lòng tin, dân chúng héo nhau đến cùng Chúa Kitô, đó là một việc của Thiên Chúa mà 

ra. Không được chỉ trích ý định Thiên Chúa, mà phải vui lòng chịu lấy. 

 - Ơn Thiên Chúa vẫn có hiệu quả là dẫn người ta đến cùng Chúa Yêsu – Nhưng 

người được chịu lấy ơn : Chính Chúa Yêsu (coi 6:37). Chủ đề thường gặp trong Yoan : 

Kẻ tin đã được Thiên Chúa ban cho Chúa Yêsu, để Ngài lại ban cho kẻ đó sự sống đời 

đời (3:35-36  6:39t  10:27-29  17:2  9  11  24). Như thế, Yoan TG muốn nói : Nếu thiên 

hạ bỏ Yoan để đến cùng Chúa Yêsu và tin vào Ngài, thì đó là điều Thiên Chúa ban cho 

Chúa Yêsu. Kiểu nầy sát với mạch lạc hơn : Vạch ra nhiệm vụ của Chúa Yêsu, đối chiếu 

với Yoan TG. 

 

Câu 28: Một lý luận Ad hominem.(Chặt chẽ) 

Lịch sử : Chắc được rằng Yoan TG không coi mình là tiên tri cánh chung hay Mêsia. 

Kiểu trình bày của Yoan : Không nhất thiết đúc lại một lời của Yoan TG ( như thể đã ghi 

âm). Yoan : Bởi nhu cầu tranh luận với những môn đồ Yoan TG đương thời – và ngấm 

ngầm đối chiếu thanh tẩy Kitô giáo (ban Thánh Thần) với hết mọi nghi tiết từ xưa (của 

Do Thái, cũng như của Yoan TG). 

 

Câu 29: Qui habet sponsam, sponsus est / Ai có tân nương mới là tân lang. 
Không phải định nghĩa – vạch dấu để nhận ra hôn phu. 

Chắc có ám chỉ đến chủ đề hôn phối thiêng liêng giữa Thiên Chúa và Dân Ngài ( Hs 1, 2 

Yr 2:2 Is 61:10) Trong Tân Ước, Chúa Kitô thay địa vị Thiên Chúa làm hôn phu cho Dân 

mới của Thiên Chúa (Mt 22:1-14 Kh 19:7  21:2  10  2Cr 11:2 Eph 5:27) Câu 27: Dân 

chúng tuôn đến cùng Chúa Yêsu : Đó là tặng vật Thiên Chúa ban cho Chúa Kitô Dân 

mới. Đây – việc dân tuôn đến đó – chứng tỏ Chúa Yêsu là hôn phu trong Giao Ước Mới. 

Chính nơi Ngài mà Dân mới của Thiên Chúa (hiền thê) kéo đến. Nếu Chúa Yêsu là hôn 

phu, thì Yoan TG chỉ là bạn của hôn phu. 

Amicus sponsi : Không phải bạn bè thường nhưng là “Người phù rể”. Văn kiện của 

Sumer đã gọi người ấy là bạn của hôn phu (Có lẽ cả Thphán 14: 20). Văn kiện Do Thái : 

Mishna gọi là Shoshebin. Như vậy, Yoan TG so sánh mình với Shoshebin : Người có 

phận sự dọn lễ cưới, lo sao cho mọi sự được làm theo lề lối tổ tiên. Cũng vậy, Yoan TG 

có vai trò. Trong việc dọn lễ cưới đó, có việc trang điểm cho cô dâu, đó cũng là vai trò 

của Shoshebin (và việc tiên tri khởi là cô dâu phải tắm). Yoan đã dọn đàng bằng rao 

giảng Thanh tẩy hối cải, rao giảng sự công chính. Như vậy, Yoan TG là amicus sponsi, 

nghĩa là bởi lời rao giảng cùng phép rữa của ngài, ngài đã lo tẩy sạch hôn thê, tức là Dân 

mới của Thiên Chúa, để được chịu lấy Giao Ước mới. 

 

Yoan TG muốn nói không phải chính mình mà là Chúa Yêsu là đầu của Israel mới. Công 

việc của ngài đạt đến đó thì đã thành công : không phải khổ tâm, trái lại hớn hở vui mừng 

vì đông đảo dân chúng kéo đến cùng Chúa Yêsu. 

 

Câu 30: Illum oportet crescere me autem minui/ Ngài phải tiến còn tôi phải suy giảm 
Đây vạch ra lòng chân thành của Yoan – một trật giới hạn của sứ mạng của ông – Giới 

hạn đó cũng là giới hạn của trật tự tôn giáo cũ : Cựu Ước đạt mục đích nơi đem đến cho 

Chúa Yêsu một Dân Chúa Chọn. Đến đó rồi thì phải nhường chỗ. 

Nhất lãm cũng có điều tương tự về ý tưởng : Mt 11: 11 Lc 7: 28. 
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Giáo phụ xưa đã tìm một tượng trưng ngụ ý : Tinh tú (Ambrosiô Augustinô : Lấy từ đây 

để cắt nghĩa sinh nhật Yoan và sinh nhật Chúa Yêsu).  

 

Câu 31: Tiếp ý tưởng 22-30 – Đối chiếu giữa  Chúa Yêsu-Yoan 

Vẫn còn nghĩ đến 1-21 : Tái sinh bởi trên xuống để vào Nước Thiên Chúa, rồi về sứ 

mệnh Con Người xuống lên. Đến đây Yoan trở lại chủ đề căn bản : Chúa Yêsu là Tin 

lành của Thiên Chúa. Có tái sinh bởi trời vì có Đấng qui desursum venit/ Tự trời đến. 

Qui est de terra/ Tự đất mà ra :  

Đối chiếu với Qui desursum venit (độc nhất), trước tiên ám chỉ đến Yoan TG (chiếu theo 

mạch lạc văn bản), nhưng cũng chỉ hết mọi chứng tá khác nữa (chiếu theo mạch lạc tư 

tưởng) 3: 6 (coi 1Cr 15: 47). Terra khác mundus là chỉ nói đến tạo vật đối với Thiên 

Chúa. 

De terra est / thuộc về đất 

Bởi Đất theo do lai, người đó là đất bởi bản tính.  

De terra loquitur/ thì nói việc dưới đất 

Yoan TG đã giảng, đã hành động theo khu vực trần gian nầy – Ông chỉ nói những điều 

cao siêu như những điều hứa mà một người khác sẽ thực hiện. Ngài hoàn toàn bất lực 

trước việc tái sinh bởi Thánh Thần, trước sự sống đời đời. 

 

Câu 31-32 : Văn bản Vulgata : Qui de caelo venit ( super omnes est. Et) quod vidit/ 

Đấng tự trời mà đến thì trên hết mọi người, et audivit (hoc) testator/ thấy gì , nghe gì 

thì Ngài đoan chứng, et testimonium ejus nemo accipit/nhưng không ai nhận chứng 

của Ngài  
( Các chữ trong vòng ngoặc không chắc) ( Coi bản dịch Bible Jérusalem). Tuy nhiên, có 

lý mà xem bản Vulgata đầy đủ như trên nầy là xác thực. Đó là kiểu lặp lại của Yoan ( vì 

thế, có lẽ cả những ký lục xưa cũng đã khó chịu mà loại đi) : 31c lặp lại 31a. 

Et testimonium ejus nemo accipit/ nhưng không ai nhận lấy chứng của Ngài : Đại 

đồng hóa. Yoan sửa lại ngay sau. 

 

Câu 33: Chứng chỉ của Đấng bởi Trời lại đồng nhất với đối tượng của chứng chỉ, bởi đó 

chứng chỉ đó được nên đáng tin một cách nghịch nhiên : Không còn dựa trên chứng nào 

khác, nhưng ngay trong việc chịu lấy bằng lòng tin. Tin vào lời chứng thì thấy được điều 

được làm chứng và nhận chứng nhân là thật. Không những thế, nhận Thiên Chúa là thật 

nghĩa là nhận rằng, nơi chứng nhân bởi trời, Thiên Chúa thực hiện sự trung tín với Lời 

Hứa về các ý định của Ngài (Coi tư tưởng tương tự: 7:17  1Yn 5:10. Để ý signavit/niêm 

phong, accepit/nhận). 

 

Câu 34 : quem enim misit / Vì kẻ Thiên Chúa sai… 

Để ý đến enim (vì) (Chẳng vậy thì phủ nhận hết các sứ giả khác của Thiên Chúa, cả Yoan 

TG nữa). Chúa Yêsu đến không vì nhân danh Ngài, không phải với những lời riêng của 

Ngài. Nơi Ngài, chính Thiên Chúa nói, Thiên Chúa hành động “Verbum caro/ Lời thành 

xác phàm”. Biến cố Cánh Chung, nơi lòng mến Thiên Chúa, nên có hiệu lực. Được thực 

hiện nơi điều nầy : Con đã đoan chứng về biến cố đó trong lời của Ngài. 

Non enim ad mensuram dat Deus spiritum /Bởi không phải theo lường hạn mà Thiên 

Chúa ban Thần khí cho 
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Văn bản: Deus – có lẽ không có, nhưng thêm để giải thích như vậy, có lẽ giải thích đúng 

phần nào. Spiritum – cũng có thủ bản không có – Bình luận văn bản khó xác định chủ từ 

của Dat là Deus hay Christus (Filius). Nếu là Filius thì tư tưởng như 1: 32. Nếu Deus thì 

như 1: 32 cắt nghĩa làm sao Chúa Yêsu có thể thanh tẩy bằng Thần Khí. Tuy vậy, dù sao 

thì cũng một tư tưởng cuối cùng : Chúa Yêsu có Thánh Thần và Rửa trong Thánh Thần. 

Bởi đó, nhờ Ngài mà tín hữu được có sự sống đời đời (3:36). Với Ngài là Cánh chung, 

mặc khải, nhiệm cục xuất hiện. Xuất hiện với Ngài đã hoàn bị, dư đủ, không còn phải bổ 

túc. Biến cố Cánh chung là thế. 

 

Câu 35: Tại sao như vậy ? 

Câu nầy trả lời : Giữa Chúa Yêsu và Thiên Chúa có liên lạc nhiệm mầu khắn khít hơn cả 

Cha-Con. Thiên Chúa đã trao hết mọi sự trong tay Ngài. Bởi đó, Chúa Yêsu có toàn 

quyền hành động nhân danh Cha. Ở đây, theo nhãn giới Xuống-Lên nói trong 13-15 thì 

phải đặt liên lạc với Mattheu 28: 18. 

 

Câu 36: Kết thúc một kiểu như 16-21. Tính cách chung kết của sứ mệnh Chúa Yêsu.  

 - Tin / Sự Sống đời đời. 

 - Không tin / Không được sự sống đó : Thịnh nộ Thiên Chúa cứ ở trên kẻ ấy. 

Phán xét trên nhân loại chiếu theo liên lạc của họ đối với Chúa Yêsu. Với câu kết nầy : 

Với Chúa Yêsu, có sự chia rẽ cuối cùng giữa người với người và kết thúc số phận nhân 

loại. 

 

4: 1-42 : ĐÀM ĐẠO CÙNG PHỤ NỮ SAMARIE. ( Coi lại trang 37 ) 

 

Câu 1-4 : Nhập đề. 

Vào lúc Yoan TG còn hoạt động, Chúa Yêsu đã khởi sự công việc, các môn đồ Ngài làm 

phép rửa. Điều thứ nhất : Có thể nhận vào biểu thức của Nhất lãm. Điều thứ hai : Khó 

khăn vì Mc 1:14  16-20 kêu gọi môn đồ sau khi Yoan TG bị tống ngục. Bởi đó, lộ ra tính 

cách phụ chú của câu 2 ( cốt để vạch ra sự khác biệt giữa Chúa Yêsu – Yoan TG). 

Về việc Chúa Yêsu (môn đồ theo câu 2) trong đời Ngài : Nhất lãm không có – nhưng 

không thể nói là một điều không có thể - trái lại, cho hiểu dễ dàng hơn sao Thanh tẩy đã  

rất sớm nên một lễ nghi nhập đạo của Hội Thánh. 

Một điều đáng chú ý : Yoan thường nhắc đến tri thức cao siêu của Chúa Yêsu, thế mà đây 

nói như người dụ dựa và đổi thay phương sách để thi hành sứ vụ :  Ngài làm như phải dò 

hỏi cơ hội để xác định đường lối của Ngài. 

Autem eum transpire per Samariam/ Ngài phải băng qua Samarie. 

Josephus cũng nói một điều tương tự : Người Galilée trẩy lễ thường ngang qua Samarie 

cho chóng ( chừng ba ngày đường giữa Galilée – Yêrusalem ). Phải, muốn đi chóng phải 

làm thế. Con đường ngắn hơn cả nhưng khốn là dân Samarie nhiều khi làm khó dễ. 

Samarie :  

Tên của kinh đô vua Omri xây, rồi áp dụng cho cả vùng. Năm -721, Samarie bị Assur 

chiếm. Người Do Thái phải đi đày, nhiều người tha phương tới định cư. Tôn giáo hỗn 

hợp. Nhưng việc ly giáo giữa Samarie và Yêrusalem sau lưu đày không được rõ ràng 

(Neh 13). Vào thời Chúa Yêsu – cả ngày nay – có một nhóm tôn giáo đặc biệt tập trung 

quanh núi Garizim ( chỉ nhìn nhận ngũ thư như Sách Thánh thôi ).  
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Câu 5-6 : Hoàn cảnh. 

Sichar : Đồng nhất với Askar bây giờ. Một làng nhỏ ( Phải xác định bằng một địa điểm 

khác quen biết hơn). 

Juxta praedium/ mỏi mệt (bất động)… Coi Stt 48: 22  33: 19 Jos 24: 32.  

Chỗ : Giếng Yakob, lúc 6 giờ (đúng ngọ), Chúa Yêsu : mệt nhọc. 

Fons Jacob :  

Cách Nablus ( Sikem ) hơn 2km, cách Askar hơn 1km. Hiện nay còn sâu 30m, xưa kia có 

đến 50m. 

Sedebat sic supra fontem/ ngồi phệt xuống bên giếng.  
Sic hoặc là  Trong trường hợp mỏi mệt đó, hoặc ngay đó, không lôi thôi gì nữa “ngồi 

phệt” xuống. Yoan gián tiếp nói duyên cớ : Đi đường, đúng ngọ, trong vùng ít nước. 

 

Câu 7-15: Nước hằng sống. 

 

Câu 7: Mỗi tiếng đều ám chỉ ý nghĩa : Sau một Do Thái chính cống là Nicodem, thì một 

người thuộc tôn giáo ngoài rìa, đối với mặc khải đích thật. 

Da mihi bibere / Cho tôi uống với.  

Câu chuyển khởi sự phải có người xướng. Xét bên ngoài, người nầy là một Do Thái (tức 

là một thái độ nói Chúa Yêsu không còn giữ lập trường của Do Thái) – một phương diện 

tâm lý (hạ mình xin, cho người khác là thiết yếu) 

Yoan : – độc giả đã biết người xin kia là ai – như thế một lời xin có vẻ rất tự nhiên đã 

không còn là tự nhiên nữa vì như người phụ nữ sẽ nói, Do Thái không chung đụng với 

Samarie. Cách riêng, người xin lại là Chúa Yêsu. 

 

Câu 8 : Cảnh được thay màn bằng chú thêm : Có những nhân vật ra khỏi sân khấu (các 

môn đồ sẽ vào lại câu 27). 

 

Câu 9: Liên lạc Do Thái – Samarie được chính phụ nữ kia nhắc đến, cách ngạc nhiên. 

Non enim coutuntur Judaei Samaritanis / Người Do Thái không được chung đụng với 

người Samarie  
Văn bản : Nhiều thủ bản không có. Nếu thế là một chú thích thêm vào thì cũng dễ hiểu. 

Nhưng nếu xác thực đi nữa thì lời nầy cũng là một lời phụ chú, chứ không phải lời phụ 

nữ nói. 

Coutuntur/chung đụng   
Thường được coi như có nghĩa : Liên lạc với (Bible de Jérusalem , nhưng DDaube : 

Tiếng Hy Lạp ở đây không có nghĩa ấy bao giờ, nhưng chiếu theo tự nguyên phải hiểu 

không dùng chung với. Như thế, hình như ám chỉ đến quyết định đã ra lối - năm 65/66 – 

áp dụng luật Tinh Sạch : “ Con gái người Samarie thì ở trong tình trạng có kinh nguyệt 

từ nôi mà đi (Niddah 4: 1). Người ta không bao giờ chắc được là họ ở trong trạng thái 

trong sạch, nên thực tế  hãy coi họ là ô uế. Sự ô uế đó nhiễm hết đến mọi đồ vật (như cái 

gầu) họ dùng đến 9 nhất là phụ nữ Samarie đã dùng mà uống. DDaube dịch: “Do Thái 

không dùng chung (bát đĩa, bình đựng…) với người Samarie. Vấn đề xác thực và lịch sử 

của lời nầy vì thế nên khó khăn. Giảm tính cách fay cấn đi, có thể nói : Lời vạch ra thái 

độ thông thường giữa người Do Thái – Samarie. Thái độ được nói mạnh nhờ ám chỉ đến 

một quyết định muộn thời : Tái độ hiềm kỵ (tuy Do Thái không coi người Samarie hẳn 

như người ngoại). 
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Câu 10 : Chúa Yêsu trả lời : Sửa câu hỏi của phụ nữ ( nhưng Yoan nói với độc giả). Gặp 

gỡ Ngài đảo ngược mọi tiêu chuẩn phàm trần : Cái có của người ta chẳng qua chỉ là thiếu 

thốn – Sự thiếu thốn của Chúa Yêsu che đậy sự phong phú các ân huệ của Ngài. Muốn 

thế, phải : 

Si scires donum Dei / Nếu ngươi được biết ơn của Thiên Chúa   
Biết điều người ta phải trông nơi Thiên Chúa – một trật cũng là biết điều nhân loại thiếu 

thốn. Nhưng như thế còn trổng : Yoan có nhắm đến gì đích xác hơn không : 

 - Đạo Do Thái : Ơn huệ lớn hơn cả : Torah. Ngộ đạo : Mặc khải. 

 - Cũng có thể hiểu : Et (quis est…) như “tức là…”, thế thì ân huệ kia đồng nhất 

với chính Chúa Yêsu. 

Et quis est, qui dicit / Ai là người nói với ngươi   
Nhìn nhận Đấng mặc khải trong gặp gỡ cụ thể nầy : Đấng mặc khải xuất hiện dưới dung 

mạo một người hành khách mỏi mệt, thiếu thốn đến phải xin nước. Như thế, nhìn nhận 

phải đi ngược dáng vẻ bên ngoài, thắng chướng ngại - và lấy chính chướng ngại nầy như 

mặc khải lớn lao hơn cả của Thiên Chúa, là Agapè . 

Et dedisset tibi aquam vivam / Và Ngài sẽ cho nước sinh sống  
Nước sống : Nước phun tự nguồn, nước tuôn chảy luôn (Stt 26: 19 Lễ thư 14: 5 Didachè 

7: 1-12). Nước Yoan nghĩ đến : Một thứ nước tạo sự sống, bảo tồn sự sống. 

Nước : Kinh nghiệm nhân loại Nước thiết yếu cho sự sống. Bởi thế, đã nên hình ảnh chỉ 

sự lành, các ân huệ. Chính Thiên Chúa là suối Nước Hằng Sống ( Yr 2:13  7:13 Tv 23:2t  

36:9  Is 12:5, Sự Khôn Ngoan (Bar 3:2  Sir 24:21  30-33  Kh.ngoan 7:25 Torah: Sir 

24:23-29), Thần Khí Thiên Chúa (Is 44:3 Joel 13:1 Cv 2:17tt : Đổ xuống, hình ảnh nước), 

sự Kính sợ Thiên Chúa (Ng.ngữ 14:27) khôn khéo (Ng.ngữ 10:11  13:14  18:4). 

Philô : Logos của Thiên Chúa (dòng nước của sự khôn ngoan) – cắt nghĩa Stt 2:6. Suối 

nước đó : Logos tưới cho mọi nhân đức, là khởi điểm, là suối cho một việc lành. 

Trong Yoan : 3:5  4: 10-15  7:38  19:34. Cách riêng Nước là Thánh Thần (Đấng ban sự 

sống), phát tự cạnh sườn Chúa Yêsu trên thập giá, mãnh lực làm cho tín hữu sinh sống và 

cứ được sinh sống. Nước Chúa Yêsu ban ở đây là gì ? 

 - Nhiều người hiểu về Thánh Thần ( dựa trên 7:37-39). 

 - Có ít người hiểu về mặc khải Chúa Yêsu đem đến. 

Tuy nhiên, hình như Yoan muốn để ngập ngừng về ý nghĩa Nước Sống đây là một thực 

tại cao siêu :  Thực tại đó sẽ tỏ ra cho biết Chúa Yêsu, và biết như vậy là có được sự sống 

(Yn 17:3) và như vậy cũng thuộc về sự thay củ đổi mới trong lịch sử cứu rỗi, nói ở 1:17. 

 

Câu 11 : Phụ nữ hiểu sai (như kiểu Nicodem…) 
Chỉ nhận ra nghĩa Nước suối chảy trong hai nghĩa của Nước Sống. 

 

Câu 12 : Bà ta so sánh Chúa Yêsu và Yakob. (Hãnh diện về tổ phụ, sự phong phú của 

giếng nước làm cho người, vật có thể nhờ đó mà sống). Nhưng chính đó là sự mỉa mai 

Yoan thường diễn ra trong sự hiểu lầm. Sự hãnh diện kia lấy làm khó chịu khi thấy một 

người Do Thái dám cho mình có quyền năng ban một suối vô tận, khi mà tổ phụ Yakob 

cũng phải khó nhọc đào giếng để có nước cho con cái và súc vật. 

Người phụ nữ bênh cái giếng của tổ phụ, cũng như Do Thái bênh cho Đền thờ. Đối với 

họ, không có gì tốt hơn là điều họ đã có. Tuy nhiên, giếng Yakob cũng như lễ tế tại 

Yêrusalem đều mang nơi mình sự thiếu thốn, khiếm khuyết : Không làm thỏa mãn được; 
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cho dẫu người ta lao nhọc để đi kín lấy, thì khi uống rồi vẫn khát lại. Thế là tất cả công 

trình cứ làm đi làm lại mãi. 

(Áp dụng : Mọi quy chế nhân loại, mọi tôn giáo đều có gì làm người ta hãnh diện – người 

ta cố trì giữ lấy – Si scires donum Dei / Nếu ngươi được biết ơn Thiên Chúa. 

 

Câu 13-14 : Mặc khải trước tiên phải phá cái trở ngại  thỏa mãn nơi điều đã có. Chỉ có 

mặc khải, ân huệ Chúa Yêsu đêm đến mới làm triệt để thỏa mãn sự khao khát sống, diễn 

tả tượng trưng nơi cái khát của thân xác, làm thỏa mãn một cách mà mọi phương thế sinh 

sống trên trần gian không làm được. Đòi hỏi người ta phải hiểu mình thiếu thốn, phải mở 

ra cho Đấng Mặc Khải. 

So với Sir 24: 21, kiểu nói mâu thuẫn. Nhưng ý là một : Đã uống thứ nước đó, không còn 

cần tìm đâu sức sống nữa. Chẳng vậy, người đã tin thì không còn cần đến mặc khải về 

sau nữa, trái lại, phải “ ở trong Lời”. 

Non sitiet in aeternum/ Đời đời không khát  
Luôn được dự phòng và nhu cầu được làm thỏa tự bên trong. 

Fiet in eo fons aquae salientis in vitam aeternam / nên mạch suối trong nó, có nước 

vọt đến sự sống đời đời  
Sự sống mới, ân huệ thật cũng như suối vô tận trong người ta, nên của riêng người ta, 

biến đổi người ta nên tạo vật mới. 

Có lẽ có đối chiếu với luật cũ (giới luật ban bố tự bên ngoài) và luật mới Chúa Yêsu khai 

mạc, một luật bên trong ( Jer 31:30-33). 

 

Câu 15: Người phụ nữ vẫn ở trong nhãn giới vật chất : Bất lực đi quá tư tưởng trần tục, 

nhưng đối thoại chuyển qua hướng khác : Đền Thờ. 

 

Câu 16-18 : Chuyển đề. 

Quinque viros /Năm đời chồng 

    - Năm người đã lấy phụ nữ đó, và phụ nữ đó hoặc đã ly dị, hoặc bỏ theo người 

khác – Người thứ sáu sẽ là người ăn ở chung chạ không cưới hỏi. 

 - Tượng trưng : Năm dân tộc Samarie (2Vua 17:30-32  41 : Có bảy vị thần nhưng 

Flavius Josephus cũng kể có năm). 

Tuy vậy, dù sao phụ nữ Samarie là một chặng : giữa Do Thái và dân ngoại. Có lẽ tư 

tưởng Yoan nhắm đến xa hơn : Tôn giáo hỗn hợp (vào thời Yoan đã xuất hiện Ngộ đạo 

thuyết – chiếu theo Irênê, Hyppolito – họ dùng thuyết hỗn hợp để truyền giáo). Đó là một 

vấn đề thích nghi để truyền giáo : Các thừa sai Kitô giáo phải cư xử thế nào : Dùng Cựu 

Ước và truyền thống chính cống Do Thái hay cũng có thể thâu nạp những thuyết hỗn hợp 

để tiếp xúc với công chúng trong thế giới Hy Lạp. 

Voca virum tuum/Hãy gọi chồng ngươi 

Không phải Chúa Yêsu có mục đích gì mà muốn gặp người đó – Lời nầy cốt dẫn đến một 

dịp để cho phụ nữ nhận ra Chúa Yêsu là ai – Người biết cả những điều kín ẩn. “Người là 

tiên tri”, và hơn thế, làm cho có ý thức về tình trạng khốn đốn của mình. Nhờ đó, nên dịp 

để mở ra cho Đấng Mặc khải ( nên nhớ Noverim me/ biết mình noverim te/Biết người của 

thánh Augustinô) 

 

 Câu 19 : Propheta es tu /Ngài là một tiên tri 

Biết quá khứ như vậy phải là một người được linh hứng. 
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Câu 20 : Nêu Năm chồng : Có ý nghĩa tượng trưng, thì lời hỏi đây không còn quá đột 

ngột. ( Hosksyns : Phụ nữ muốn đền tội nên hỏi biết dâng lễ vật ở đâu). 

In monte hoc/Trên núi nầy 

Garizim : theo người Samarie, Garizim là nơi Abraham tế lễ Issac, gặp Menkisedek, 

Yoshuê tế lễ sau khi vào Đất thánh (Tl 27: 4, họ đổi Eban thành Garizim). Đền thờ bị 

Hyrcanus phá (-128), nhưng họ vẫn thờ phượng tại đó. 

 

Câu 21 : Chúa Yêsu không còn ở trong lập luận chung vủa người Do Thái và Samarie : 

Venit hora : Ngài đi ngay đến thời Cánh Chung, khi mà mọi kiểu phụng thờ tùy thuộc địa 

điểm sẽ mất ý nghĩa. 

 

Câu 22 : Lời trên có thể coi như phủ nhận truyền thống mặc khải Cựu Ước. Như thế, mọi 

nơi chốn đều không giá trị gì riêng cả, mọi kiểu thờ phượng đều như nhau. Có một đường 

lối mà ý định cứu rỗi của Thiên Chúa đã dõi theo : Israel được chọn để biết Thiên Chúa 

cách chính đáng, ngõ hầu đến thời Thiên Chúa định thì ơn cứu rỗi được đẩy từ Israel đến 

cả thiên hạ. Khi đó, đặc ân trên không còn duy trì nữa. 

Cựu ước, tuy rằng tự mình không thể ban sự sống đời đời, thì cũng là hướng về Chúa 

Kitô và chứng về Chúa Kitô. 

 

Câu 23 : Nhưng dù là ở Yêrusalem (truyền thống mặc khải xác thực) hay là ở Garizim 

(truyền thống tôn giáo sai lạc), hết thảy thuộc về giới phàm gian, giai đoạn tạm thời, còn 

thuộc giới Sarx. Trái lại, Chúa Kitô đến khai mạc sự thờ phượng in spiritu et veritate. 

Set venit hora, et nunc est / Nhưng giờ sẽ đến, và là ngay bây giờ. 

Dáng vẻ mâu thuẫn. Lời đem về biến cố thường tình thì phải nói là thuộc vị lai. Yoan 

không muốn phủ nhận rằng biến cố đó thực là vị lai – nhưng bởi lời nầy, Yoan nhấn 

mạnh là nơi Chúa Yêsu, sứ mạnh và cách riêng bản thân Ngài, những gì Cánh Chung của 

Thiên Chúa đã có mặt. Mọi sự thờ phượng chân chính phải làm nơi Ngài, nhờ Ngài. 

Veri adoratores / những kẻ thờ phượng đích thật. 

Những kẻ thờ phượng Thiên Chúa một cách làm sao thực hiện những gì, từ xưa đến nay 

còn hình bóng, nơi sự thờ phượng Do Thái và của người Samarie. 

In veritate / trong sự thật 

Không phải người ta tiến hóa mãi mà đạt thấu một kiểu thờ phượng tinh túy đến có thể 

thoát ly mọi phương tiện trợ giúp như nơi các thánh, nhưng vì Chúa Yêsu chính là 

Veritas, sự thành tựu mọi ý định của một Thiên Chúa trung tín với lời Ngài đã hứa. Như 

thế, sự chiêm ngưỡng Thiên Chúa đã xãy ra trong khi vị lai vẫn còn là vị lai. Với Chúa 

Yêsu “ Giới sự thật sung mãn” đã đến. 

In Spiritum / Trong Thần Khí 

Theo nghĩa trực tiếp của Hy Lạp là sự thờ phượng theo tinh thần, không phải là ngoài 

thân xác. Nhưng Yoan dùng Pneũma, không theo hẳn quan điểm Hy Lạp. 

 

Trong Kinh Thánh, Pneũma không phải giới sự vật đối chiếu với vật chất, nhưng là hoạt 

động tạo thành, ban sự sống của Thiên Chúa ( trong Yoan, pneũma thường theo nghĩa 

nầy). Như thế, sự thờ phượng In spiritu là sự thờ phượng của Quod natum est ex spiritu : 

in spiritu . Chú ý đến sự sống siêu nhiên của kẻ tin và chúng ta biết spiritus là ơn Cánh 

Chung của Thiên Chúa. 
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Nơi Chúa Yêsu, một tôn giáo mới khai mạc (tượng trưng nơi rượu Cana, Nước hằng 

sống,  Đền thờ mới), liên lạc với tái sinh  ex spiritu. Nhờ đó, người ta ra khỏi giới Sarx 

mà chuyển qua giới Pneũma, qua đó thờ phượng cách chân chính, xứng với Thiên Chúa:  

Spiritus. 

 

Câu 24: Spiritus est Deus / Thiên Chúa là Thần Khí. 

Xét đối vật của thờ phượng mà hội ra cách thờ phượng. Nguyên tắc đó đến bây giờ mới 

được áp dụng cách xứng đáng. Đây không phải định nghĩa bản tính (kiểu Hy Lạp), nhưng 

tả cách Thiên Chúa xử sự và hành động. 

Thiên Chúa thuộc giới Spiritus – nghĩa là Ngài cách xa hẳn giới Sarx, giới phàm tục, 

nhân loại, vật chất – Giới của Ngài là giới lạ lùng cao cả, nhưng lại hiệu lực ngay nơi giới 

trần gian để biến đổi con người từ giới Sarx trở nên natus in spiritu. Như thế, Thiên 

Chúa là Thần Khí – nghĩa là Ngài là nguồn suối của sự sống cao siêu (coi các định nghĩa 

Deus est lux, Deus est caritas-ân sủng) – Chính hoạt động và quyền năng của Thiên 

Chúa đó làm Yoan nói Deus est spiritus. Không tin vào quyền năng của Thần Khí Thiên 

Chúa, mọi kiểu thờ phượng nhân loại điều vô ý nghĩa. Sự thờ phượng lại rơi xuống giới 

Sarx : cạnh tranh giáo phái. 

 

Câu 25 : Phụ nữ nhận ra ý nghĩa về Mêsia trong các lời đó, nhưng không nhận ra là với 

Đấng nói với mình hora venit et nunc est : Chúa Yêsu nơi chốn ngay trong lịch sử nhân 

loại mà thờ phương chân chính do quyền năng Thần Khí Thiên Chúa đã nên một thực tại. 

Người Samarie chờ Đấng sẽ đến mà họ gọi là Ta’ eb, nhưng không có chứng chỉ đủ để 

biết họ quan niệm làm sao về Đấng đó. 

 

Câu 26 : Chúa Yêsu tỏ mình ra :Ngài là chính Đấng mặc khải tôn giáo Cánh chung. 
 Ego sum / Chính là Ta  

Đây muốn xác định nhân vật phụ nữ kia vừa nói đến, nhưng 6: 35  8: 24 có nghĩa bao la 

hơn nhiều. Không rõ Yoan có ý nhắc đến ở đây không. Có thể có ám chỉ đến, và nếu có 

thì hàm chứa một yêu sách tuyệt đối phải tin. 

 

Câu 27-42 : Coi lại trang 37: Cách tổ chức trình thuật. 

 

Câu 27 : Mirabantur/ Tự hỏi : Các rabbi rất dè dặt với phụ nữ. 

 

Câu 28-29: Phụ nữ thuật lại tự sự cho người đồng hương : 

Quan niệm còn đúng trong ý tưởng bình dân về Đấng Mêsia. Người phụ nữ trở về thành 

với ý tưởng có khi Chúa Yêsu là Mêsia : Đấng sẽ loan báo tất cả sự thật về tôn giáo. 

Chứng phụ nữ đem ra : Ngài đã biết tất cả dĩ vãng của mình. Tri thức đó ít ra là một dấu 

chỉ một vì tiên tri, và có khi hơn thế. Dựa trên những lý lẽ đó, có lắm người Samarie nhận 

điều Chúa Yêsu nói. 

Đang khi đó (kiểu mỉa mai của Yoan), cuộc đàm đạo giữa Chúa Yêsu và môn đồ cho 

thấy tính cách Mêsia của Chúa Yêsu vượt hơn thế nhiều. 

 

Câu 31: Để chuyển đàm đạo của Chúa Yêsu với phụ nữ sang đàm đạo với môn đồ. 

Ý tưởng về của ăn và lót lòng đỡ đói cũng xuôi chảy, nhất là có đối chiếu với nước và 

giải khát. 
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Câu 32 : Chúa Yêsu, Đấng ban Nước hằng sống không cần phải nhờ ai khác cho Ngài 

của ăn. 

Câu 33 : Môn đồ cũng như phụ nữ kia đều ở trong giới phàm gian – Họ không hiểu được 

điều Ngài muốn nói – Mối thông cảm với giới Chúa Yêsu, họ chưa có được. 

 

Câu 34 : Meus cibus/ Lương thực của ta. 
Điều làm Chúa Yêsu sống, Ngài cảm thấy thiếu thốn, điều làm cho Ngài thêm sức lực, 

tức là ý Cha Ngài. Đấng mặc khải không tùy thuộc ai, nhưng Ngài tùy thuộc Đấng đã sai 

Ngài. Chính trong việc làm theo ý Thiên Chúa mà Ngài sống. 

Chủ đề nầy nhắc ngang qua sẽ được diễn rộng trong diễn từ trong Chương 5 rồi sẽ được 

tóm trong 6: 57.  

Ut perficiam opus ejus / Chu toàn công việc của Ngài. 

Một phần ý định Thiên Chúa, nhờ đó mà Chúa Yêsu sống, là làm xong xuôi công việc 

của Thiên Chúa. Tiếng perficere (teleioũn) có một tầm nghĩa bao quát quan trọng – Sau 

nầy sẽ lặp lại, 17: 4, trong đêm Ngài ra đi, Ngài long trọng tuyên bố là Ngài đã hoàn tất – 

Sứ mạng của Ngài không chỉ là giảng dạy, loan tin như là làm xong xuôi công việc cứu 

chuộc nhân loại, nghĩa là chiếu theo các hình ảnh đã dùng để diễn giải công việc của 

Ngài : Thi hành việc chuyển Nước thành Rượu, lập lại Đền thờ mới, nhờ bởi việc Ngài đã 

Xuống và Lên làm cho việc tái sinh bởi Thánh Thần nên một có thể có giữa trần gian, là 

ban Nước hằng sống phun chảy đến sự sống đời đời. Tóm lại, mở cho nhân loại sự sống 

đích thực thiêng liêng, sự sống Thiên Chúa. 

 

Câu 35 : Nonne vos dicitis. Quod adhuc  4 menses…/Các ngươi chẳng nói thế nầy sao, 

bốn tháng có qua… 
   - Có tác giả coi như tục ngữ nhà nông. (Không có chứng chỉ). 

   - Có tác giả nghĩ đến thời gian của đồng lúa có thực trước mắt chúa Yêsu lúc bấy giờ : 

Nghĩa là vào khoảng tháng Giêng. Như thế, Chúa Yêsu đã ở lại Yuđê chừng tám tháng.  

Nên hiểu theo kiểu thường tình : Theo như các ông tính, giữa việc gieo vãi và thời gặt hái 

phải có ít là bốn tháng (chiếu theo vùng Galilée và thung lũng Yordan). 

Ecce dico vobis : Levate oculos vestros, et videte regions quia albae sunt jam ad mesem 

/ Nầy Ta bảo các ngươi, hãy ngước mắt lên mà nhìn, đồng lúa đã chin vàng chờ gặt. 

Cánh đồng nầy thuộc một loại khác : Không có khoản cách giữa gieo vãi và mùa gặt. 

 

Câu 36 : Mercedem accipit / Thợ gặt lĩnh công 

Đây là công người thợ, không phải phần thưởng. 

Et congregat / thu lượm hoa màu :  “et”  có thể coi như “tức là”. 

In vitam aeternum / cho sự sống đời đời  
Không phải là phần thưởng người gặt, nhưng nơi chốn đặt hoa màu gặt được : Lúa tức là 

người ta trở lại ( theo mạch lạc người Samarie trước tiên) với đức tin, và họ sẽ được sự 

sống đời đời ( coi Công vụ 13: 48). 

Qui seminat / qui metit Kẻ gieo/người gặt 

Nếu coi như ví dụ (metit Kẻ gieo/người gặt parabole) thì nghĩa mùa gặt đã sẵn, thợ gặt đã 

theo kịp người gieo vãi. Đó là thời thành tựu đã hứa (coi Mt 9:37 Lc 10: 2). 

Nếu coi như tỉ dụ (allegorie) thì mỗi tiếng có ám chỉ điều gì : 

   - Zann : Qui metit : Chúa Yêsu ( lúa : phụ nữ cùng người Samarie). 

                 Qui seminat : Thiên Chúa đã dọn mù màng nầy. 
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Thực sự không có nhân vật nào đích xác giải được ổn thỏa các người nói trong  các câu 

36 – 38. Nên có lý mà giữ như ví dụ thôi (đối với câu 35 : gieo vãi và gặt hái trùng nhau 

một trật, nghịch nhiên đối với nghề nông trần gian), tuy rằng có nét tỉ dụ. Như thế, kẻ 

gieo người gặt cũng là một (nơi dân Samarie trước tiên).  

Vui mùa gặt ( Tl 16: 13t) tượng trưng Cánh Chung : Is 9: 2, Tv 12: 65t. 

 

Câu 37 : In hoc… /Vì đây… 
Có thể đem về trước – nhưng đây có lẽ đem về sau hơn – vì khó mà coi câu ngạn ngữ kia 

được chứng là thực bởi câu 36, nhưng câu 38 mới là đúng. 

Verbum : Ngạn ngữ. 

Alius est qui seminat, et alius est qui mentit / Người nầy gieo, kẻ khác gặt   
Ngạn ngữ nầy do đâu đến ? Cựu Ước : Tl 20:6  28:30 Lev 26:16  Is 65:22 Mica 6:15 Job 

15:28 (LXX), 31:8 – Nhưng thực sự không hoàn toàn xác đáng. Ngạn ngữ Hy lạp giống 

hơn  (Aristophanes…Philô). 

Nghĩa thường : Oái ăm trên đời.(Người mệt nhọc làm ra không được hưởng, kẻ không 

công tí nào được hưởng cả). 

Trong mạch lạc : Câu 36 : Chung vui giữa kẻ gieo người gặt, chống lại câu ngạn ngữ  

(Thời Cánh Chung khoản cách gieo gặt bị loại đi) nhưng còn một nghĩa hẹp hơn làm cho 

ngạn ngữ vẫn đích xác. 

 

Câu 38 : Câu nầy chắc có những nét tỉ dụ - nhưng không thể có một giải thích đơn giản, 

rõ định – Không phải vì thiếu ám chỉ nhưng là có nhiều. 

 

a/ - Vos : Các môn đồ được sai gặt tại Samarie (Cv 8:4-25) (Vos-Alii người nầy/kẻ khác) 

    - Alii : Chúa Yêsu (có lẽ Yoan TG, các tiên tri). 

 Cullmann : Hi lạp hóa (Philip) gầy dựng Giáo hội Samarie. Tuy nhiên, Yoan 

không nói đến hoạt động tông đồ tại Samarie – Còn trong số những “ kẻ khác”, tuy Chúa 

Yêsu chắc có, nhưng lại không ám chỉ nào đến ai khác. 

 

b/ - Vos : Nói chung đến việc truyền giáo của các tông đồ cho thế gian (Tiếng Misi – 

trong mạch lạc của Yoan – chưa hề có điều đó, nhưng coi 20: 21). 

     - Alii : Chúa Yêsu (nhưng với ai? Yoan TG, các người trong Cựu Ước) 

 

c/  - Vos : Nhìn rộng cả Hội Thánh thời Yoan (Họ tiếp tục công việc). 

     - Alii : Truyền giáo của Chúa Yêsu cùng các tông đồ. 

 

Introistis / Tiếng nầy duy trì vừa khác biệt, vừa đồng nhất giữa kẻ gieo người gặt. Như 

thế, nhấn đến điều nầy: Nơi mình Chúa Yêsu và công việc của Ngài, vai trò Cánh chung 

đã xuất hiện trong lịch sử. Mấy câu nầy mang tính chất Thần học về truyền giáo. 

 

Câu 35-37 : Sub specie eschotologica / Dưới khía cạnh cánh chung 

 

Câu 38 : Sub aspect historico / Dưới góc nhìn lịch sử 

Biến cố Cánh chung xãy ra trong lịch sử. Trong lịch sử đó – suốt cả loạt biến cố và công 

việc – mỗi người đều dựa vào khởi điểm. Nên phải nhớ rằng : Người truyền giáo đó 

không tạo ra hay cộng tác để tạo ra lịch sử đó. Không tự lập một mình, nhưng là trong 
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lịch sử mình tham dự đó, biến cố Cánh chung đang thực hiện. Chúa Yêsu là gì ? “Là 

hoàn toàn nhờ Cha” (31-34). Các sứ giả phúc âm là gì ? cũng là nhờ Chúa Yêsu tất cả. 

Sứ mạng của Yoan TG không là gì cả nếu đứng độc lập một mình, nhưng chỉ là làm 

chứng về Chúa Yêsu. Cũng vậy, sứ mệnh các kẻ truyền giáo không là gì cả, đứng một 

mình, nhưng mọi ý nghĩa đều phát tự Chúa Yêsu tất cả. 

 

Câu 39-42 : Người Samarie. 
Salvator mundi /Đấng cứu độ trần gian  

Cựu Ước – YHWH được xưng là đứng cứu thoát, cứu độ ( Meshia hay Goel). Văn 

chương Do Thái muộn thời ít chỗ nói Mesia là Đấng cứu thoát Israel. Nhưng đương thời 

Tân Ước : Thiên Chúa cứu , chứ không phải Mesia. Từ Hy Lạp, tước Sôtêr ( Salvator) 

cho thần hay hoàng đế. 

 

Câu 4: 43 đến 5: 57 : LỜI BAN SỰ SỐNG. 

 

Đoạn 5 : Đổi hướng. 
Trước nhấn đến tính cách Mêsia siêu việt của Chúa Yêsu, trật tự tôn giáo mới. Từ đoan 5, 

địa vị siêu việt và Thần đích của Chúa Yêsu. Chống đối nên kịch liệt hơn : Không tin, 

phản đối các quả quyết của Chúa Yêsu về chính mình Ngài. Không còn là đàm đạo mà 

tranh luận gay gắt. 

Có mấy vấn đề khó mà giải quyết ổn thỏa : 

 

1/ Vấn đề tráo đổi thứ tự các đoạn 5-6. 

   * Lý lẽ viện ra để tráo đổi : 

1.1 Đoạn 6 liên tục với đoạn 4 hơn là đối với đoạn 5 : 6:1 giả thiết ở Galilée. 4:43 Chúa 

Yêsu về Galilée. 5:1tt Chúa Yêsu ở Yêrusalem. 

1.2 Đoạn 7 liên tục với đoạn 5 hơn đoạn 6. Câu 7: 1nois đến lý do Chúa Yêsu cứ ở lại 

Galilée ( Do thái tìm giết Ngài), điều đó ám chỉ đến 5: 18 chứ không có gì trong đoạn 6. 

7: 14tt có ám chỉ phép lạ Bêzetha (Đoạn 5). 7: 21 giả thiết phép lạ mới xãy ra. 

Tráo đổi các đoạn : Chúng ta có một thời gian ngắn. Thứ tự thường : ít là một năm. 

5: 1 Festus (?) 6: 4 Pasca  7: 2 Scenopegia/ trại 

1.3 Đoạn 5 theo đoạn 6 xuôi hơn. 

So Yn 6 với Mc 6 Mt 14 Nhất lãm – phép lạ bánh sát sau tin Yoan TG bị giết (cf. Mt 

14:13) Yn 5: 35 giả thiết Yoan TG đã chết. 

Nếu theo thứ tự Yn 5-6 thì Yoan chết - 5: 1 Festus – 6: 2 Pasca (phép lạ bánh), ít nhất 

cũng phải có là 6 tháng (5: 1  Nhà tạm). 

Tráo đổi : Yoan TG chết, 6: 2 Pasca (phép lai bánh). Tráo đổi thì 5: 1 Festus cũng là 

Pasca (xác định bởi vì 6: 2 đi trước, nên tác giả có thể để trổng)  

 

   * Lý để giữ thứ tự hiện tại :  

7: 3 Anh em Chúa thúc Ngài lên Yêrusalem – Không xuôi nếu Ngài vừa ở Yêrusalem 

trong đoạn 5 – Thứ tự nầy không phải ngẫu nhiên (chẳng vậy cắt nghĩa làm sao việc xãy 

ra). Nếu có thể, dẫu là soạn giả hay ai nữa, vẫn là những người có ý định, có trí khôn, chứ 

không phải tất nhiên là vô lý sự. Vậy chú giải là vạch ra, tìm lại được ý định người đã 

chép sách, chứ không phải lấy tư tưởng riêng mình mà bắt tác giả phải theo. 
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2/. Vấn đề đem 4: 43-54 về trước hay về sau. 
Van Den Bussche : Chóp đỉnh những người được kêu gọi đến đức Tin ( Nicodem : Do 

Thái – Phụ nữ Samarie : ở giữa hai thế giới – Người ngoại). 

Hình như phải kéo về sau hơn : Phép lạ nầy cùng phép lạ tại Bêzetha vạch ra hiệu lực 

quyền năng của lời Chúa Yêsu, dùng vào đề của diễn từ theo sau : Lời Ban Sự Sống  

(Chúa Yêsu có phép ban sự sống cho người ta, và cho họ sống lại bằng lời của Ngài). 

Như thế, chúng ta coi 4: 43 – 5: 47 như một đơn vị văn chương chung chung theo một 

chủ đề Lời Ban Sự Sống. Tiết nầy khởi với hai phép lạ (những phép lạ tương tự thế nhiều 

trong Nhất lãm). Yoan cho trình thuật quan trọng bởi ý nghĩa nào ? 

 

Câu 4: 43-54 Một người gần chết được hồi phục. 

Hồi phục chỉ vì một lời của Chúa Yêsu, và nói ở xa. Lời có ý nghĩa : Filius tuus vivit 

/Con ông sống được nhắc lại đến ba lần.94: 50  51  53). 

Câu 5: 1-15 Một người quá nữa đời nằm kiệt quệ. 

Không thể lợi dụng được phương thế dặt ngay trước mắt mình để được khỏi, người nầy 

được bình phục cũng bởi một lời của Chúa Yêsu. Nhằm hơn : Bởi lời và sự vâng theo lời 

(chính trong khi tuân lệnh mà người ấy được khỏi).  

Vậy có thể nói trình thuật bày giải ra làm sao lời của Chúa Yêsu ban sự sống cho những 

người hầu như đã chết rồi. Lời ban sự sống là cốt yếu nhất trong hai trình thuật. 

 

Câu 5: 19-47 : Diễn từ. 

Chủ đề cốt yếu là : Sic et filius, quos vult, vivificate (21)/điều gì Người làm, con cũng 

làm thế. Diễn từ cho ta biết việc làm cho sống đó nên hiện thực bởi nghe lời (câu 24). Đó 

là ý tưởng chúng ta thấy phát ra cách tượng trưng trong hai trình thuật (về sự sống thân 

xác) ; Như thế là Sêmeia (signa) của Lời ban sự sống. Lời – trước tiên là Lời Chúa Yêsu 

phán ra – nhưng tác giả không muốn độc giả quên rằng chính Chúa Kitô là Lời, Quod 

factum est in ipso vita erat / Nơi Ngài có sự sống. Chúa Kitô là Lời và đã nói Lời. 
 

Câu 4: 43-54  CON MỘT VIÊN CHỨC ĐƯỢC CHỮA LÀNH. 

 

Câu 43-44 : Một lời gây nhiều ngạc nhiên. (Nhất lãm Mt 13:54-58 Lc4: 24 Mc 6:4). 

Quê hương ruồng bỏ Chúa Yêsu là Nazareth tại Galilée. Yoan trong văn mạch hiện tại 

đây thì nói Chúa Yêsu đi đến Galilée. Nếu Lời về tiên tri bị ruồng bỏ kia cũng ám chỉ một 

điều như trong Nhất lãm, đáng lẽ phải viết : Quamvis ipse Jesus, testinomium / chứ 

không ipse enim… 
     Zahn : Chúa Yêsu thành công rầm rộ tại Samarie… 

     Lagrange : Enim không phải lý do của sự thực, nhưng lý do kiểu văn : “ Jésus est allé 

en Galilée, car  c’est là ( à Nazareth ) qu’ il a prononcé cette parole… 

     Barrett : Logion trong Nhất lãm cắt nghĩa việc Chúa Yêsu bị khước từ ở Galilée 

(Nazareth) – Đối với Yoan, lời đó cắt nghĩa việc Chúa Yêsu được người Galilée tiếp rước 

Ngài, còn Yêrusalem từ khước Ngài : Vì chính Yêrusalem là nơi Đấng Mêsia phải tỏ 

hiện, giảng dạy và hoạt động. 

 

Câu 45 : Nếu nhận Yêrusalem là quê quán của Mêsia thì đây đối chọi thái độ người 

Galilée với người Yêrusalem. 
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Câu 46 : Regulus/ vương công : Vulgata dịch theo một dị bản Basiliskós (ông hoàng, 

vua nhỏ). Chính bản Basiliskos : Người thuộc hoàng tộc, viên chức của nhà vua (aulicus, 

palatines). 

Từ tiếng đó : Một công chức hàng văn chứ không phải hàng võ. Theo Josephus : quân 

binh dưới quyền một vua (cách riêng cho binh lính Herođê dùng). 

Cujus filius / Con trai ông    cf. Mt (puer), Lc (servus). 

In Cana Galilaeae : 

Nhiều tác giả (Spitta, Bultmann, Schweiser, Wilkens, Boismard), phép lạ nầy xãy ra ở 

Capharnaum, ngay sau tiệc cưới Cana (2: 1-11). 2: 12 nối hai phép lạ lại. 

     - Dodd ; Yoan nhấn đến Cana để nhắc lại phép lạ Nước hóa thành Rượu. Người cha 

khốn quẫn gặp Chúa Yêsu chính nơi Ngài đã tỏ vinh quang của Ngài. Cũng chính quyền 

năng đó sẽ được tỏ ra lần nữa trong việc cứu sống đứa bé gần chết. Như vậy có tiến thêm: 

 Đoạn 2   : Phép lạ làm cho sự sống nên đầy đủ hơn. 

 Đoạn 4   : Phép lạ đưa khỏi cái đe dọa của chết và mục nát. 

 Đoạn 11 : Chóp đỉnh. Sự sống thắng hẳn sự chết (Lazarô sống lại). 

 

Câu 47 : Có ít điều tương tự Luca 7: 3 ( kiểu văn Luca) 

 

Câu 48 : Một câu nêu nhiều câu hỏi. 

     Boismard : Câu nầy do tay Luca soạn lại trình thuật, không theo mạch lạc Yoan : 

 - Trong Yoan không hề có đâu khác Signa et prodigia. 

 - Khi Chúa Yêsu nói thì ngài dùng Opera. 

 - Không đúng với kiểu dùng tiếng Signum trong Yoan (chỉ có đây mới có nghĩa 

không hay về Sêmeĩon). 

     Zerwick : Khó khăn về tâm lý : 

 - Chúa Yêsu không chạnh thương mà lại đi quở mắng. 

 - Quở mắng một người có lòng tin lớn hơn các người Do Thái khác. 

Nhưng, đáng để ý là chỗ nầy Yoan dùng số nhiều videritis, creditis. Các rắc rối đó có thể 

ổn thỏa, nếu thực sự lấy lại chuyện Nhất lãm về việc Chúa chữa lành đứa đầy tớ viên 

Bách quản (vì có phái đoàn Do Thái thay thế viên Bách quản đến gặp Chúa Yêsu). Điều 

đó không rõ mấy, nên nhiều tác giả khác : Chúa Yêsu muốn thử lòng tin (Van Den 

Bussche) – hay là một sự trách móc chung cho người Do Thái. 

 

Câu 50: Vade, filius tuus vivit. Creditit homo sermoni… /Ông hãy đi, con ông sống. 

Người ấy đã tin vào… (cf 2:23  6: 30  Mt 12: 39  Lc 11: 29) 

Có một thứ yêu sách phép lạ mà Chúa Yêsu không hề chấp nhận. Đức tin dựa trên phép 

lạ phải được nuôi nấng bằng ngạc nhiên chấn động, Chúa Yêsu không tin loại đức tin ấy. 

Người cha đứa bé đây không ra điều kiện. Ông chỉ biết hai điều : Con ông ốm trầm trọng 

và Chúa Yêsu có thể chữa nó lành. Ông không đòi bảo dảm. Ông ra đi. Đó là điều Yoan 

muốn nhấn đến : Tin dựa vào Lời. 

 

Câu 52 : Heri hora septima / Hôm qua hồi bảy giờ. 

Khá lạ về tâm lý. Cana – Capharnaum 33km. Giờ thứ bảy (1 giờ chiều), thế thì có thời 

giờ đủ mà về nhà vẫn còn sớm – cần gì chờ đến hôm sau. 

Joun : Ngày hôm sau theo kiểu Do Thái, bắt đầu từ sáu giờ chiều về tối. 
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Câu 53 : Creditis ipse, et domus ejus tota / Ông đã tin làm một với tất cả gia đình ông. 

Theo nghĩa tuyệt đối (không có bổ túc từ) : Thành tín hữu Kitô giáo (tiếng thông dụng 

trong Công vụ) 

 

Câu 5: 1-18. 

Câu 1 : Die festus J (không có quán từ) : Một lễ. Lễ nào? Tranh luận. 

 

Câu 2: Probatica piscina / Ao Cừu. (Theo dị bản đáng tin cậy : in probatica piscina) 

Theo đó : piscina có thể là nominativum /tên, như vậy xác định được bởi quae 

cognominatur (…) và in probatica (hiểu ngầm : porta, chiếu theo Neh 3: 1  12: 39 có 

nói đến cửa đó). Piscina : Cũng có thể hợp với probatica, lúc đó có nghĩa tại ao Cừu, đó 

có cơ sở gọi là Bethsaida (Vulgata). Tiếng đó được viết theo nhiều kiểu trong các văn 

kiện : Bethesda, Bezatha, Bethsatha, Belzetha, Bethsaida…Khó mà xác định được bản 

nào cựu trào.  

Chỗ : Đông Bắc Yêrusalem, gần nhà thờ bà thánh Anna hiện tại.  

Quinque porticus habens : Năm dãy hành lang chạy theo bờ của hai cái ao liền nhau. 

 

Câu 3: Expectantium aquae motum/ chờ khi nước động. 
Bình luận : Không chắc chắn. Nhưng vẫn có quan niệm về nước bị khuấy động thì chữa 

lành được. Có lẽ là một thứ nước suối có sức chữa bệnh (Một thí dụ : Ở Ý có nơi gọi là 

La Fiuggi, nước có tính phóng xạ trong ít lâu). Dân chúng liền cho là bởi sức siêu phàm. 

Hy lạp thì nghĩ đến các thần hay tiên, Do Thái thì nghĩ đến Thiên thần hay Thiên Chúa. 

 

Câu 4: Phải nói chắc là không xác thực. 

Tương truyền văn bản : Không có trong nhiều thủ bản, bản dịch, nếu có lại theo nhiều 

hình thức khác. 

Xét về mạch lạc ý nghĩa trong Yoan : Một nơi xãy ra phép lạ vừa nhiều, vừa thường nhìn 

thấy đến đỗi gọi được là bình thường ắt lấn hẳn hết các phép lạ của Chúa Yêsu, thế thì 

Yoan còn viết được như 9: 32  15: 24. 

 

Câu 5 : Ba mươi tám năm. 
Không có nghĩa bóng chỉ gì khác là những năm bệnh tật của người bất toại. 

Yoan nhấn đến tình trạng thất vọng của người bệnh : Không còn trông thoát khỏi bệnh tật 

nữa. Chính trong khi loài người thất vọng thì có Chúa Yêsu, chỉ có một mình Ngài, có 

sáng kiến chữa lành. 

 

Câu 6 : Cognovisset quia jam multum tempus haberet/ Biết đã bị kinh niên như thế. 

Nói chắc được rằng, Yoan nhấn đến tri thức siêu phàm, chứ không phải kết luận bởi quan 

sát. Yoan không ra lý do tại sao Chúa Yêsu chọn người ấy giữa hết các kẻ bệnh hoạn 

khác : Chúa Yêsu hành động theo ý Ngài. 

Nên so sánh với việc chữa người bất toại trong Marcô 2: 1-12 

 

Câu 7 : Cũng khác với Mc 2: 3  5. Người nầy không khấn xin gì cả. 

Cum turbata fuerit aqua / Khi nước động…những lời nầy giả thiết có sức gì ngoại 

thường xuất hiện (tỉ như câu 4), nhưng không có một chứng chỉ nào khác về truyền 
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thuyết như thế cho một ao, hay bể cạn nào tại Yêrusalem. Khai quật tại đền thờ bà thánh 

Anna cũng không cho thấy có gì cắt nghĩa được lời nầy. 

Lời nầy cũng giả sử là chỉ chữa được một người khi nước khuấy động, nhưng Yoan 

không nhấn làm gì đến hiện tượng hay truyền thuyết bình dân đó. 

 

Câu 8 : Gần giống đúc với Marco 2: 11. 

 

Câu 9 : Tả hiệu quả chữa lành : Lành hẳn. 

Erat autem sabbatum in die illo / Nhưng ngày ấy lại là hưu lễ.  

Hoàn cảnh căn cứ cho diễn từ theo sau (coi Mc 2: 1 – 3: 6 tranh luận do nhiều phép lạ 

nhưng với 2: 23-28  3: 1-6 vấn đề ngày hưu lễ cũng là chủ chốt).  

 

Câu 10 : Non licet tibi tollere grabatum tuum / Không được phép vác mền chõng đi  

(cf . Jer 17: 18-27) Trong Mishna, luật kiêng việc xác đây được ghi kỹ. 

 

Câu 14 : Không phải muốn hiểu rằng bệnh tật của người đó là hậu quả của tội nào.  Đáng 

để ý là những lời nầy nhắc lại chuyện Marco (2: 9) về lời tha tội. Yoan không có nói đến 

sự tha tội ở đây, nhưng cả đoạn cho thấy việc khữ trừ sự dữ xấu xa đó không thể cạn 

nghĩa với một việc chữa lành bệnh tật. Lời dạy đừng phạm tội nữa hình như ngụ ý Chúa 

Yêsu đã có làm gì cho tình trạng tâm hồn người ấy nữa. 

Ne deterius tibia liquid contingat / Kẻo lại mắc họa khốn hơn. Coi Luca 13:1-5. 

Người ấy phải vượt qua cái mừng khỏi bệnh mà nghĩ gì cốt yếu hơn.Điều tệ hơn phải lo 

tránh, đó không phải là một bệnh tật nào nguy khốn hơn, nhưng chỉ có thể là sự phán xét 

của Con Người. 

 

Câu 16 : Propterea/ do đó  

(propter quod/ vì điều nầy) : Về việc chữa lành, hướng về : 

Quia haec faciebat in sabbato/ Ngài thường làm thế ngày hưu lễ.  

Yoan chỉ nói đến một nố. Nhưng Yoan đặt trổng : Ám chỉ đến tất cả những công việc 

chữa lành của Chúa Yêsu và thái độ của Ngài đối với luật Hưu lễ. 

 

Câu 17 : Việc biện bộ cho công việc Chúa Yêsu trong ngày hưu lễ. 

Ta thấy được Yoan luận lý và viện lý khác các phúc âm Nhất lãm, nhưng đằng khác lại là 

lý sâu thẳm căn cứ cho các lý thấy trong Nhất lãm. 

Chống lại các lời cáo tội phạm đến Hưu lễ, Nhất lãm đem ra những lý nầy : 

     - Lòng nhân đạo ( Lc 13: 10-17  14: 1-6) 

     - Với Chúa Yêsu, có điều gì lớn hơn Đền thờ nữa (Templo majus est hic : Mt 12: 5t) 

     - Chúa Yêsu cùng môn đồ, một cộng đoàn thời Mêsia ( Mc 2: 23-28) Hưu lễ được 

thành tựu trong thời mới. 

Câu trả lời nầy rất quan trọng trong Yoan, sẽ được diễn giải trong Diễn từ. 

 

Câu 18 : Câu biền ngẫu với câu 16. 

Giả thiết người Do Thái nhận ra cao vọng của Chúa Yêsu. Yoan nhân dịp vạch ra căn 

nguyên của sự thù địch của Do Thái : 

 - Phạm luật Hưu lễ. 
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 - Kiểu hoạt động của Chúa Yêsu và của Thiên Chúa đồng nhau khiến Do Thái kết 

luận : Chúa Yêsu cho mình ngang hàng với Thiên Chúa. Điều đó đối với Do Thái là một 

sự khiêu khích đụng đến cốt tủy Israel – Chỉ có một Thiên Chúa. 

 

Bình luận chuyện Phép lạ : 

Tính cách lịch sử: Chung chung không có gì khác các trình thuật Nhất lãm về phép lạ, 

nhưng có đụng chạm đến trình thuật Mc 2: 1-12. Bởi đó nảy ra ý kiến : Có khi cả hai 

trình thuật đều đem về một phép lạ, nhưng được giữ lại trong hai truyền thống khác nhau. 

 

Tính cách tương đương: Có lẽ Nước là dây liên lạc với các trình thuật trong các đoạn 

trước (Nước tẩy uế Do Thái, nước giếng Yakob : Tương dương cho những quy chế tôn 

giáo vô hiệu lực, thuộc giới Sarx – đối chiếu với tôn giáo in Spiritu et veritate). Trong 

trình thuật nầy, nước ao Bêzetha có sức chữa lành (canh tân sự sống) nhưng vô hiệu lực 

với người bất toại 38 năm – như thế, tương đương cho Giao ước cũ (luật Mose) – có hứa 

ban sự sống, có thể chỉ đường đến sự sống, nhưng vô phương tạo nên ý muốn được sống. 

Ý muốn được sống và quyền ban sự sống đều được ban một trật trong lời Chúa Kitô. 

 

Yn 5: 19-57 :  Diễn từ. 

  - 19-30 : Duy nhất hành động giữa Cha và Con (trong dự hoàn toàn tùy thuộc của 

Con đối với Cha). 

 - 31-47 : Về chứng chỉ. 

 

Câu 5: 19-30: Do từ lời nói trong câu 17. 

Đụng chạm đến 2 vấn đề quan trọng trong Do Thái: 

   - Hoạt động của Thiên Chúa. 

   - Đạo Độc thần. 

 

1/. Hoạt động của Thiên Chúa : Gây nên bởi St 2: 3. 

Tranh luận của các rabbi dã khởi sự cũng vào thời kỳ phúc âm Yoan : Họ cũng chủ 

trương rằng kỳ thực Thiên Chúa tiếp tục công việc của Ngài và họ tìm cách biện hộ cho 

việc hình như Thiên Chúa không theo lề luật. 

Đáng để ý giải thích của Philô : Ông có nhiều giải thích khác nhau, vì triết lý Hy lạp cũng 

như Kinh Thánh hướng về 2 điều : Immobile movens ( của Aristote) hay sự an nghỉ của 

Thiên Chúa trong sách Sáng Thế - Hoạt động không ngừng của Thiên Chúa (quan niệm 

Thiên Chúa hằng sống trong Cựu Ước). Sau cùng, Philô phân các việc của Thiên Chúa : 

   - Thiên Chúa thôi tạo dựng những vật trần gian. 

   - Nhưng Thiên Chúa luôn tiếp tục những việc cao siêu hơn. 

Các rabbi sau cũng phân tách tương tự các công việc như vậy và nói Thiên Chúa luôn 

hoạt động không nơi công việc trên kẻ dữ người lành : Công việc quản trị vũ trụ luân lý. 

Philô đặt hai công việc của hai quyền năng : Quyền năng tạo thành, potesta creativa, tức 

là sự tốt lành – Quyền năng vương đế, potesta regalis, tức uy quyền tối thượng, quản cai 

vạn vật. Ít là về potesta creative, Philô nói là không hề nghỉ hoạt động. Trong chương 

nầy, Yoan cũng theo một kiểu bàn luận tương tự : 

 

Chúa Yêsu bắt đầu bằng sự kiện đã – hay đang – bàn luận đương thời “câu 17 thuộc về 

vấn đề nghỉ ngơi hay hoạt động của Thiên Chúa - Cách riêng trong lịch sử Israel. Thời 
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tận thế, Thiên Chúa trao quyền phán xét cho Con Người. Đối với Yoan, phán xét chỉ là 

mặt trái của việc làm cho sống. Bởi đó, diễn từ tập trung nơi hai công việc : Vivificare 

/Judicare. Trong việc chữa người bất toại, Chúa Yêsu cho thấy quyền vivificare của 

Ngài. Như vậy, Ngài toàn quyền trong Sống-Chết. Ngài là Con Người : Ngài có thể thi 

hành việc Thiên Chúa, tức là phán xét. 

Đứng trước những kẻ cáo tội Ngài, Ngài tỏ mình cho họ biết Ngài là thẩm phán Cánh 

Chung, tức Con Người : Cũng một quyền năng, phép tắc với Cha. Các việc của Ngài phát 

tự Cha, các lời của Ngài cũng thế. Tiếng họ đang nghe sẽ là tiếng tuyên án cuối cùng. 

Hơn nữa, tiếng đó hiện tuyên ra những lời có uy thế như lời phán xét Cánh Chung. 

 

2/. Đạo Độc Thần. 

Những tuyên ngôn của Chúa Yêsu về chính mình tất nhiên làm cho thành tín Độc thần 

Do Thái chau mày : 

   - Thế giới chung quanh hoàn toàn mpr rộng cho tôn giáo đa thần. 

   - Do Thái truyền giáo hình như có người táo bạo đi khá xa trong việc nhẫn nhượng. 

   - Đạo Do Thái chính cống phản ứng kịch liệt với mọi tư tưởng có bóng dáng với tư 

tưởng nhị nguyên (Shetey reshu^yôth : Hai nguyên ủy).  

Chủ trương của Kitô giáo về Chúa Yêsu tất nhiên làm người Do Thái đặt vấn đề : Tôn 

giáo mới đây có phản với đạo Độc thần hay không. Nếu Chúa Yêsu thi hành được những 

việc riêng của Thiên Chúa : Làm cho sống – Phán xét, thì có nghĩa Yêsu là một Thiên 

Chúa thứ hai không. Tiếng Con Thiên Chúa ở trong hoàn cảnh tôn giáo hỗn hợp như thế 

giới Hy Lạp cũng gây hoang mang. 

 

Trước thái độ của Chúa Yêsu, Do Thái được trình bày như hiểu Chúa Yêsu quả quyết 

Thiên Chúa là Pater suus (proprius)/ Cha của riêng mình, khác hẳn với kiểu mà một 

người đạo đức nói được. Hơn nữa, quả quyết câu 17 làm họ kết luận Aequalem se faciens 

Deo / Cho mình ngang hàng Thiên Chúa : vì lấn khu vực độc quyền của Thiên Chúa. 

Đối vơi Do Thái, như thế là cho mình là đối thủ chống lại Thiên Chúa độc nhất. Chỉ một 

nhân vật khác đã dám có cao vọng như thế, là Lucifer ( Is 14: 14). Lạc đạo nhị nguyên 

xuất hiện.  

 

Trong những lời biện hộ 19-30 : Mục đích loại hẳn nghi ngờ Chúa Yêsu là Thiên Chúa 

Thứ Hai, một nguyên ủy chống đối Thiên Chúa độc nhất. Cách thức : Nhấn vào điều kiện 

độc nhất cho công việc của Con khi thi hành các việc riêng của Thiên Chúa – Duy nhất 

tuyệt đối với Cha trong hoạt động – Sự duy nhất dưới hình thức tuyệt đối vâng phục 

thánh ý Cha. Sự duy nhất đó, mỗi việc Con làm thì cũng lại là một việc của Cha. Như thế, 

các việc làm cho sống, phán xét (Chúa Yêsu tỏ ra bằng các dấu: Sêmeĩa) cũng hoàn toàn 

là việc của Thiên Chúa. Trong các việc đó, ý Thiên Chúa được hoàn toàn thành tựu.Đồng 

nhất hoạt động nơi Con là một sự vâng phục tuyệt đối. Còn nơi Cha, lòng yêu mến tuyệt 

đỉnh đối với Con. 

 

Chung chung, Yoan không dứt khoát nhận hay phủ nhận mệnh đề aequalem se faciens 

Deo : Một đằng thì không đúng (theo Hy Lạp thì quá nhẹ, vì tiếng đó có thể dùng cho 

những homo divinus) – Còn theo Do Thái thì đó là tư cách đối thủ Thiên Chúa, một 

Thiên Chúa thứ hai, một nguyên ủy mới. Một đằng, không thể chối tính cách bằng Thiên 

Chúa cho một nhân vật thi hành những quyền năng tối thượng riêng cho Thiên Chúa. 
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Hình như Yoan hiểu ngầm ISOS TO THEO / Có lẽ thần (không nhằm về tiếng). Sau 

nầy, Yoan sẽ dần dần vạch rõ thêm về thần tính Chúa Yêsu 10: 30  38  17: 19-21. 

 

Câu 17-18 : Đặt vấn đề (không chỉ cho trình thuật hiện tại, nhưng chung cho các đoạn 

theo sau) bởi nhấn đến erga (opera). 

Khác với signa (sêmeĩa), opera chỉ nhận ra nơi phép lạ Chúa Yêsu một khi người ta có 

đức tin. Chung ra, tiếng nầy chỉ đặt nơi miệng Chúa Yêsu (trừ hai nơi mà thôi). 

Kiểu nói ám chỉ đến công việc Thiên Chúa trong Cựu Ước (Tạo thành, quản trị vũ trụ, 

nhưng nhất là các kỳ công Thiên Chúa làm cho Dân Ngài), công việc đó của Thiên Chúa 

bây giờ tiếp tục trong phép lạ của Chúa Yêsu : Chúa Yêsu long trọng quả quyết (câu 7), 

bênh chữa trước tiên việc làm phép lạ ngày Hưu lễ. Câu 19-21 còn nhấn thêm nữa. 

 

Nghĩa gì ? Không phải Chúa Yêsu họa lại công việc của Thiên Chúa mà thôi, nhưng 

trong công việc của Ngài, Ngài thực hiện chính những công việc của Cha, theo một nghĩa 

tuyệt đối : Hoạt động đồng nhất. Trong đức tin, khi người ta thấy một phép lạ nào của 

Chúa Yêsu, thì kỳ thực, người ta thấy chính hoạt động của Cha diễn bày ra trước mặt 

mình. Hoạt động đó là vivificare / judicare. Nhìn thấy hoạt động của Cha, tức là thấy Cha 

đang làm việc, là chiêm ngắm Cha trong hữu thể của Ngài. Cha hiện diện trong Con một 

cách siêu việt lạ lùng : Chính Ngài thi thố hoạt động riêng của Ngài ngang qua các opera 

của Con. Ở đây, ta có quan điểm riêng, hoàn toàn đầy đủ hơn hết của Yoan về các phép lạ 

của Chúa Yêsu :  Các phép lạ của Con, các việc của Ngài, kỳ thực là hoạt động của Cha. 

Thấy các phép lạ đó, một trật ta cũng thấy được cả Con và cả Cha nữa – Cha mà Con là 

Đấng mặc khải, tỏ bày ra cho nhân loại. Các việc Thiên Chúa đã làm trong Cựu Ước đã 

nên những việc cứu rỗi, thi thố ra bởi Chúa Kitô – một trật vẫn còn là việc của Thiên 

Chúa. (Coi Col có gì tương tự, đem về Chúa Kitô việc tạo thành, việc cứu rỗi). 

 

Nhưng xét theo suy niệm Do Thái về việc Thiên Chúa, đối chiếu với St 2: 3, ta thấy câu 

17 còn nói rõ hơn thế : Họ phân biệt Thiên Chúa nghỉ việc tạo thành, nhưng không hề 

nghỉ việc quản trị vũ trụ. Ngài điều khiển bởi hoạt động thẩm phán của Ngài. Chúa Yêsu, 

theo tư cách Con Người, thông chia công việc đó và vượt hẳn luật Hưu lễ (mọi luật 

Môsê). Phép lạ Ngài làm, một thứ ban sự sống bằng Lời của Ngài, cho thấy quyền thẩm 

phán Cánh Chung của Ngài, nghĩa là có quyền trên sự sống và sự chết. Các việc của 

Chúa Yêsu : dấu thời Cánh Chung. 

 

Câu 19 : Hai vế : Tiêu cực và tích cực. 

Hoạt động của Con : Mặc khải của Cha. Chúa Yêsu không hề hoạt động tự lập. Mọi điều 

Ngài làm dọi lại chính việc của Cha. 

Hoạt động đây phải hiểu sự nghiệp trần gian của Chúa Yêsu, chứ không đem về hoạt 

động hằng có của Ngôi Hai Thiên Chúa. Về tiêu cực, tránh sự hiểu lầm như thể có thể 

phân tách nhân vật và sứ mạng nơi Đấng Cha sai đến. 

Non potest Filius a se facere quinquam / Con không thể làm điều gì tự mình cf. 4:34  

5:30   9:4  17:4  6:38  10:18  12:49 14:31  15:10, hay hành động theo quyền hạn Cha ban 

(5: 27  17: 2) Cha-Con chung mọi điều có (17:10). Ngài nói điều đã nghe, đã thấy (3: 34  

17:8), đến đỗi ai thấy Con là thấy Cha (14:9). Ngài chỉ là một với Cha (8:6  29  10:30  

16:32  17:1). Cha ở trong Ngài và Ngài ở trong Cha (10:38  14:10t  17:23), Cha ở trong 

Ngài đã làm các việc Ngài làm (14:10). Hết thảy các kiểu nói đó chung qui cũng một điều 
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như et Deus erat Verbum/Và Ngôi Lời là Thiên Chúa : Điều Chúa Yêsu nói và làm là 

Lời và Việc của Cha. Đây là chỗ thấy rõ sứ mệnh của Chúa Yêsu khác hẳn sứ mệnh của 

các tiên tri. 

 

Câu 20 : Một câu gieo nhiều khó khăn cho các giáo phụ khi chiến đấu với bè rối Ariô. 

    ( Con : như môn đệ phải học với Cha) 

Yoan : Hoạt động của Chúa Yêsu không chỉ giống hoạt động Thiên Chúa mà là chiếu dọi 

lại hoàn bị ý định cứu rỗi của Thiên Chúa. Tất cả sứ mệnh căn cứ trên lòng Mến của Cha 

đối với Con và tự Con dẫy đến nhân loại. Cách nói có nhiều kiểu nhưng một ý : Chúa 

Yêsu là mặc khải độc nhất, trong đó người ta chạm trán với chính Thiên Chúa nói và làm.  

Et majora his demonstrabit/ và tỏ những điều lớn lao hơn nữa. “ His” chứng tỏ Yoan 

toát yếu tất cả các phép lạ đời Chúa Yêsu. Các điều lớn hơn đó – tức là điều các phép lạ 

kia mới chỉ là hình bóng – là đặc quyền Thiên Chúa ban sự sống cho kẻ chết. 

 

Câu 21 : Điều phải chú ý là Sicut…sic/ như…cũng vậy 
Cho kẻ chết sống lại là đặc quyền của Thiên Chúa ( 2Vua 5: 7). Yoan có 3 điều : 

 - Sống lại ngày sau hết bởi Chúa Yêsu (câu 28t) 

 - Chúa Yêsu cho người ta sống lại thiêng liêng khỏi tội (câu 25) 

 - Chúa Yêsu cho Lazarô sống lại (hình bóng cho các điều trên).  

 

Câu 22 : Việc ban sự sống liền gợi đến mặt trái là phán xét. 

 

Câu 23 : Cha và Con đồng nhất trong công việc và quyền năng, nên không thể nào tôn 

kính Cha mà lại khinh thường Con được.  

 

Câu 24 : Amen amen dico vobis. 
Một điều long trọng toát yếu cho cả khúc nầy : Sống lại và phán xét được diễn thêm. Có 

phân biệt điều hiện tại đã được thực hiện với điều còn dành lại trong tương lai. 

Qui verbum meum audit, et credit ei qui misit me / Kẻ nghe lời ta và tin vào Đấng đã 

sai ta. :  
Định nghĩa tín hữu. Hai điều đó là hai mặt của cũng một thái độ. 

Về Tin, Yoan cho căn căn nơi Thấy (không phải bằng mắt xác thịt), đòi phải Nghe – Giữ 

lời Chúa Yêsu (2:22  4:50  5:24  7:40  8:43  51t  55  14:23t  15:20  17:6. Nên so với Nhất 

lãm Mt 7:24-27  Lc 6:47-49). Nghe lời Chúa Yêsu là có sự sống đời đời, vì Lời Ngài là 

Lời hằng sống (6:68) là spiritus et vita ( 6:63). 

Audire /Nghe  

Dùng theo nghĩa tiếng Hipri trong Cựu Ước (shama): Nghe và làm. Tức vâng theo. Lời 

Chúa Yêsu : Có lệnh truyền, nhưng còn hơn thế nữa, như một cái gì sống động, phán xét, 

ban sự sống, tẩy rữa (15:3). 

 

Đây không nói tin vào Chúa Yêsu, nhưng chổ khác nói đến (14:1). Đây nhấn luôn đến 

hoạt động duy nhất giữa Con và Cha, Con hoàn toàn tùy thuộc vào Cha ( sự tùy thuộc 

đây không nói đến như một sự khiêm nhượng, nhưng như hướng về các kẻ nghe – Một lý 

do câu thúc họ phải quyết định vì họ không đứng trước một nhân vật lỗi lạc mà đứng 

trước yêu sách của Thiên Chúa.. Bởi đó, tin là tin vào Đấng đã sai Con, nhưng nhờ Con 

đã mặc khải. 
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In judicium non venit/ Khỏi đến tòa phán xét :  

Phán xét (nhưng hướng về lên án), gồm có phán xét sau hết. Cùng việc phán xét, phân 

tách đã khởi sự trong sứ vụ Chúa Yêsu. Tư tưởng có gì tương tự với justification/ sự biện 

hộ của Phaolô. ( Tin thì là đến tòa án nhưng để được tuyên bố trắng án). 

Set transit amorte ad vitam / Ngang qua sự chết mà vào sự sống  (13: 1  1Yn 3:14) 

 Kẻ tin đã ngang qua thế gian dưới quyền sự chết mà vào Nước : Khu vực hằng sống, tức 

là phần thưởng đời sau đã được chịu lấy trước rồi. Bởi đó mà hoàn toàn được bảo đảm. 

 

Câu 25 : Nói lại nội dung câu 24. 

Quia venit hora et nunc est/ Giờ sẽ đến và ngay bây giờ.  

Phải so với câu 28. Nhiều tác giả cắt nghĩa cái chết về phần hồn trong câu 25, câu 28 mới 

nói đến người chết về phần xác. Nhưng hình như ý định của Yoan luôn để ý đến phán xét 

cuối cùng : Giờ đã đến, ấy là vì tiếng sẽ tuyên án sau nầy, thì cũng là tiếng họ đang hiện 

nghe, và lời Ngài đã hàm tính phán xét. 

 

Câu 26 : Nhắc lại chủ đề liên kết chặt chẽ giữa công việc của Cha và của Con. Nhưng sự 

sống – Phong phú dẫy tràn làm cho sống – nơi Con tùy thuộc vào sự sống có nơi Cha. 

Dedit / được có (Aorist Hy Lạp) :  

Một sự kiện lịch sử ( Bởi đó không trực tiếp nói đến Con  xuất phát bởi Cha từ đời đời, 

mà là việc ban cho Con làm người quyền vivificare). 

 

Câu 27 : Trở lại yếu tố Cánh Chung liên hệ với vivificare : Phán xét. 
Khi phán xét, nhân loại hoặc là được sống, hoặc là mất sự sống – Đằng khác, phán xét 

đây thuộc về lên án, tức là chối không ban sự sống ( Phán xét như thế nên mặt trái của 

việc ban sự sống). 

Quia filius hominis est/ Vì Ngài là Con Người. 

Vấn đề tranh luận : Hy lạp không có quán từ, vậy Filius hominis phải hiểu làm sao ? 

Nhấn vào nhân loại hay vẫn còn là tước Mêsia? Dẫu không có quán từ, đây cũng phải 

hiểu là tước Mêsia. Tước để chỉ: 

 - Chức vụ: Chức vụ thẩm phán Cánh Chung Con Người thi hành nhân danh Thiên 

Chúa. 

    - Tư cách siêu việt : Do lai siêu việt của nhân vật có tư cách đó. 

Nên để ý đến những điều hàm súc khi Yoan dùng đến tước Con Người : Tước đó có liên 

lạc với cuối đời Chúa Yêsu. Cả phúc âm luôn hướng về mặc khải cuối cùng đó (1: 51 đã 

hướng ý tưởng ngang qua sự nghiệp mà nhắm đến vinh quang thăng thiên rồi). Theo 

nguyên tắc, Chúa Yêsu đã là Con Người trong đời Ngài, kỳ thực, Ngài chỉ thi hành chức 

vụ đó từ khi chết. Lúc đó, vụ án Do Thái vô tín ngưỡng kia đã chấm dứt. Công vụ Chúa 

Yêsu – thời nhẫn nhục của Thiên Chúa đối với Israel – hướng đến Giờ ( Chết-Khải hoàn). 

Giờ hay ngày đó là cơ hội gặp gỡ cuối cùng cho người Do Thái. Đó là “Tận cùng” đối 

với họ, nhưng cũng là dọn Tận cùng cho tín hữu : Chúa Yêsu nhân danh Thiên Chúa đem 

đến ơn cứu rỗi. Cơ hội cuối cùng. Israel mà từ khước, ắt là lên án cho chính mình. Tước 

Con Người như thế ám chỉ Israel đang trong vòng vụ kiện. 

 

Câu 28: Nolite mirari hoc / Về điều nầy. Có thể hiểu : 

 - Về điều vừa nói trên (câu 25): Lý do đừng ngạc nhiên là vì Con Người có vai trò 

trong cuộc sống lại và phán xét tận thế. 
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 - Đem về sau : Chớ lấy làm ngạc nhiên về sự nầy. Con Người sẽ có vai trò trong 

cuộc sống lại và phán xét tận thế. 

 

Câu 29: Qui bona (mala) fecerunt / Kẻ lành trong sự phục sinh… kẻ dữ trong… 

Tiêu chuẩn phán xét trong Yoan thường là thái độ người ta đối với Chúa Yêsu. Đây nói 

đến tiêu chuẩn đại đồng hơn.  Về điều nầy - Để ý – Yoan cũng như Phaolô vẫn giữ 

nguyên quan niệm phán xét dựa trên việc làm. Tuy nhiên, nên lưu ý mạch lạc của Yoan : 

Tín hữu không chết và cũng không đến tòa phán xét, việc luận tội họ cuối cùng cũng dựa 

trên những nguyên tắc đã áp dụng trong việc phán xét đã xãy ra khi người ta đối diện với 

Chúa Yêsu (3: 17-21). 

 

Câu 30 : 30a trở lại câu 19. 30b nhắc lai câu 21-27. 30c ra thêm lý do. Nhưng lý do đó 

sẽ là đề tài diễn giải trong các đoạn 7 – 8. 

Tất cả mãnh lực của công việc Chúa Yêsu là nơi điều nầy : Đó không phải việc của một 

mình Ngài mà là công việc của Thiên Chúa. Cả sứ vụ Ngài hoàn thành trong sự vâng 

phục trọn hảo. 

 

Câu 5: 31-47 : CHỨNG CHỈ - CHỨNG CỦA CHA. 

 

 Đã bàn đến :  

 - 1: 19-49 : Loạt các chứng nhân. 

 - 3: 25-36 : Nhắc lại chứng chỉ của Yoan TG. 

 - 3: 31-34 : Đã nói đến chứng chỉ bởi chính mình Chúa Yêsu – Bởi trời xuống, 

chính Thiên Chúa sai đến và nói lời của Thiên Chúa, đoan chứng được về các điều Ngài 

đã thấy dẫ nghe – Nhận lấy chứng đó tức là tôn trọng lời Thiên Chúa như lời chân thật. 

Đề tài đó được diễn rộng trong đoạn nầy : Vấn đề chính là những chủ trương của Chúa 

Yêsu về chính mình. Ngài có trưng chứng của Yoan TG, nhưng đó chỉ là một 

argumentum ad hominem cho những ai biết đến công việc cùng lời giảng dạy của Yoan 

TG. Chứng chỉ cuối cùng – thực thụ, mọi chứng khác chỉ là thừa quyền – Chứng nhân đó 

chính là “ Người Khác”: Chính Thiên Chúa. Câu 32 đã nói đến chứng đó (vì thế 33-35 

chỉ nhắc lại trong vòng ngoặc). Chứng của Thiên Chúa đến cùng người ta bằng 2 cách : 

 

1/. Trong các việc vivificare và judicare của Thiên Chúa : Đích thực đó là opera Dei. 

Biết được các việc đó là thực thì cũng nhận ra được đó là việc của Thiên Chúa – mà các 

việc đó lại do chính Chúa Yêsu làm – thì các việc đó đòi phải nhận các chủ trương của 

Chúa Yêsu, về chính mình Ngài. 

2/. Chứng Thiên Chúa còn đến cho người ta nhờ Kinh Thánh. Kinh Thánh hiểu đúng thì 

đều đoan chứng về Chúa Kitô. 

 

Nhưng chứng Thiên Chúa thường không được người ta nhận lấy.Tại sao thế? Vì muốn 

nhận lấy chứng bên ngoài (dù là công việc của Chúa Kitô, hay là Kinh Thánh) thì còn 

phải nhận lấy Lời Thiên Chúa bên trong đi trước. Lời được diễn đạt bên ngoài nơi Kinh 

Thánh, hay nơi lòng hằng sống của Chúa Kitô (4:50  5:24), nhưng tự mình thì còn hơn là 

sự diễn giải bên ngoài : Không chỉ là Lời – nghĩa rộng : Thiên Chúa tỏ mình Ngài ra (nơi 

lời nói, việc làm, hoạt động thâm sâu nơi lòng người ta) – Do Thái cứng tin. Đây không 

có Logos nơi lòng họ, nên họ không thể nhận ra Lời được. 
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Họ không có Logos Thiên Chúa đó : Không yêu mến Thiên Chúa – Họ không tìm sáng 

danh Thiên Chúa nhưng vinh quang cho mình họ. Bởi thế, họ không nhận được chứng 

Kinh Thánh – hay chứng là các việc Thiên Chúa làm trong hoạt động trần gian của Con 

Người. 

Đến đây, đề tài phán xét xuất hiện lại. Chúa Yêsu nói Lời hằng sống, Do Thái không 

nhận lấy. Đó là một cáo trạng. Tuy nhiên, không phải Chúa Yêsu sẽ cáo tội họ. Họ là 

Israel, hưởng thụ mặc khải đã lâu đời, họ cho họ có vinh dự biết ý Thiên Chúa “ trong lời 

Kinh Thánh” – Đó là cáo trạng – Đó là một nố của nguyên tắc 3: 19-21 : Họ tự lên án cho 

họ trong thái độ của họ đối với ánh sáng. 

 

* Lời Bình : 

 

Các chứng chỉ Kitô giáo chung chung cũng là thế : 

 - Các tông đồ, các kẻ truyền giáo trước tiên nêu chứng Yoan TG (địa vị của ông 

trong các Phúc âm). Chứng của ông là một yếu tố minh chứng các chủ trương của Kitô 

giáo. Trong Yoan, chứng đó được nói rõ ràng minh bạch hơn các Phúc âm khác – nhưng 

lời lẽ ý tưởng đã có rồi trong Kerygma – Nhưng chứng của một nhân vật lịch sử đó giá trị 

càng lâu càng giảm bớt, vì phải có ký ức về Yoan TG thì chứng mới làm xác tín. Ký ức 

đó không còn giả thiết được nữa vào một thời muộn hơn, hay ở nơi xa hơn Palestine. Với 

Yoan : Nhân chứng đó có hiệu lực như argumentum ad hominem, nhưng thấy là không 

thể là quá nhấn vào đấy được. 

 - Chứng Majus Johanne / Lớn hơn Yoan TG : 

Kinh Thánh. Các lời tiên tri Cựu Ước : Vai trò quan trọng trong các lời giảng dạy, minh 

giáo tiên khởi. Trong Kerygma (các diễn từ công vụ), mọi thừa sai đều nhận lời Yoan : 

illae sunt quae testimonium perhibent de me /Họ là những người làm chứng về Ngài. 

Nhưng đây nữa, Yoan nhận ra chứng đó có giới hạn : Giả thiết thính giả hiểu Cựu Ước 

theo tinh thần Kitô giáo không thể làm được. Dẫu người ta có thể đọc Lời Thiên Chúa, 

nhưng người ta vẫn có thể không có Lời Thiên Chúa trong lòng mình – Nếu mà tâm trạng 

như thế ắt Kinh Thánh không làm xác tín để tin vào Chúa Kitô được. 

 - Bởi thế, Yoan quay đến và nhấn mạnh hơn cả : Mãnh lực làm xác tín của Lời 

Thiên Chúa tỏ hiện ra trong Lời và công việc của Chúa Yêsu. 
 

* Chú giải : 

 

Câu 31 : Mâu thuẫn với 8: 14 

Hai bên đều  ad hominem và thật cả hai. 

Ở đây, Yoan muốn nói rằng : Đối với Chúa Yêsu – Đấng hoàn toàn hợp nhất với Thiên 

Chúa trong mọi hoạt động – không thể đoan một chứng nào tự lập, tự chứng thực một 

mình.  

 

Câu 35-36 : Thẩm định vai trò Yoan TG cách long trọng. Tuy vậy, Yoan thuộc một giới 

khác hẳn giới Chúa Yêsu. 

Testimonium majus Johanne/ Chứng lớn hơn chứng Yoan :  

Có thể có hai nghĩa trong văn bản Hy Lạp : Ta có chứng lớn hơn là chứng Yoan có cho 

mình – Ta có một chứng lớn hơn là chứng Yoan làm về Ta. Mạch lạc phải giữ nghĩa thứ 

hai nầy. Sau đó, nhấn đến:  
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   - Việc của Chúa Yêsu bởi do lai thì không phải là việc của Ngài, nhưng là của Cha. 

   - Các việc của Cha được hoàn thành một cách trọn lành, độc nhất trong sứ mệnh Chúa 

Yêsu. 

 

Câu 37: Ipse testimonium perhibuit de me /Cha làm chứng cho Ta 

   - Chứng nầy không phải là Kinh Thánh, câu 39 mới nói đến. 

   - Cũng không phải Lời Thiên Chúa phán khi Chúa Yêsu chịu thanh tẩy (Mc1:11) vì 

Yoan không doãn lại lời đó. 

   - Vậy phải hiểu như 1Yn 5: 9-10 Kẻ tin có chứng Thiên Chúa nơi mình họ.. Kẻ không 

tin thì không nghe được Lời Thiên Chúa (12:29), không thấy được Thiên Chúa (1:18). Kẻ 

tin Yêsu là Con Thiên Chúa thì được thấy Cha (14:9) và nhìn nhận ra được Lời Thiên 

Chúa nơi Chúa Yêsu. Như thế, chứng của Cha là chứng không thể trực tiếp đạt thấu như 

thể xấn vào tự bên ngoài, cũng không thể lôi Cha ra làm chứng nhân trước tòa phân xử 

của trí hiểu biết để hầu cân nhắc rồi tự quyết định chứng đó thế nào đã, mới tin vào Chúa 

Yêsu. 

 

Câu 38 : Quia quem misit…non creditis/ Vì Đấng Người đã sai…không tin. 

   - Bởi vì : Chứng của Thiên Chúa chỉ thu nhận được trong lòng tin thôi. 

   -  Điều các ngươi không có Lời tỏ nơi điều nầy là các ngươi không tin Ta. 

Cả hai nghĩa đều nhận được. 

 

Câu 39: Scrutamini/ truy tầm (: có thể indicativum / chỉ định hay imperativum/bắt buộc) 

Đây, thể indicativum, bởi thế mới có nghĩa với vos putatis/Các ngươi nghĩ : Tế nhận một 

sự kiện không ai chối cãi. Nghĩa, dịch tiếng Hipri “darash” – Thuật ngữ chỉ việc học hỏi 

và diễn giải Kinh Thánh, nhất là Torah, việc chính của các rabbi. 

Vos putatis in ipsis vitam aeternam habetis/các ngươi nghĩ trong đó có sự sống đời đời. 

Quan niệm Do Thái học Kinh Thánh như một mục đích (coi sự đối chọi Rm7: 10-Gal 

3:210. Yoan chuyển những đặc tính và quyền năng của Luật sang cho Chúa Kitô. 

Illae sunt…/ Ấy mà…Vai trò Cựu Ước phản lại hoàn toàn quan niệm Do Thái về Kinh 

Thánh : Chẳng những không đầy đủ, hoàn bị và tự mình ban sự sống, Cựu Ước hoàn toàn 

hướng xa hơn mình : Đến chính Chúa Yêsu. 

 

Câu 40 : Nên so với câu 35. 
Thái độ của Do Thái với Yoan TG và Kinh Thánh có gì giống nhau. 

 

Câu 41: Phải so với câu 34 (testimonium – claritas (doxa) 

 

Câu 42 : Cognovi/ Ta biết. Một việc hiển nhiên. Đó là một lời luận án rồi. 

dilectionem Dei/ Yêu mến Thiên Chúa : Có thể 

     - Các ngươi không yêu mến Thiên Chúa. 

     - Hay, các ngươi không được Thiên Chúa yêu mến. 

Nghĩa trên thì cái nhiên hơn nhiều. 

 

Câu 43 : Si alius venerit in nomine suo/ có ai khác lấy danh mình mà đến. 

Người khác đó có đến thực hay không (nghĩa là Yoan có ám chỉ đến nhân vật lịch sử nào 

không) : 
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Bar Kokêba (vào năm 132): Không thể được (Phúc âm ra đời sớm hơn) 

Nhân vật lịch sử nào khác ( Menahem, Agrippa (Schlatter) 

Phản Kitô ( Irênê, Eusebius, Cyrillius, Hieronymus) 

Nhưng phải hơn – Không cần và có lẽ sai ý của Yoan khi muốn kiếm một nhân vật nào 

đích xác – Điều muốn diễn ra là sự đến in nomino suo/ in nomine Patris mei (nhân 

danh mình/ nhân danh Cha Ta). Và người đời chuộng những kẻ có chủ trương họ hạp 

với ước vọng thầm của mỗi người – Nói được : Đồng bệnh tương thân. 

 

Câu 44: Đối chiếu sự chọn danh vọng nơi số đông người và vinh quang nơi một mình 

Thiên Chúa.. 

Do Thái (Hủy diệt thiên triệu làm Dân Chúa, coi 19:15) đã chọn kiểu danh vọng nơi số 

đông kia nên đã ra vô phương tin vào Chúa Yêsu. Đó là án thứ hai. 

 

Câu 45-47 : Đó là cuộc phán xét. 
Chúa Yêsu không phải xin luận tội họ. Ngài cáo tội đã sẵn rồi : Môsê – họ coi như người 

bầu chữa cho họ, họ huênh hoang khoe mình biết Luật và giữ Luật – nhưng kỳ thực họ 

không nghe chính điều Môsê muốn dạy họ. Nếu họ nghe, ắt họ đã tin vào Chúa Yêsu, vì 

Môsê đã viết về chính Chúa Yêsu. Tất cả Cựu Ước là tiền hô dọn đường, dọn Dân 

Chúa đến cùng Chúa Kitô. Lịch sử Israel chỉ có mục đích đó. Họ có hàng thế kỷ để suy 

nghĩ trên chứng chỉ của Môsê – ghi minh bạch trong sách ( illius litteris) – Nếu đến bây 

giờ mà họ còn chưa đạt thấu ý nghĩa các chương đó, làm thế nào họ hiểu được Lời Chúa 

Yêsu nói. 

 

* Nên để ý : 
Sự thay đổi trong vai trò của các nhân vật vụ kiện : Đầu tiên, Do Thái xuất hiện như 

những kẻ sốt sắng bênh vực quyền lợi Thiên Chúa độc nhất, nên đã làm nguyên cáo buộc 

tội Chúa Yêsu và đòi án tử cho Ngài để báo phục cho vinh danh Thiên Chúa. Cuối diễn 

từ, thẩm phán là Chúa Yêsu lên tiếng ra án cho họ mất quyền làm Dân Chúa độc nhất. 

Môsê – căn cứ Do Thái dựa để cáo tội Chúa Yêsu – lại nên kẻ cáo tội họ. Vụ kiện vô hình  

và giá trị vĩnh cữu diễn ra ngay dưới vụ kiện lịch sử Yêsu Nazareth, và hoàn toàn trái 

ngược lại. 

 

Yn 6: 1-71 : BÁNH HẰNG SỐNG 

 

Một trình thuật 1-21 ( phép lạ Bánh và việc ngang qua Biển Hồ). 

Một diễn từ dưới hình thức đối thoại.  

Chủ đề chính: Bánh sự sống ( Bánh Chúa Yêsu ban cho dân chỉ tượng trưng). 

Cả đoạn dựa trên một trình thuật làm sườn – Soạn tác kỹ lưỡng – chiếu theo vẻ thực như 

thể một bản kịch. 

 

Câu 6:1-21 : Phép lạ Bánh – Việc ngang qua hồ Genezareth. 
Truyện giống Nhất lãm. Nhưng nên để ý : 

 

Câu 4 : Erat autem proximum Paskha/ Lễ Vượt qua đã gần (Nhất lãm không có). 

Văn bản : Các thủ bản, bản dịch đều có – nhưng nhiều vị giáo phụ không trưng – bởi thế, 

có tác giả (Hort) hoài nghi. 
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Hoàn cảnh lịch sử : không có gì nghịch với thời tiết (thuận với cỏ xanh nói đến trong 

trình thuật).  

Nhưng chắc được là Yoan nuốn nhấn đến ý nghĩa Thánh Thể (tiệc ly trong dịp Paskha). 

 

Câu 9: Puer…/em nhỏ trai : Nhất lãm không biết đến. 

Có nhiểu kiểu hiểu, tùy quan niệm chung của các tác giả về tính cách lịch sử của Yoan. 

Nhưng có điều đáng để ý là Yoan có ám chỉ đến 2Vua 4:42-44 (trong khi Elisa làm phép 

lạ thì có người hầu). 

 

Câu 12: Colligite…ne pereant/ Thu nhăt…có gì hư đi mất. 

Nhất Lãm chỉ là một chi tiết phụ tùng để tỏ bày sự dư dật đầy đủ của thời Mêsia. Yoan có 

một lệnh riêng biệt và hình như là một điều quan trọng: 

   - Dodd : Có lẽ ám chỉ đến cibut qui perit và cibut qui permanent … ( Thực phẩm hư 

nát và thực phẩm còn tiếp sử dụng). 
   - Barrett : Tiếng colligere – perire (thu nhặt – hư mất) có thể đem về người hay vật. 

Tiếng colligere (sunagein) đã nên tiếng dùng để chỉ nên việc thu lại Bánh Thánh 

(Didachè), nhưng còn tượng trưng cho việc thu họp tín hữu – về sau Sunaxis (synaxe) đã 

nên thuật ngữ : Hội họp tín hữu để cử hành Thánh Thể. Nên hiểu rằng, Yoan muốn nói 

đến việc thu họp tín hữu vì mục đích cử hành Thánh Thể và ý muốn của Chúa Kitô gìn 

giữ họ khỏi bị hư đi. Hiểu thế không phải là một điều không có thể. 

 

Chung chung, Yoan nhấn đến sáng kiến – Tự do khởi công việc của Ngài giữa sự lúng 

túng của các môn đồ (hoàn cảnh quẫn cùng, không lối thoát của loài người) – thì Chúa 

Yêsu tự mình can thiệp. 

 

Câu 14 : Dân chúng nhận ra phép lạ. 
 

Câu 15 : …và họ muốn tôn Ngài làm vua – mưu định cách mạng. 

Mc 6:45 Chúa Yêsu bắt môn đồ xuống đò, còn Ngài thì giải tán dân chúng, nhưng Marcô 

không cho biết lý do tại sao. Yoan : Với mưu định cách mạng của dân, cắt nghĩa được chỉ 

thị của Chúa Yêsu trong Marcô. 

Tính cách lịch sử của chi tiết nầy : Có kẻ nghi hoặc nhưng không đủ lý. 

 

Câu 17:Thuyền đò các tông đồ hình như đi một cách khó khăn (Mc 6:53 Cơn bão). 

Et tenebrae jam factae erat/ trời đã tối …Mc 6:48 

 

Câu 18: cf Mc 6: 48. 

 

Câu 19: Stadia viginti quinque aut triginta/ chèo tới hai mươi lăm hay ba mươi dặm. 
Mc 6:47 in medio mari/giữa biển 25 x 185= 4,625km 30 x 185= 5,550km. Hồ 21km x 

13km. 

 

Câu 20: Ego sum nolite timere/Chính là ta, đừng sợ. Coi Mc 6:50. 

Yoan có nhiều lần dùng lời nói nầy theo một nghĩa mạnh : 6:25  8:24. 

 

Câu 21: Et statim navis fuit et terram/và ngay lập tức đò đã vào sát đất. 
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   - Hoặc là đò đã quá gần đất rồi (nhưng câu 19 khoản cách là vào giữa hồ). 

   - Hoặc là một việc lạ mới nữa, ám chỉ đến  Tv 107: 23-32 

 

* Ý nghĩa : 

 

Câu 6:1-21 Các biến cố giống trình thuật trong Nhất lãm, nhưng sự liên kết các biến cố 

đó có ý nghĩa gì riêng nơi Yoan ? Phép lạ Bánh – Cuộc mưu cách mạng của dân – Việc đi 

trên biển. Diễn từ chỉ thấy có đụng chạm đến Phép lạ Bánh. Như thế, rất có thể Yoan chỉ 

diễn lại các điều kể theo phép lạ Bánh như trong truyền thống đã có thôi. Tuy nhiên, 

Yoan cũng thường không thuật lại biến cố mà lại không bao hàm ở dưới một ý nghĩa gì. 

 

Ý nghĩa đó, nhiều tác giả quá nhấn vào giải thích Thánh Thể - muốn hiểu là việc hiện 

diện Thánh Thể là việc siêu phàm vượt quá mọi luật thiên nhiên, cũng như việc Chúa đi 

trên Biển Hồ vậy – Xét về mặt lý luận, đó là một việc điển hình thực cho quyền năng cao 

cả của Chúa. Tuy nhiên, ý nghĩa đó là do suy niệm thần học, không phải chiếu theo văn 

bản của Yoan. 

 

Điều chúng ta muốn biết là Yoan có ngụ ý gì không bởi trình tự biến cố kia.  

Diễn từ xét chung, đi từ quan niệm khiếm khuyết hay sai lầm về Mêsia, đến quan niệm 

xứng hạp với Chúa Yêsu hơn. Dân chúng bằng lòng coi Ngài là Môsê thứ hai xuất hiện – 

sẽ ban manna cho dân như thời trong sa mạc – Nhưng, Chúa Yêsu ban  điều cao trọng 

hơn manna. Ngài ban Bánh Hằng Sống. Nhờ hợp nhất với Ngài mà có sự sống. Bởi sự 

minh xác lập trường, thì xãy ra krisis phân tách:  Giữa dân chúng và nhóm 12, giữa 

những kẻ bị vấp phạm và những kẻ tin và tuyên xưng với Phêrô ( là điển hình): Verba 

vitae aeternae habes – Tu est Sanctus Dei (Ngài có những lời đem đến sự sống đời đời 

– Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa). 

 

Bây giờ, coi lại các biến cố : Sau phép lạ, dân chúng hoan hô Chúa Yêsu là tiên tri phải 

đến (tước Mêsia), định tôn Ngài làm vua (một chí lý đối với Mêsia). Chúa Yêsu phá vỡ 

mưu định họ, tức khước từ  quan niệm họ về sứ vụ của Ngài. Ngài tách kẻ thuộc về Ngài 

khỏi đoàn lũ. Môn đồ cũng tạm tách biệt Ngài, đi vào trong đêm tối (như 6:67 ám chỉ họ 

có thể bỏ Ngài). Nhưng ngay sau đó, họ lại được soi sáng : Chúa Yêsu hiện trên làn sóng, 

tuyên lời bí nhiệm EGO EIMI (Ego sum) – nghĩa trực tiếp : Xưng Mình ra – Công thức 

đó quan trọng trong Yoan : Tương đương với Danh Thiên Chúa trong Cựu Ước. 

Như thế, hình như các biến cố tiến theo một nhịp như tư tưởng của diễn từ - và như thế 

nên một sêmeĩon (signum) cho đạo lý trong diễn từ. 

 

Câu 6:22-27: Bánh bởi Trời : Trực tiếp dẫn vào trình thuât. 

Các câu 26-27 nêu lên chủ đề. Người ta hăm hở không phải là với sự thật mà là với 

miếng ăn nuôi thân xác họ. Họ cần phải nhận ra rằng còn một thứ bánh khác, không phải 

nuôi dưỡng sự sống thân xác họ, nhưng đem đến sự sống đời đời. Họ phải gắng sao, lao 

công thế nào để đáng được Bánh đó. Thực sự, họ không có công nào để đáng lĩnh lấy. Đó 

là ân huệ mà Con Người ban cho họ. Như thế, cả diễn từ được toát yếu lại : Chúa Yêsu là 

Con Người, Đấng bởi trời, chính nhờ hợp nhất với Ngài mà người ta được sự sống đời 

đời. Diễn từ nhắc đi nhắc lại hai điều chính : Con Người bởi trời xuống – Chính Ngài ban 

sự sống đời đời. 
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Câu 22-24 : Khó khăn nhận ra ý chính: Tuần tự việc xãy ra thế nào ? 

Muốn hội ra được ý nghĩa xuôi chảy thường người ta phải coi : vidit quia navicula…vidit 

như có nghĩa plus quam perfectum và câu 23 như ở trong vòng ngoặc – Ý chung bấy giờ 

sẽ như thế nầy : Chúa Yêsu để đoàn lũ dân chúng nơi xãy ra phép lạ Bánh. Dân chúng, 

chiều hôm đó khi xãy ra phép lạ, đã để ý là chỉ có một chiếc đò tại chỗ đó. Họ cũng đã 

thấy môn đồ lên đò mà Chúa Yêsu lại không đi theo. Bây giờ đây – sáng hôm sau – Chúa 

Yêsu đã biến đâu rồi, mà chắc là không phải nhờ chiếc đò nào, tuy dẫu có ít chiếc đò lúc 

đó đã đến gần chỗ xãy ra phép lạ. Nghĩ rằng Chúa Yêsu đã về lại cùng các môn đồ Ngài, 

dân chúng nhân tiện có đò đến, vượt ngang qua hồ mà về lại Capharnaum. 

 

***{Gratias agente Domino/Khi Chúa tạ ơn}*** 

 Văn bản : Các tiếng nầy không có trong D (codex Bezae) a e sin cur (a e : vetus latina. 

Sin : bản dịch Syrie tìm thấy tại núi Sinai. Cur : bản dịch Syrie gọi là cureton) Không thể 

cắt nghĩa được tại sao các bản đó đã bỏ - Cắt nghĩa được sao người ta thêm (nhấn thêm 

vào ám chỉ Thánh Thể : Các tiếng dùng đều lộ ra ý đó). Phải hơn, các tiếng đó không có 

trong văn bản sơ khởi. 

 

Câu 26 : Chúa Yêsu không trả lời câu hỏi. 

Non quia vidistis signa sed quia manducastis/Không phải vì các ngươi đã thấy dấu lạ 

nhưng vì các ngươi đã ăn bánh no.  

Có vẻ nghịch với điều đã xãy ra (họ thấy phép lạ, tôn Chúa Yêsu làm vua). So với 4:15, 

ta thấy được ý của Yoan :Dân muốn luôn có Bánh mà không phải vất vả làm ra, sẵn sàng 

sùng bái người làm ra bánh như Mêsia. Họ không đi xa hơn cái bụng no, không nhìn thấy 

ý nghĩa : Dấu chỉ Bánh bởi Trời. Bánh manens in vitam aeternam/ sự sống đời đời. 

Semeĩon (signum) không phải là một sự lạ, nhưng là hình bóng cho một sự thật cao hơn. 

 

Câu 27: Câu nầy ý tưởng phải so với 4:13-14. 

Operamini / Hãy lao công :  

Tiếng rõ ràng là dùng không đúng. Không lẽ làm lụng,  lao công để được điều mà Con 

Người cho không (Rm 4:14-15) (ơn Thiên Chúa và sự gắng công của người ta). Thực ra, 

tiếng đem ra là để chuyển đến vấn đề của diễn từ - Những opera của Thiên Chúa và 

những opera của người ta. 

Cibus qui perit/lương thực hư nát.  

Phải biết thẩm định vừa phải của ăn – và giá trị lớn hơn cả của bánh ăn : Ngụ ý được về 

sự sống Thiên Chúa ban. 

Cibus qui permanent in vitam aeternam/lương thực sẽ lưu lại mãi sự sống đời đời 
(4:14) 

Không nhắm đến tính cách của ăn là vĩnh tồn đời đời – tuy cũng thực như vậy vì Bánh là 

chính Chúa Yêsu – nhưng là hiệu lực của Bánh đó  Phát sinh ra sự sống đời đời nơi các 

kẻ tin. 

Quem filius hominis dabit vobis / mà Con Người sẽ ban cho các ngươi. 

Không phải là sẽ ban ngày tận thế, nhưng sẽ ban ngày Cánh Chung nơi Con Người – lúc 

Con Người được vinh quang. Con Người là ngưởi bởi trời sống trên đất – tự nhiên, Ngài 

là Đấng ban của ăn bởi trời. 

Hunc enim Pater signavit Deus/Chính Ngài là Đấng mà Cha và là Thiên Chúa niêm 

ấn. 
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Thiên Chúa đã chứng thực uy quyền và sự thật về Chúa Yêsu (Cách nào ? Signavit : một 

sự kiện lịch sử). 

 

Niêm ấn : Có nhiều nghĩa : Khải huyền 7:3 dấu chỉ quyền sở hữu – Yoan 3:33 sự công 

nhận là đích xác – nhưng cũng gợi ý nghĩa dâng tiến, tách biệt để làm lễ tế. Vậy việc Cha 

niêm ấn đây – Nếu về sinh thời Chúa Yêsu như trong Yoan thuật từ trước đến đây – thì 

đó là tiếng bởi trời khi Chúa Yêsu chịu thanh tẩy ( nhưng Yoan không thuật). Phải hơn, 

việc Thánh Thần đáp xuống. (Trong Hội Thánh, tiếng Hy Lạp sphrágis, sphragízein áp 

dụng cho phép rữa : 1Cr 1:22 Eph 1:13…)  Nhưng hoàn cảnh trong Yoan thì nghĩa còn 

rộng hơn : Sự thăng thiên sau khi sống lại. 

 

Câu 28-40. Diễn từ tiến thêm. 

Lấy đà từ sự hiểu sai của dân chúng (operari), tiếng đó làm họ mang máng hiểu theo tôn 

giáo họ, cốt thiết nơi việc làm, những việc họ trông làm hài lòng Thiên Chúa. Kỳ thực, 

Thiên Chúa chỉ đòi một việc – mà việc đó không phải là việc theo nghĩa họ hiểu – Điều 

đòi mọi người là Tin vào Chúa Kitô. Nhưng tại sao họ lai phải tin vào Ngài ? Họ đòi một 

dấu lạ lớn lao và như thế minh chứng điều Chúa Yêsu nói (câu 26) là thật. Tuy nhiên, 

việc xin dấu lạ còn cốt để nhắc lại chuyện manna trong Cựu Ước – thứ bánh bởi trời 

Môsê ban. Dựa vào đó, Chúa Yêsu mới đồng nhất Bánh bởi trời  với chính mình Ngài – 

Ngài là Con Người bởi trời đến. Ngài là Bánh sự sống, giải thoát người đời khỏi đói, khỏi 

khát. Người ta ăn , chịu lấy Bánh, bằng việc đi đến (Tin) vào Ngài. Nhưng việc Tin-Đến 

cùng Ngài, không phải là việc người ta tự sức mình làm, được như các việc đạo đức Do 

Thái làm. Những việc đó không thể có ngoài quyền năng và ý muốn Thiên Chúa.  

Tóm lại, diễn từ trước tiên toát yếu điều có trước, rồi lại thêm qui chiếu về ý muốn Thiên 

Chúa : Ý muốn đó tức là kẻ tin thì nhờ tin mà được sự sống đời đời. 

 

Câu 28: quid faciemus ut operemur opera Dei/ lao công vào việc nào của Thiên Chúa. 

Tiếng operari trên kia có nghĩa kiếm được, làm ra bởi công lao mình. – Đây, operari, làm 

một việc gì. Đó là tâm não một tôn giáo dựa trên việc làm.  

 

Câu 29: Hoc est opus Dei/việc của Thiên Chúa. 

Tương phản số nhiều số ít : Việc độc nhất. 

Ut credatis in eum /Tin vào Đấng Ngài sai đến. (Coi đạo lý Rm 3:28) 

Tư tưởng Yoan và Phaolô tương đương như nhau, nhưng kiểu diễn đạt rất khác nhau. 

Yoan không dùng fides (pistis), nhưng lại dùng opus để nói đến Đức Tin. 

 

Câu 30: Quod ergo tu facis signum/ông làm dấu gì. 

Các chủ trương của ông (câu 27-29) ông phải chứng thực. Câu nầy không muốn nói là 

dân phủ nhận các phép lạ của Chúa Yêsu, nhưng lý luận : Ai có chủ trương vượt quá 

Môsê như thế thì phải làm gì lớn lao hơn nữa. 

 

Nên để ý : Mt 8:11tt dân đòi dấu lạ ngay sau phép lạ Bánh II, rồi mạch lạc Mc cũng dẫn 

đến bàn luận về Bánh. Yoan - cũng tương tự như Marcô – yêu sách không được chấp 

nhận vì thực sự không đáp ứng lại được. Không thể có dấu lạ nào minh chứng vừa lòng 

những người đứng trong lập trường như thế, rằng Chúa Yêsu là Đấng Thiên Chúa sai 

đến. 
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Ut videamus ( tức signum) et credamus tibi/ để chúng tôi thấy mà tin ông. 

Đối chiếu với câu trên, nhưng đã đổi  in eum quem misit thành tibi: bất quá là tin vào lời 

Chúa Yêsu nói (còn in eum: Đòi cái gì đích thân hơn trong lập trường đối với chính mình 

Chúa Yêsu – Cách riêng sự tin cậy) 

 

Câu 31: Manna. Truyện Xuất Hành 16. 

Nhắc đến Manna – Ds 11:6, Tl 8:3, Ys 5:12, Neh 9:20, Tv 77:24 – trong ít câu đó (Neh 

9:20) Manna đã có giá trị điển hình cho đạo lý thiêng liêng rồi. 

Philô : Có tính cách tỉ dụ (của nuôi linh hồn) 

Nhưng thời sau : Manna tượng trưng cho thời Cánh Chung. 

Như thế, điều nhắm đến là từ khước quan niệm chung luận vật chất trần gian. Thời Cánh 

Chung Thiên Chúa khai mạc không được hiểu theo kiểu phép lạ vật chất xãy ra trong giới 

hiện tượng hữu hình, nơi giới sarx, nhưng phải hiểu theo quan điểm giới chân thực và 

hằng có. Nhưng Manna còn có thể mặc một ý nghĩa khác : Lề luật cũng được gọi là Bánh 

và các rabbi đã dựa trên các Ngạn ngữ 9:5 - và như thế - còn đối chiếu Mặc khải Chúa 

Yêsu đem đến và luật Môsê. 

Panem de caelo dedit eis manducare/ Ngài đã ban cho họ ăn bánh bởi trời.  

Lấy từ đâu?  Neh 9:15 hay Tv 78:24. Có khi là một xuất xứ hỗn hợp của cả hai câu Cựu 

Ước. 

 

Câu 32: Non Moyses dedit vobis panem in caelo/ Không phải Môsê đã cho các ngươi 

bánh bởi trời. Có thể hiểu : 

   - Không phải Môsê là người ban…nhưng là Thiên Chúa. 

   - Bánh Môsê ban không phải là Bánh bởi trời – mà chỉ là của ăn vật chất. 

Cái nhiên hơn là ý đầu. Môsê đặt ngay đầu và có tiếng phủ nhận đi trước. Thế thì tiếng đó 

chối ngay Môsê. Vả lại, không lẽ Yoan muốn nói nghịch lời Kinh Thánh. Tuy vậy, hình 

như Yoan nhấn cả hai nghĩa vì : sed pater meus dat vobis / Cha ta mới ban cho các 

ngươi động từ theo thì hiện tại. Câu nói súc tích : Bánh bởi trời xưa (manna) không phải 

do Môsê, nhưng do Thiên Chúa – kỳ thực Bánh bởi trời chưa hề có – Thiên Chúa bây giờ 

mới ban cho các người Bánh bởi trời. Điều mà do Môsê xãy ra xưa kia chỉ là hình bóng. 

Vì thế mới nói Verum (/ thật): Manna có thể tượng trưng cho Bánh sự sống – do Thiên 

Chúa ban cho những kẻ tội lỗi bất xứng để nuôi nấng họ. Nhưng gọi manna là Bánh bởi 

trời chỉ là một nghĩa cục mịch thôi. Manna vẫn là vật hư hoại. Kẻ ăn manna vẫn còn phải 

chết, còn phải đói nữa. Nếu hàm ẩn nơi manna có ngụ ý Lề Luật, thì Lề Luật Môsê cũng 

mới chỉ là mặc khải tạm thời, hướng đến mặc khải cuối cùng do Đấng bởi trời đến và đã 

nghe, đã thấy điều mình nói. 

 

Câu 33: qui caelo descendit / (Bánh …)… sự gì bởi trời xuống : Hai nghĩa :  

   - Bánh tự Trời xuống. 

   - Bánh của Thiên Chúa – Đấng bởi Trời xuống. 

Et dat vitam mundo/ Ban sự sống cho thế gian.  

Chúa Yêsu là bánh ban sự sống : Chủ đề chính của diễn từ. Chúa Yêsu – Đấng ban sự 

sống cho thế gian – chủ đề chính yếu của Phúc âm Yoan. Cách thức, phương thế ban sự 

sống được tả bằng nhiều kiểu : Bánh, Nước, Rượu, Tái sinh. 

Đây cũng phải nhớ ngụ ý đến Lề Luật - theo Do Thái - Lề Luật (Bánh) được coi như ban 

sự sống, nhất là sự sống đời sau : Trường sinh. 
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Câu 34: Coi 4:15. Cũng một kiểu hiểu lầm. 
Họ không ngờ qui de caelo descendit là chính Chúa Yêsu. Semper (luôn luôn): Cũng 

một kiểu như phụ nữ Samarie – trông khỏi đi kín nước mỗi ngày. 

 

Câu 35: Kiểu nói huyền bí trong câu 33 được giải quyết: Sửa lầm lạc : 

Bánh đây không phải là một thức ăn Chúa Yêsu làm cho có – nhưng là chính Mình Ngài 

– Sửa chữa điều lầm lạc và quá ít oi lộ ra trong tiếng semper : Thứ Bánh nầy đã ăn là 

không còn phải ăn đi ăn lại, rồi đó đi đói lại nữa. 

Ego sum panis vitae /Bánh sự sống, chính là Ta. Vitae có nghĩa như vivificans : 

Không nói lại panis de caelo vì lời đó không đủ ý : Trên trời xuống còn có thể hiểu cách 

vật chất tự trên mây trên khí mà xuống. Vả lại, điều nuôi dưỡng không phải là chỉ bởi do 

lai,  nhưng là chính điều bảo tồn và ban sự sống. 

Ignatius : remedium immortalitatis, antidotum ad non moriendum/phương thức trường 

sinh, thuốc giải độc cái chết. 

 

Một vấn đề quan trọng xuất hiện : EGO SUM. 

EGO EIMI : đi với trạng từ như panis vitae…là một đặc điểm của Yoan (6:41  51 ego 

sum panis…8:12 ego sum lux mundi… 10:7  9 ego ostium… 10:11 14 ego pastor 

bonus…11:25 ego resurrection et vitae…14:6 ego sum via veritas et vita…15:1  5 ego 

sum vitis. Còn 8:18  23 ego sum lại có một nghĩa khác và cao hơn. 

Trạng từ đây thường là tỉ dụ hay tượng trưng. 

Công thức đó gặp được trong nhiều mạch lạc tư tưởng : 

 

1/. Cựu Ước : Ego eimi là cách Thiên Chúa tỏ mình hay truyền lệnh : Xh 3:6  3:14  20:2 

(sau đó là thập giới). Công thức cũng gặp trong  Is 51:12, Ng.ngữ 8: Sự khôn ngoan nói 

cũng nhấn mạnh vào ego eimi, sự khôn ngoan cao rao những năng lực mình. 

2/. Thế giới tôn giáo ngoài Israel : Công thức gặp được trong những sự tích, bia ký, cao 

rao quyền năng nhiệm mầu của nữ thần Isis và trong những công thức ma thuật tùy thuộc 

trào lưu tôn sung Isis. 

3/. Trong thế giới Hy Lạp : Có lẽ chịu ảnh hưởng của việc sùng bái Isis – ngoài ra còn 

trào lưu ghi trong Corpus Hermeticum (Poimandres).  

4/. Tân Ước : Ego thuộc về những mệnh đề xưng mình của Chúa Kitô. Tuy rằng, ở đây 

thay vì trạng từ, chúng ta có một động từ ( Mt 5:22  28  32  39  44 : Ego dico vobis – Mc 

9:25 Mt 12:28). Đáng để ý hơn, Ego ẩn khuất dưới những ví dụ mà hình thức thường hơn 

cả là “Nước Trời như”…Các ví dụ đáng để ý hơn vì trạng từ của công thức Ego eimi 

thường có dính líu với chủ đề của các ví dụ Nhất lãm. 

Như thế, bối cảnh xét theo bình luận có thể là phức tạp, thực sự thì cũng đơn giản. Các 

lời trong Nhất lãm – các việc xãy ra – đã được tập trung vào chính mình Chúa Yêsu, theo 

một kiểu nói sắp đặt cố ý sao cho đầy đủ ý nghĩa, gợi lên cho Do Thái cũng như Hy Lạp, 

sự hiện diện của một Thiên Chúa hoạt động và mặc khải chính mình ra. 

Qui venit…non esuriet / qui credit…non sitiet – Kẻ đến…không hề đói/ Kẻ tin…không 

hề khát.  
Biền ngẫu và đồng nghĩa. Chính vì đồng nghĩa là phải nói tư tưởng chính không hẳn ngay 

là Thánh Thể - điều mà ta phải chịu lấy đều đều – mà là sự tiếp xúc tối quan hệ và không 

phải lặp lại mãi với Chúa Kitô. Nhờ tiếp xúc đó mà người ta được sống. 
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Câu 36: Ý tưởng coi câu 26. nếu dựa vào bản Tây phương mà bỏ tiếng (viditis) me 

Et non creditis : Dấu lạ bánh làm no bụng chứ không gây nên lòng tin.  

 

Câu 37-40: Sứ vụ Chúa Yêsu – Đấng ban sự sống. 

Diễn tả như thể một toát yếu của đoạn 5: 

   - Ta đến không phải để làm theo ý Ta nhưng ý Thiên Chúa đã sai Ta. 

   - Ý của Thiên Chúa là hễ kẻ nào người ban cho Ta thì khỏi phải chết, mà là được chịu 

lấy sự sống, và là sự sống lại ngày tận thế. 

   - Bởi đó Ta chịu lấy và làm cho sống lại những ai đến cùng Ta, vì nó là quà tặng của 

Cha ban cho Ta, và ý của Cha là Ta phải làm như thế. 

Omne quod dat/Sự gì ban cho Ta.  

Kiểu hành văn trong Yoan (3:6  6:39  10:29…) chính là omnes quos dat/tất cả ban cho, 

nhưng đây nhấn đến tính cách đoàn thể, tập hợp nhất khối của Quà Cha ban cho Con. 

Resuscitems illud in novissimo die/Cho sống lại ngày sau hết. 

Có tác giả (Bultmann) cho là mạo nhập, không xuôi với diễn từ. 

Giải thích đó quá tự tiện. 

 

Ý tưởng câu thể hiện rõ hơn trong câu 40. Yoan giữ nguyên cả hai khía cạnh của đời sống 

tín hữu : Sự đã có ngay bây giờ (chịu lấy sự sống) và hy vọng về sau (sống lại tận thế).   

 

Câu 40: Qui videt Filium/ Ai thấy Con. Có thể đồng nghĩa et credit in eum. 

Videre : Đây chỉ một kiểu nhìn thấy đặc biệt : Nhận chân ra nơi một người dung mạo 

Con Thiên Chúa (6:62  12:45  14:19  16:10 16t 19) 

Ego resuscitabo eum in novissimo die/ Ta sẽ cho nó sống lại ngày sau hết. 

So với bản dịch B.J. Kiểu đặt câu: Haec.voluntas…ut omnis…habeat: 

 - (ut) ego…(resuscitem): Cái nhiên hơn. Việc làm cho sống lại tận thế như thế 

cũng tùy thuộc ý muốn của Cha. 

 - Hay là …resuscitabo 

 

Câu 41-51: Đứng trước các chủ trương đó, vấn nạn căn bản của Do Thái : 

Yêsu là một người giữa thiên hạ, cũng có do lai, có gia đình, làm sao có thể xưng mình là 

tự trời đến! Không trả lời - (cả hai đều thật : Ngài là Verbum incarnatum). Chỉ lặp lại : 

Đến cùng Chúa Yêsu, tin vào Ngài – một việc không thể làm được – phi trừ được Thiên 

Chúa dạy dỗ thế nào. Bởi thế, không lạ gì mà nhiều kẻ lấy làm chướng. 

 

Nhiều điều trước được lập lại, nhưng thêm một điều đáng chú ý: Chúa Yêsu tiếp tục nói 

đến Mình như bánh sự sống, nhưng thêm rằng bánh Ngài ban chính xác thịt của Ngài. 

Xác thịt mà Ngài thí ban đi vì sự sống thế gian - ám chỉ rõ dến sự chết tế lễ của Ngài – 

hướng đến một ngụ ý, rõ rệt hơn trong phần cuối, Thánh thể. 

 

Câu 41 : Murmurabant Judaei /DoThái kêu ca. 

Tiệc Bánh trong khung cảnh Paskha, xuất hành (manna), sa mạc – nơi thử luyện tổ tiên 

dân Do Thái (Xh 16:2 8tt). Diễn từ tiến thêm bởi hiểu lầm, ngu muội. 

Qui dixisset : ego sum panis vivus qui descendit de caelo descendit/ Bánh bởi trời 

xuống, chính là Ta. Đan kết ý tưởng của 33 và 35. 
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Câu 42: Lý luận. 

Một người ai cũng biết quê quán, bà con, không thể bởi trời mà đến. Yoan – tuy không có 

chỗ nào nói rõ việc trinh thai nhưng chắc ngài biết (Luca có liên lạc, nếu không thuộc 

nhóm môn đồ của Yoan) – mỉa mai thái độ của Do Thái : Nếu họ muốn tìm sự thật, thì 

điều thắc mắc của họ có còn đâu. 

 

Câu 42-43: Không trả lời vấn nạn. 
Vấn đề được bàn theo cách về chứng trong phần cuối đoạn 5. Trong đoạn đó, ta thấy chủ 

trương của Chúa Yêsu chỉ nhận được một khi người ta có Logos của Thiên Chúa lưu lại 

trong mình (5:38). Đây nói chỉ những ai có những ai được Thiên Chúa kéo đến, ban cho 

Chúa Yêsu (những ai là docibiles Dei/ Thiên Chúa dạy dỗ : docti a Deo/ Học cùng 

Thiên Chúa) thì lý hội được “Người bởi trời xuống” là gì. 

 

Câu 44: Nemo potest venire ad me / Không ai có thể đến với Ta. 

Than vãn làm gì : Không phải tranh luận cho thấu triệt là giải quyết được vấn đề nầy đâu. 

Chỉ có một việc của chính Cha làm mới giải nổi. Đạo lý tương tự trong Nhất lãm về “sự 

cứu rỗi do tự khởi sáng của Thiên Chúa” (Mc10:23-27).  

Chúa Yêsu lập lại quả quyết của Ngài. 

 

Câu 45: et erunt omnes docibiles Dei / Hết thảy chúng là môn sinh của Thiên Chúa. 
Trích từ Is 54:12t. Còn ý tưởng lại tự Yr 31:33t (nên nhớ, tiếng trahere/kéo ra (44) cũng 

ở trong Yr 31:3). Xuất xứ muốn cắt nghĩa Thiên Chúa kéo làm sao – kéo đây, tức là dạy 

dỗ bên trong – Thương Chúa nhủ lòng những kẻ Ngài chọn và hướng họ về cùng Chúa 

Yêsu. 

 

Câu 46: Lời trên không muốn nói là có những người nào đã đi sâu vào một tôn giáo 

huyền diệu đến đỗi đã có trực giác về Thiên Chúa, và bởi giác ngộ như thế thì đến cùng 

Chúa Yêsu. Chỉ có một người được biết Thiên Chúa : Chúa Yêsu. Đối với mọi người 

khác, Ngài là môi giới. 

 

Điều chính – Yoan vạch ra rằng – nơi Chúa Yêsu, sự ngóng đợi Israel đã được sở nguyện 

hoàn toàn đầy đủ. Đã thế, mọi gia trị, mọi đường sinh sống khác đều đã quá thời rồi. 

Yoan diễn bày đạo lý trong khuôn khổ Thánh sử - như việc Thiên Chúa đã làm cho Israel 

- và Israel đã được nếm thử trước phần nào (Manna-Luật Môsê). Còn những giá trị thuộc 

hẳn dân ngoại, Hy Lạp – chúng ta có thể suy diễn – Yoan không nói thẳng đến. 

 

Kiểu nói (dù là 37tt hay 44tt) có những hứng vị tiền định. Tuy nhiên, thực sự không hẳn. 

Đây nhấn đến tính cách Cánh Chung của mặc khải Chúa Yêsu đem đến. Mặc khải Cánh 

Chung là bước quyết liệt “hoặc sống hoặc chết”, luôn luôn phải đặt với cả trình tự lịch 

sử đi trước, mà nó là bước cuối. Do Thái đã được dọn bởi cả lịch sử trước để được dẫn 

đến cùng Chúa Yêsu, thế mà họ không tin, không đến cùng Ngài. Họ có chân trong 

Thánh sử bởi liên can máu huyết với tiền nhân Thiên Chúa đã chọn, kỳ thực, họ không có 

gì thuộc Dân Chúa chọn (Rm 9:7). Họ không hề thành tín đối với Thiên Chúa. Lịch sử 

mặc khải cho thấy họ luôn luôn là một nhóm bất khẳng : Các tiên tri đã cáo tội họ. Bây 

giờ, họ không tin vào Chúa Yêsu, ấy chỉ vì họ thực sự không tin vào YHWH. 
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Những kẻ đến cùng Chúa Yêsu đã có thể làm thế vì họ thuộc về Israel chân chính – đã 

được Cha xét là xứng đáng được thuộc về Con của Ngài. Xứng đáng làm Quà mà Cha đã 

dọn trước cho Con – để chúng được nên một với Con, cùng Con là một với Cha. Việc 

chọn lựa của Cha không phải tự tiện. Sự lựa chọn đó làm đúng nhịp, ứng với đà của lịch 

sử đã qua. Sự chống đối hiện tại là dấu tỏ tường những kẻ không tin nầy đích thực không 

thuộc về Dân Chúa. Chúa Yêsu đến không phải để dò xem Do Thái có khiếu Tin hay 

không – Ngài đến để thi hành ý định Cánh Chung của Cha – trong sứ vụ đó nẩy bật ra cái 

kinh nghiệm mà Cha đã từng biết rồi nơi lịch sử Israel. 

 

Ai thuộc hẳn vào Dân Chúa thì đến cùng Chúa Yêsu và được sự sống. Những kẻ khác 

tiếp tục lịch sử cha ông họ - một nhóm người chỉ biết lảm bẩm kêu ca – luôn bất mãn 

trước kỳ công của Thiên Chúa. Lảm bẩm kêu ca không phải là một hiện tượng nhất thời 

nhưng có tự trong máu huyết họ. Cằn nhằn làm gì ! Lỗi đâu tại Chúa Yêsu. Chính việc 

cằn nhằn đó chứng tỏ họ không thuộc về Dân Chúa. Không thuộc về cái lưới mà Cha đã 

kéo lại để ban cho Con - ở trong lưới Cha kéo lại kia ắt là Tin và Con sẽ ban sự sống đời 

đời – điều mà các tiên tri báo trước về thời sau cùng cho tiền đồ của Số Sót Israel (Yr 

31:33-34) : Sự biết trực tiếp, kinh nghiệm đặc biệt về Thiên Chúa dành cho thời sau hết 

nay đã thực hiện : Thiên Chúa đã có dung nhan người phàm nơi Con của Ngài (14:9). Bởi 

việc Thiên Chúa đi thẳng vào lịch sử như vậy, thời Cánh Chung khai mạc. 

 

Câu 47: Hiệu lực Cánh Chung đối với sự cứu rỗi nơi lòng tin vào Chúa Yêsu. 

 

Câu 48-49: Lý luận như 32-35. 

Bánh bởi trời mà không cứu khỏi chết là một sự phi lý. Trời đây trái nghịch với sự chết. 

Trời đây là sự sinh sống của Thiên Chúa – sự sống hằng có, vĩnh viễn – Manna trong sa 

mạc không cứu các tổ tiên Israel khỏi chết, bởi thế không thể gọi đích danh là Bánh bởi 

Trời. 

 

Câu 50-51: Chúa Yêsu là Bánh bởi trời đích thực, độc nhất. 

Kiểu nói hàm xúc hai ý. Nhờ đó ý tưởng tiến hẳn hơn trước. 

Caro mea est pro mundi vita / Thịt mình Ta vì sự sống thế gian.  

Công thức truyền phép Thánh Thể đều dùng Corpus (Sôma).  Ở đây, Yoan dùng caro 

(sarx). Sarx có thể bao gồm nghĩa Thịt (thân xác), nhưng tiếng aram có thể hiểu Mình = 

nhân vị. Pro (huper) : 1Cr 11:24 Lc 22:19b Yn 10:11 15  11:50t  11:52  15:13  17:19. Hết 

tảy đều gợi lên ý tưởng tế lễ đền thay. Bởi đó, Bánh Chúa Yêsu ban : 

 - Chính mình Ngài, hy sinh tế lễ vì sự sống nhân trần. 

 - Thịt của Ngài ban cho nhân trần để họ được sống. 

Vậy, trước tiên Chúa Yêsu ám chỉ đến sự chết của Ngài. Chóp đỉnh của các diễn từ trong 

Yoan đều là mặc khải “ Mút cùng đời Chúa Yêsu”. Sự sống phát từ cái chết – một chủ đề 

cốt yếu của Yoan , cũng như của cả Tân Ước – Nhưng, Chết mà được kéo lại với Bánh – 

Tất nhiên là gợi lại tiệc Thánh Thể : Truy niệm vĩnh viễn sự chết của Chúa Yêsu trên 

Thập giá. 

 

Câu 52-59: Do Thái lại ngạc nhiên hơn khi nghe tiếng ăn thịt. 

Cũng như trước, câu hỏi không được trả lời. Trái lại, Chúa Yêsu quả quyết lại và thêm – 

lần nầy thêm Máu. Bấy giờ, càng nhận mạnh thêm về sự chết của Chúa Yêsu. Yoan vạch 
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rõ ý tưởng chính của mình : Cốt yếu là sứ mạng của Chúa Yêsu do Cha sai đến, và Chúa 

Yêsu ở trong kẻ tin – Kẻ tin ở trong Chúa Yêsu. 

 

Những câu cuối cùng nầy, Yoan mở rộng nhãn giới xa hẳn thính giả Capharnaum. Những 

lời nầy hướng về tín hữu chứ không đích thực cho Do Thái. Các lời nầy dọn cho những 

biến cố xãy ra tại nhà Tiệc ly – mà Yoan không thuật lại – nhưng Yoan ở trong khung 

cảnh, ý tưởng nhà Tiệc ly bởi có ám chỉ đến việc Yuđa bội phản. 

Giá trị cứu rỗi của sự chết thập giá luôn luôn hiện tại hóa trong Tiệc Tạ Ơn của Hội 

Thánh. Tín hữu được sự sống đời đời khi ăn Mình uống Máu Chúa Yêsu. Độc giả của 

Yoan không thể hiểu diễn từ khác được: Đó là những lời dạy về Tiệc Tạ Ơn của Hội 

Thánh. 

 

Câu 52: litigabant /Xô xát. Tranh luận kịch liệt. Khẩu chiến. 

Yoan một lần nữa dùng vấn nạn để tiến thêm diễn từ và vạch ra Chúa Yêsu cùng người ta 

– đứng y nguyên trong lập trường người ta – là hai vũ trụ khác biệt. 

 

Câu 53: Lấy lại 51b dưới hình thức tiêu cực. 

Carnem Filii hominis/ Thịt Con Người.  

Đây Con Người chỉ cách khá rõ là Người bởi trời đã xuống trần để cứu Thiên hạ. 

Et biberitis ejus sanguine / Và uống máu Ngài. - Đặt song song Thịt – Máu. 

Máu thêm vào :  

 - Ám chỉ tiệc tạ ơn của Chúa Yêsu càng rõ hơn. 

 - Nhấn đến toàn thể, sự nghiệp, thân mình của Con Thiên Chúa Nhập thể, là của 

ăn ban sự sống. Chiếu theo quan niệm Hipri : Con người đầy đủ được diễn bằng hai tiếng 

Thịt – Máu. 

 

Câu 54: qui manducat… / Ai ăn… 

Yoan dùng một tiếng khác chỉ ăn : Trogêin. Thời Homere chỉ việc ăn của thú vật – Thời 

sau (Herodote – đã dùng chung cho cả người ta nữa). Có thể nhấn đến tính cách của việc 

ăn đó hơn. 

 

Câu 55: Vere (est cibus)/ Thật (là của ăn). 
Của ăn của uống là gì thì máu thịt Chúa Yêsu cũng là thế, nhưng ở trong giới sinh sống 

khác : sự sống đời đời. 

 

Câu 56: Lý do cho lời quả quyết trên. 

Nhờ Thịt-Máu của Con Người mà có sự hợp nhất lạ lùng giữa Chúa Kitô  và tín hữu – 

Một sự hổ tương nội tại Chúa Kitô – tín hữu : MANERE/ ở lại, mơ tưởng của mọi tôn 

giáo, đi đến sự thông công với Thần linh, nhờ đó được biến hóa vào cõi thần linh. Mọi 

ước nguyện đó được thành tựu một cách vượt quá mọi tư tưởng của loài người (1:4 và 

tiên trưng 14:10 Cha và Con, 15:9  sự tuần hoàn của Agapê. 

 

Câu 57: Đây là sự tuần hoàn của sự sống. 

Bởi được lôi kéo vào sự tuần hoàn đó, tín hữu cũng phải lĩnh lấy luật sống như có trong 

tuần hoàn của sự sống Cha Con : Filius – propter patrem / Con sống nhờ Cha Qui 

manducat me – propter me/ai ăn Ta sống nhờ Ta. 
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Tiếng propter đó chi phối hữu thể mới, sự sống mới để làm thành tín hữu – thì cũng nên 

luật hành động cho con người mới đó. 

 

Vivens Pater / Cha hằng sống.  
Sự sống là thuộc tính cốt yếu của Vì Thiên Chúa đệ nhất (Cha), được chuyển sang cho 

Con (ego vivo propter patrem/ Ta sống nhờ Cha) đến đỗi như Cha ban sự sống cho ai 

mặc ý Ngài, thì Con cũng làm được như thế (5:21  24-30). Sự sống nơi Con hoàn toàn tùy 

thuộc Cha, Con không có sự sống tự lập, không quyền tự lập – Chính Ngài ở trong Cha 

mà người ta có thể sống khi người ta ở trong Con. 

Qui manducat me/ Ai ăn ta.  - Me thay cho Thit-Máu.  

Như thế, khi nói đến thịt-máu, phải hiểu là toàn cả con người Chúa Yêsu. 

Propter me /sống nhờ Ta.  

Sự sống của Tín hữu là sự sống ngang qua trung gian để đạt thấu Cha. Không có sự sống 

cao siêu, thiêng liêng nào mà lại không hoàn toàn tùy thuộc Chúa Yêsu. 

 

Câu 58: inclusio semitica: Toát yếu lại đạo lý diễn từ, khởi từ so sánh với Manna (c.31). 

Hic est panis/Đây là Bánh. 

Thứ Bánh đã diễn giải trên, Bánh đích thực được ban ra nơi Thit-Máu Con Người, tất cả 

Con Người của Ta. 

Non sicut…/không phải… 

Câu kéo rối ren (vì quá gọn) nhưng nghĩa cũng rõ. Manna không cứu khỏi chết. Manna 

chỉ là hình bóng cho Bánh nói đây. Thưa Bánh ăn vào làm cho người ta được sống đời 

đời. 

 

Câu 59: Diễn từ được đăt trong Hội đường Capharnaum. 

Trước khi sứ vụ Galilée chấm dứt, Yoan lấy lại một nét đặc biệt như Nhất lãm thường 

thuật lại – những lời giảng dạy thường làm trong Hội đường (D –codex Bezae-Augustinus 

còn thêm: in sabbato). 

 

Câu 60-71.   Kết thúc .Tác dụng của câu nầy: 

Kiểu kết thúc sứ vụ của Chúa Yêsu theo Yoan – cũng như 12:37-50 kết thúc sứ vụ 

Yerusalem.  

     - Mc 6:1-6…Chính quê quán Ngài trục xuất Ngài. 

     - Mc 8:29…Phêrô tuyên tín tại Kaisarê (rồi việc báo thương khó tiếp theo, Phêrô 

không thể chấp nhận được –vấp phạm bởi Thập giá – và lời quở trách Vade retro satana) 

     - Mc 14:8…Lời báo Yuđa bội phản. 

 

Những việc coi như lẻ tẻ đó, Yoan đâu kết lại làm một toàn thể. Trong đó, độc giả buộc 

phải gẫm suy cách phản ứng của những người trong quá khứ đối với Chúa Yêsu và cũng 

phải quyết định về phản ứng của chính mình làm sao, đối với Chúa Yêsu. Không có ngẫu 

nhiên khi người Do Thái không tin, cũng không phải là đoán nhầm khi Phêrô tuyên xưng 

đức tin. Đây là sự đụng chạm giữa sự tự do của người ta và ơn của Thiên Chúa. 

 

Tác dụng của diễn từ: Mang tính chất phụ chương theo như các phụ chương của các diễn 

từ khác (so 3:22-36  4:31-42). Diễn lại rõ hơn chủ đề chính. Một đặc điểm của phụ 

chương : Yoan thường trở lại với ý tưởng Pneuma (6:63): 
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 - Đoạn 3 : Giới desursum với Pneuma. 

 - Đoan 4 : Thiên Chúa=Pneuma – Thờ phượng trong Spiritu...  

 - Đoan 6 : Từ trước đến giờ không nói đến Pneuma nhưng cũng đã lộ phần nào 

trong tiếng Verus panis (alêthinos). Veritas là một với Spiritus. Câu 63 sẽ là tư tưởng để 

hiểu cả diễn từ. 

Câu 60: Sự phân tách đây đi đến cả những kẻ đã mệnh danh là môn đồ Chúa Yêsu. 

Durus est hic sermo / Lời chi mà sống sượng .  

Không chỉ là khó hiểu, nhưng khó nghe không thể nhận được (thay vì Bánh ăn được thì 

có sỏi đá cứng rắn) Durus thế nào thì được cắt nghĩa nơi tiếng scandalizat. 

Qui potest eum audire / Ai có thể nghe nổi.  

Eum có thể hiểu về sermo/lời nói hay về Chúa Yêsu. Theo kiểu hành văn chung của 

Yoan, nên hiểu về chính Chúa Yêsu. 

 

Câu 61: Scandalizat / vấp phạm.  

Nguyên cái ý tưởng có thể đạt thấu sự sống đời đời nhờ ăn thịt đã là một ý tưởng gây vấp 

phạm. Tiếng Scandalizein hầu như một thuật ngữ Hội Thánh tiên khởi để chỉ việc xãy ra 

làm sao mà dân Do Thái đã không còn là Dân chúa trong nhiệm cục cứu rỗi mới (Rm 

9:33  1P 2:8  1Cr 1:23  Gl 5:11  Mc 6:3  Mt 11:6  13:57  15:12). Ở đây, trình tự đi đến sự 

khước từ đó được biểu hiện nơi môn đồ của Chúa Yêsu cũng từ bỏ Ngài. 

Nơi độc giả của Yoan, tình cảnh cũng như thế, còn trầm trọng hơn. Thế giới trí thức Hy 

Lạp có bệnh in trí về sự xấu xa của vật chất, về tính cách sa đọa của thời gian. Ngược lại, 

Thánh sử Cựu Ước cũng như Tân Ước đã được diễn ra trong vũ trụ vật chất nầy, trong 

thời gian nầy. Thời gian là dụng cụ đắc lực Thiên Chúa dùng để thi hành ý định Ngài. 

 

Câu 62: Si ergo videritis Filium hominis ascendentem…/Nếu các ngươi trông thấy 

Con Người lên nơi… 

Câu kéo thiếu sót (thiếu về apodosis).Có thể bổ sung bằng hai cách: 

   - Nếu điều kiện kia thực hiện, sự vấp phạm càng lớn hơn nữa. 

   - Nếu điều kiện kia thực hiện, sự vấp phạm được giảm bớt hay không còn nữa. 

Hai cách bổ túc đó không loại hẳn nhau. Hình như Yoan muốn để ngõ cho cả hai kiểu mà 

đọc giả phải thêm. Lý do, việc lên đây của Con Người ( cũng như tiếng exaltari) vừa đem 

về thống khổ, vừa lại dẫn đến vinh quang : Con Người trở về lại, lại lên nơi ở của mình 

(trong vinh quang Ngài có trước sáng thế), bằng cách lên thập giá. Tất cả công cuộc lên 

đường về lại trong vinh hiển của Cha, gồm cả treo trên khổ giá thì vừa là cái vấp phạm 

tột đỉnh (đối với Do Thái cũng như Hy Lạp), mà cũng là chứng chỉ cho Chúa Yêsu là 

Bánh sự sống. Một trật, lên như thế là chứng được rằng việc ăn uống chính mình Ngài 

không phải là di tích dã man ( ăn thịt người) hay là ma thuật. 

 

Câu 63: Một câu đã được giải thích sai lạc nhiều nơi trong các tác giả chủ trương : 

Diễn từ nghịch vơí bí tích . 
Nếu nhận Yoan đã viết – và không muốn đối địch với chính mình – thì phải hiểu rằng 

caro non prodest quidquam/ xác thịt không ích gì .Không đem về Thịt của Tiệc tạ ơn. 

 

Caro – spiritus/ Xác thịt – Thần khí  
không đối chiếu vật chất-tinh thần nhưng đối chiếu nhân loại nguyên là nhân loại với giới 

Thiên Chúa. Đứng nguyên trong nhân tính thì những lời nầy không có nghĩa nào hiểu 
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được. Các lời trong diễn từ giả thiết có Thánh Thần, nhiệm cục mới tiêu biểu nơi ơn cuối 

cùng – Thánh Thần. 

Như thế, Yoan đã tư tưởng trong một nhiệm cục cứu rỗi viên mãn rồi : Thăng Thiên – 

Thánh Thần. Chúa Yêsu trở về nơi Cha, đã được sung mãn Thánh Thần để ban phát  

(dùng bí tích). 

Verba quae ego locutus sum/ Lời Ta  nói với các ngươi. 

Verba (remata) có thể như dabar : sự vật hay lời nói. Đây hiểu : Các điều, các sự ta đã 

nói đến – Thịt-Máu …cũng rất có thể, nhưng không hợp với câu 68. Muốn nhắc lại câu 

63. Nhưng hiểu “Lời Ta  nói” có khó khăn : 

     - Diễn từ: Chúa Kitô ban sự sống bởi Máu-Thịt/ Câu 63 ban sự sống bởi Lời Ngài nói. 

     - Nhưng, phải để ý Lời : Vừa là phát biểu ý tưởng bằng miệng, vừa là mãnh lực kiến 

hiệu (Logos tạo thành – Sự Khôn Ngoan Cựu Ước). 

     - Vị trí Yoan đặt mình : Sau thăng thiên thì Verba trong câu 63 không chỉ là diễn từ 

vừa nói trên, mà là tất cả sứ vụ rao giảng của Chúa Yêsu. 

     - Không có sự mâu thuẫn giữa Thịt-Máu ban sự sống và Lời ban sự sống. Cả hai đều 

có đặc tính là ban sự sống. Không phải chỉ vì Lời, không phải chỉ vì Thịt, nhưng cả hai là 

tang chứng cho việc lịch sử mặc khải và cứu chuộc đã làm trong Chúa Yêsu, đồng nhất 

với Chúa Yêsu. 

 

Câu 64: Kiểu viết của Yoan – Có ngụ ý đến Tiệc ly. 

 

Câu 65:  Yoan cũng như Hội Thánh nhìn nhận có những kẻ nghe Tin Lành mà không tin. 

Nguyên nhân cuối cùng không thể vạch ra nơi nhân loại. Sau cùng là sự quan phòng của 

Thiên Chúa. Tin là ơn của Thiên Chúa (coi Mt 11:25t Lc 10:21) 

 

Câu 66: Đó là krisis (phân tách) : Những kẻ tin và không tin. 
 

Câu 67: Lời hỏi đặt theo kiểu mẹo. 

Sự phân vân đích thực không phải chỉ ướm hỏi qua lệ. Thực sự Chúa Yêsu để ngỏ cho họ 

cả hai đường : Ở lại hay rút lui. 

Et vos / cả các ngươi.  

Phân biệt nhóm 12 ra khỏi các kẻ khác – Yuda có mặt – Lời hỏi là một lời đòi môn đồ 

(độc giả) tế nhận phản ứng đích thực của mình đối với Chúa Yêsu. 

 

Câu 68: So với tuyên tín của Phêrô tại Kaisare (Mc 8:29) 

Verba vitae aeternae habes / Ngài có những lời đem đến sự sống đời đời đời. 

Các lời đó có sự sống nơi mình – nhưng cũng có thể - Các lời đó bàn về sự sống đời đời. 

Và, các lời đó chuyển sự sống đời đời đến cho những kẻ tin. Một khi biết được sự sống 

đời đời là gì, sự sống đó là một điều có thể chịu lấy đươc, thì người khắc khoải trong lòng 

với sự mong muốn đó. Làm thế nào mà chạy tìm đâu nữa ? 

 

Câu 69: Tu es Sanctus Dei / Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa. 

              Vulgata : Tu es Christus Filius Dei / Ngài là Đức Kitô Con Thiên Chúa. 

Văn bản : Nhiều thay đổi bởi các kẻ viết muốn dung hòa với Matthêu, Marcô, nhưng 

chính bản phải nhận Tu es Sanctus Dei – Đấng Thiên Chúa sai đến – Trong Yoan, Đấng 

Thiên Chúa đã chỉ định làm Đấng cứu chuộc nhân loại. 
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Câu 70: So với Mc 8:53. Satan đích thực là Yuda. 

 

* Bình luận thêm. 

Đoạn 6 của Yoan có nhiều vấn đề trắc trở : 

 - Vấn đề giải thích (thiêng liêng hay bí tích) 

 - Liên tục tư tưởng (Đức Tin và Thánh Thể. Hai chủ đề kế tục nhau hay 51b-58 

mạo nhập) 

 -  Vấn đề lịch sử. 

Các vấn đề nầy chúng ta đã nói đến : Trả lời phải châm chước vì hình như công việc soạn 

tác TM Yoan là một việc lâu dài, có nhiều đợt theo thời gian.  

Các chủ đề ngấm ngầm chống đỡ tư tưởng của diễn từ :  

1/. Manna. 

Tượng trưng cho một của ăn thiêng liêng (tư tưởng đó ta thấy rõ ngay từ đầu và trng diễn 

từ nhiều lần lập lại). Manna của Mêsia mới : Sự ngóng đợi của chung luận Do Thái. 

2/. Tiệc thời Mesia.(bổ túc cho dấu lạ Cana : Rượu thời Cánh Chung). 

Những dấu lạ đã có trong Nhất lãm đước sử dụng lại và gợi đến : 

     - Tiệc nói trong Xuất hành 24:9-11 : Manna và Nước ban trong sa mạc – Tiệc trong tế 

tự Israel (tượng trưng cho sự hợp nhất giữa, và những người Israel trung tín. 

     - Tất cả được đạt thấu chóp đỉnh thiêng liêng , nội tâm hóa những lời hứa chiếu theo 

chủ đề Giao Ước Mới Yr 31:31-34  Is 54:13. 

3/. Tiệc của Sự Khôn Ngoan.(Ng.ngữ 9:1-6  1:20-33  Sir 24 19  22). 

Đằng sau Logos của Yoan thoáng hiện sự Khôn Ngoan – Thuộc tính nhân cách hóa của 

Thiên Chúa. Cũng như sự Khôn ngoan dọn tiệc, kêu mời người ta đến và thông báo cho 

con cái những đặc ân, địa vị mình. Chúa Yêsu là sự Khôn Ngoan nhập thể, cũng dọn tiệc 

và kêu mời người ta tới ăn tiệc của Ngài để được sự sống. Trong các sách bàn về khôn 

ngoan trong Cựu Ước, đều kéo người ta đến cùng sự Khôn Ngoan, tức là các sự lành 

Khôn ngoan đem đến. Các sự lành ấy không phải bên ngoài sự Khôn Ngoan. Chính là sự 

Khôn Ngoan. Chính là chất thể của sự Khôn Ngoan : Nghe giáo huấn của Khôn Ngoan 

khi nói Khôn Ngoan dọn tiệc, tức cũng là Ăn. Tân Ước : Khôn Ngoan chính là Chúa 

Yêsu – Thành tựu mọi lời hứa về sự Khôn Ngoan đó. 

 

Yoan 7-12. Các đoạn nầy có tính cách duy nhất. 

 - Cảnh vực : Yêrusalem hay vùng phụ cận. 

 - Chủ đề bàn đến : Cốt yếu cũng như nhau, khó phân biệt đoạn nào bàn đến Ánh 

Sáng, đoạn nào bàn đến  Sự Sống. (Coi 8:12 lumen vitae 7:8 aqua viva Đoạn 9: Sự Sáng 

và Sự Sống liên kết nhau luôn. Cũng vậy trong các đoạn sau. 12:46-50 khi kết thúc phần 

đầu Phúc âm, Yoan cũng lập lại hai chủ đề đó). 

 - Phản ứng của thính giả - hay khán giả - chung chung luôn đối địch. Đoạn kết 

thúc bằng sự phân tách nhóm 12 khỏi hết các kẻ khác. Nhóm 12 đó sẽ được dạy dỗ thân 

mật trong phòng Tiệc ly. Còn những kẻ khác xuất hiện ở nơi các đoạn nầy – cách riêng 

nơi tiêu biểu nhất cho họ : Quyền chức Do Thái tại Yêrusalem – sự thù địch của họ luôn 

diến lại (cách riêng đoạn 7-8 và trong 10:31  39  11:8  16  53). 

Tuy nhiên, trong các đoạn nầy cũng thấy tiến triển : 

 - Về mặc khải Chúa Yêsu. 

Tính cách long trọng trong những lời tuyên ngôn của Ngài về tư cách Sự sống-Sự sáng 

của Ngài : Chữa một người mù, làm cho một người chết ba ngày sống lại. Nhân dịp đó, 
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đã tuyên ngôn lời vô tiền khoáng hậu Ego sum resurrection et vita… Ta là sự sống lại 

và là sự sống…(11:25) 

 - Về thái độ cừu địch của Do Thái. 

Họ có phân vân lưỡng lự (7:13  49  50tt  10:19-21) mãi cho đến cái quyết định cuối cùng 

Công nghị Do thái đã ra khi Lazarô sống lại. Đó là điều nghịch nhiên của Phúc âm. Chúa 

Yêsu càng xưng mình là Sự sáng- Sự sống, người Do Thái càng cố tâm giết cho được 

Ngài. Nhưng khi họ đạt thấu ý định của họ, Thiên Chúa cũng đạt ý định của Ngài. Chính 

nơi sự chết của Chúa Yêsu (cái chết của hạt lúa gieo xuống đất để sinh hoa kết quả), Ngài 

lại nên sự sống cho nhân trần. 

 

Cách tổ chức : Diễn từ kèm theo biến cố để giải thích: 

 

Đoạn 7-8 : Chúa Yêsu lên Yerusalem nhân dịp lễ Nhà Tạm.  

Tuy là chùng lén nhưng đặc biệt quan trọng. Chúa Yêsu (Logos) mặc khải mình ra cho 

thế gian (quyền chức Do Thái). Chúa Yêsu có những tuyên ngôn lạ lùng bày tỏ tư các 

siêu việt của sứ mệnh Ngài và chính mình Ngài. 

Đoạn 9-10 : Người mù được sáng mắt – Ví dụ Người chăn chiên. 

Đặt tương phản giữa những người mù thiêng liêng trục xuất người mù được sáng mắt ra 

khỏi Hội đường cùng Chúa Yêsu - Đấng chăn chiên lành, ban Sự sáng – Sự sống cho 

những ai tin vào Ngài. 

Đoạn 11-12 : Lazarô sống lại – Xức dầu Bêthania – Khải hoàn vào Yêrusalem. 

Yoan thuật cùng với những lời kèm theo cho ta thấy ý nghĩa của tác giả : Các biến cố đó 

nên tượng trưng cho sự chết thục tội của Chúa Kitô, sự biến khuất, sự khởi thắng cuối 

cùng của Ngài. Sau hết, tác giả kết thúc theo kiểu sấm ngôn tất cả những tuyên ngôn của 

Chúa Yêsu (12:44-50) về chính mình Ngài và về cuộc phán xét sau cùng (do bởi mặc 

khải Ngài mang đến: 47-48). 

 

Yn 7-8 : Gồm một loạt đối thoại, có tính cách tranh luận, chung chung quanh việc 

xung đột giữa Chúa Yêsu và Quyền chức Do Thái : 

  7:  1-10   Nhập đề. 

       11-13: Lễ nhà tạm khi Chúa Yêsu không có mặt. 

       14-24: Chúa Yêsu trẩy lễ. Đối thoại 1: Môsê – Đức Kitô. 

       25-36: Đối thoại 2: Những chủ trương Mesia của Chúa Yêsu. Đối diện với Chúa          

Yêsu là người Yerusalem, dân chúng, Biệt phái, Do Thái. 

       37-44: Đối thoại 3: Chúa Yêsu tuyên ngôn theo kiểu sấm ngôn : Những chủ trương 

Mêsia của Chúa Yêsu. 

       45-52 : Đối thoại 4: Cũng những chủ đề đó, nhưng giữa đai tư tế, Biệt phái và thủ hạ 

của họ. Chúa Yêsu không có mặt. 

 8:  12-20  Đối thoại 5: Một sấm ngôn của Chúa Yêsu bắt đầu. Chủ đề : Tính cách và giá 

trị chứng chỉ nơi các chủ trương của Chúa Yêsu. 

       21-30: Đối thoại 6: Chính là một diễn từ của Chúa Yêsu, xen vào những lời bình 

phẩm hay câu hỏi của Do Thái. Đề : Lời cảnh cáo. 

       31-59: Đối thoại 7: Chúa Yêsu-Do Thái: Đề : Abraham-Dòng giống ông-Chúa Kitô. 

Giọng nói có tính cách tranh luận. Yoan trình bày chứng và lý chống lại những thắc mắc 

của Do Thái nêu lên để chống tư cách Mêsia của Chúa Yêsu. Cuộc tranh luận đối đáp ráo 

riết – ít khi mà Chúa Yêsu diễn dài ý tưởng của Ngài. 
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Yoan luôn gợi nên tính cách nguy ngập về sinh mệnh Chúa Yêsu gặp phải :Luôn nói đến 

việc bắt giam hay mưu sát (7:1  13  19  25  30  32  44  8:37  40  59). Bối cảnh như thế là 

một bầu sát khí. Kiểu sắp đặt của Yoan cũng lộ điều đó. Cảnh trước – Chúa Yêsu đối chất 

cùng dân chúng – Cảnh sau – Quyền chức Do Thái bàn luận lập mưu (Coi 7:31-32  7:45  

8:20). 

  

Những ám chỉ đến lễ Nhà tạm (7:37:38  8:12, tiếng Ego Eimi 8:24tt) sẽ bàn khi chú giải. 

Lễ Nhà Tạm có mang máng ngóng chờ thời Mêsia trong quan niệm Do Thái, tuy không 

được rõ rệt. Đối Yoan, lễ Nhà Tạm là dịp Chúa Yêsu tỏ mình làm Mêsia ở Yêrusalem. 

Những chủ trương nêu lên có đụng chạm ít khía cạnh việc trông đợi Mêsia của Do Thái. 

Yoan – Tư cách Mêsia của Chúa Yêsu siêu viêt – Ngài, suối nước sống, sự sáng thế gian. 

Cuối cùng, tuyên ngôn Ego Eimi vén màn bí nhiệm về liên lạc của Ngài với Thiên Chúa, 

cũng bãn lĩnh của Ngài (So sánh với Lời Tựa – Logos là Sự sống-Sự sáng, là Apud Deum 

Deus erat…).  

 

Ý nghĩa của trình thuật: 

Với những tuyên ngôn về chính mình Chúa Yêsu, khung cảnh trình thuật có ý nghĩa, có 

tính cách một Semeĩon. 7:3-4 : Người ta thúc Chúa Yêsu lên Yêrusalem vào dịp lễ Nhà 

Tạm – Manifesta teipsum mundo/ Tỏ mình cho thế gian – Chúa Yêsu tự lựa chọn thời 

buổi của Ngài. Ngài lên Yêrusalem die festo mediante/ Ngày lễ giao hòa (?). Điều đó 

ngầm hiểu lời tiên tri đã thực hiện (Ml 3:1 Chúa các ngươi tìm kiếm bất thần xuất hiện 

nơi Đền thờ của Ngài). Đó là Ngày của Chúa (Yôm YHWH) mà lễ Nhà Tạm là hình 

bóng, chiếu theo Zach 14 –một lời tiên tri dùng vào dịp lễ Nhà Tạm – Đó là kiểu mỉa mai 

của Yoan : 

Bình thường mà xét, một tiên tri thôn dã xuất hiện nơi kinh đô, nhưng manifesta teipsum 

mundo mặc một ý nghĩa có tầm xa vợi – Nghĩa sâu tức là lời kêu xin Mêsia tỏ mình ra 

cho Israel. Xa hơn nữa, lời đó ám chỉ đến sự tỏ hiện của Logos hằng có ra như Sự sống – 

Sự sáng cho nhân trần. 

Trình thuật : Bề ngoài chiếu theo trình tự lịch sử. Sau một thời ẩn dật tại Galilée, Chúa 

Yêsu lên Yêrusalem dịp lễ Nhà Tạm và đã có những tuyên ngôn long trọng trong Đền 

Thờ. Kết quả , chỉ có ý định của dân chúng muốn ném đá Ngài, Quyền chức Do Thái ra 

lệnh bắt giam Ngài. Bởi đó, Ngài phải bỏ Đền thờ mà tìm nơi ẩn khuất lại. Tuy nhiên, các 

đợt biến cố đều mặc một ý nghĩa tượng trưng: Logos ẩn khuất với thế gian - đã đến chính 

nơi Ngài phải tỏ mình ra (Yêrusalem – quê quán Mêsia 4:44) nhưng những kẻ thuộc về 

Ngài không chịu lấy Ngài. Kết thúc, sự mặc khải của Logos cất khỏi Israel abcondit se et 

exivit de Templo (8:59)/ ẩn mình mà ra khỏi Đền thờ. Giai đoạn lịch sử nầy điển hình 

cho đạo lý của Hội Thánh  về sự mù quáng, cứng tin của Israel. 

 

Chú giải. 

Yn 7: 1-10: Chúa Yêsu và các anh em của Ngài. 

 

Câu 1: Post haec/sau đó. Lời chuyển rất mơ hồ. 

Tuy quaerebant eum Judaei interficere/người Do Thái tìm cách giết Ngài   

có liên lạc với 5:18, như thế có liên lạc giữa đoạn 5 và đoan 7, lý lẽ vẫn không đủ để đảo 

ngược các đoạn 4 - 6 – 5 – 7. 
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Câu 2: Scenopegia / Nhà Tạm (lều trại)  

Lễ Nhà Tạm - theo Cựu Ước coi R. De Vaux: Les institutions de L’A.T. II 397-407, la 

fêtes des tentes – có tính cách cựu trào.  

Các bộ luật xưa thì gọi là lễ Gặt hái (Xh 34:22  23:16). 

Nghi tiết thời Chúa Yêsu: Lễ cử hành vào thời Thu phân, kéo 7 ngày, ngày cuối long 

trọng hơn cả. Suốt những ngày đó, đàn ông phải ở dưới lều làm bằng lá. Mỗi ngày, người 

ta kiệu nước từ Siloe về Đền thờ để tưới lên Bàn thờ (cầu mưa – đảo vũ cho mùa mưa sắp 

tới). Tối tối, sân Đền thờ (sân phụ nữ) chong đèn rực rỡ, kèm theo những trò giải trí. Lễ 

nầy tiên khởi là lễ nhà nông, nhưng sau đã mặc ý nghĩa trông đợi Mêsia. Sách Jubilaei 

coi như một lễ tạ ơn Thiên Chúa đã khấn chọn Israel. Zach 14:16-19 báo trước sau nầy 

dân ngoại sẽ kéo đến Yêrusalem mừng lễ Nhà tạm (Kh 7:21-22 tả sự thờ phượng trên trời 

– Yêrusalem thiên thai – theo nghi lễ Nhà tạm). 

 

Câu 3: Gây đôi chút khó khăn nếu bắt nét từng chữ. 
Dường như thể các môn đồ Chúa Yêsu đại đa số là ở tai Yêrusalem. Ngầm hiểu với 6:66, 

ta có thể nói rằng anh em Chúa Yêsu muốn khuyên Ngài làm một cái gì lẫy lừng để gỡ lại 

tình trạng đã vỡ lở. 

 

Câu 4: Tư tưởng của anh em Chúa Yêsu là tư tưởng thế gian. 

Thế gian tự coi mình như có tư tưởng phán đoán rành rọt, tinh khôn. Muốn thành công 

trước mắt người đời, đành phải đặt mình dưới sự thẩm đoán của họ. 

 

Câu 5: Ngay khi nhận quyền thẩm đoán của thế gian như vậy, anh em chứng tỏ họ đã 

đóng cửa lòng họ lại với yêu sách, với sứ mệnh của Chúa Yêsu. 

 

Câu 6: Tempus meum nondum advenit, tempus votem vestrum semper est paratum / 

Thời của tôi chưa đến, thời của các ngươi luôn luôn vẫn sẳn. 
Chung ra : Đối với các người thì không có Kairos/ thời – theo nghĩa có trong Thánh sử , 

không có một lúc nào đặc biệt, chính Thiên Chúa đã chọn, đã định do quyền cao cả của 

Ngài, tùy theo kế đồ cứu rỗi của Ngài. Đối với họ, Kairos chỉ có nghĩa trần tục, tùy nơi 

người ta xét thuận tiện hay không và phán đoán đó cũng là hoàn toàn ở trong mục tiêu 

của họ. Anh em Chúa Yêsu có thể lên Yêrusalem cách nào, lúc nào tùy ý. Họ lên hay 

không lên Yêrusalem, điều đó không có ý nghĩa gì trong lịch sử cứu rỗi. Chúa Yêsu 

không thế. Ngài ở trung tâm kế đồ cứu rỗi của Thiên Chúa mà mọi Kairoi (tempora) đều 

đã được Thiên Chúa định rồi. 

 

Câu 7: So với tư tưởng quá lạc quan của anh em Chúa về thế gian ở câu 4. 
Câu nầy, Chúa Yêsu đối chiếu với thế gian. Tương phản: Chúa Yêsu xuất hiện = Phán xét 

– Thế gian thấy = Đâm ghét ngay. Manifestatio độc nhất cho thế gian: Nhắc lên Thập giá. 

 

Câu 8: Non ascendo / Không lên. So với câu 10: Mâu thuẫn. 

Chúa Yêsu cũng lắt léo (restriction mentalis). So với 11:6. 

Chối trực tiếp yêu sách của anh em. Tuyên xưng bất chấp mọi yêu sách của phàm gian 

chứ không phủ nhận tuyệt đối ý định đi Yêrusalem vào Kairos của Ngài. Bởi ý của 

Kairos, việc lên Yêrusalem của Chúa Yêsu không chỉ là trẩy lễ. Tiếng lên gợi đến 3:13  

6:62  20:17. 
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Quia meum tempus nondum impletum est / Thời hạn của tôi hạn chưa đầy. 

Impletum giả thiết lời hứa – So với Mc 1:15 và rút kết luận về ý tưởng của Yoan về sứ 

vụ Chúa Yêsu, về vai trò chết và lên trời. 

 

Câu 10: So với  manifesta teipsum mundo/ non manifeste, quasi in occulto.  

              Tỏ mình cho thế gian / không công nhiên mà như thể chùng lén. 
Đạo lý của Yoan: tương phản giữa đi chùng lén/ tỏ hiện rõ ràng. Cuối cùng dựa vào đâu? 

Nên để ý các câu: 17:6  6:44  14:21 sự tỏ hiện của Chúa Yêsu là một emphania hơn là 

một epiphania: Quảng cáo, rộn rã inh ỏi, không vạch ra được sự thật về chính mình Ngài. 

 

Câu 11-13: Trong khi đó, tại Yêrusalem, dân chúng ngong ngóng. 
Ủng hộ hay chống đối, họ đều chú trọng đến Chúa Yêsu, nhưng vì sợ Quyền chức Do 

Thái, họ chỉ bàn bạc im hơi nín tiếng. 

Seducit turbas.  
Kiểu nói: Thế nào, dễ nghe không. 

Ý tưởng : Sanhedrin 43a – Áp ngày paskha Yêsu bị treo, một người đi trước y rao 40 

ngày rằng y phải bị điệu đi để ném đá, vì đã làm phù phép và mê hoặc Israel. Nếu có ai 

biết gì biện hộ cho y, hãy đến và tuyên bố ra. Nhưng, không có ai tìm được gì biện hộ cho 

y, nên y đã bị treo lên ngày áp lễ paskha. 

Kết luận thế nào ! 

 

Câu 14-24: Chúa Yêsu giảng dạy. 

Dân chúng lấy làm lạ. Một người không theo học cùng rabbi nào cả mà lại muốn làm 

Thầy (hiểu ngầm dưới truyền thống giáo huấn và cách giáo huấn của các rabbi). Chúa 

Yêsu : Đạo lý Ngài do tự Thiên Chúa. Chứng : Ai thành thực với Thiên Chúa sẽ nhận biết 

ý Thiên Chúa nơi đạo lý đó – lòng hoàn toàn vô tư lợi của Chúa Yêsu. 

Sau đó, Chúa Yêsu chuyển qua cáo trạng Do Thái vi phạm Hưu lễ - nhưng chuyển bằng 

một lời phán xét – Chính luật - đặc ân của họ - Do Thái cũng không đếm xỉa tới : Họ bàn 

mưu định giết người. Họ chối không có thế bằng lời thóa mạ. Chúa Yêsu tiếp tục lý luận: 

Luật Môsê về Cắt bì lấn được cả luật Hưu lễ, nhưng luật Hưu lễ không lấn được luật Cắt 

bì – vì một phần thân thể phải cứu - ắt luật đó cũng bãi được khi phải cứu chữa toàn thân 

một người. 

Phải nhận lý luận đó theo giá trị của nó: Phương pháp lý luận của các Rabbi. 

Về vấn đề Hưu lễ, coi lý luận Mt 12:5 Mc 3:4 Lc 13-16. 

 

Câu 15: Nhân bởi câu nầy có tiếng litteras và 5:47 si autem illius litteris non 

creditis…/Nếu chữ viết của ông các ngươi không tin… nên có ít học giả dặt 7:14tt ngay 

sau 5:47. Một sự ngộ nhận : Nên xét tại sao ? Ý của Yoan là dẫn đến chủ đề (câu 16). 

 

Câu 16: Mea doctrina non est mea, sed ejus qui misit me  

              Đạo lý Ta dạy không phải của Ta mà là của Đấng đã sai Ta. 
Mối tương quan giữa Chúa Yêsu – Cha và sứ mệnh của Ngài bởi Cha mà đến. Các Rabbi 

nại vào học vấn – đã thụ giáo cùng rabbi trong chuỗi truyền thống các rabbi –Uy tín của 

họ là vì họ chuyển lại những tuyên ngôn của một rabbi đã được phong chức. 

Chúa Yêsu không thụ giáo cùng rabbi nào cả - nhưng Ngài cũng không phải là một người 

tự học, tự luyện ra đạo lý để rêu rao với đời – Đạo lý của Ngài tự Cha mà đến. Không 



Kinh Thánh Chuyên Khoa: Tin Mừng Thánh Yoan 

 

Chú giải của Lm YUSE Nguyễn Thế Thuấn, CSsR Page 98 
 

phải chỉ là một sự so sánh – Ngài có bằng tương đương – nhưng nhấn vào Missio: Ngài 

là Đấng được sai đến. Chịu sai, mang sứ mệnh không phải là phẩm cách ngoại lai gán 

cho Ngài, nhưng biểu lộ cái chân tướng, bản lĩnh của Ngài. Sứ mệnh Ngài là chính mình 

Ngài. Sứ mệnh Ngài – ai mà thấu triệt được – thì thấy được chính Đấng sai Ngài và một 

trật cũng biết Ngài. Lời Ngài, việc Ngài, uy quyền của Ngài là của Cha. Ngài tuyệt đối 

trong suốt chiếu rạng của Cha: Logos, et Deus erat Verbum / Lời, và Ngôi Lời là Thiên 

Chúa. 
Sứ mệnh Cánh chung: duy nhất trong hành động, trong thực hữu. Đấng được sai đến là 

Con, theo chiều sâu thẳm thực hữu của Ngài, luôn luôn liên lạc mật thiết với Cha. Ngài 

được sai đến và còn luôn luôn được sai đến. Cha luôn ở với Con, nói, làm nơi Con. Đấng 

được sai đến dích thực là dung mạo nhân loại của Thiên Chúa nơi trần gian và chính bởi 

Thiên Chúa hiện diện trực tiếp nơi Ngài, Ngài đã đem Cánh Chung vào trần gian. 

 

Câu 17: Sự trong suốt chiếu rạng Cha đó, cũng chỉ có những mundi corde/ Trái tim mới 

nhận ra được. Đều ám chỉ trong: Quis voluerit voluntatem ejus facere /ai muốn làm theo 

ý Ngài thì sẽ biết. Là gì ? - So với 6:29 ( với Renié IV 395). 

Chỉ những kẻ tin mới nhận ra Chứng của Chúa Yêsu, sự phù hợp giữa tính cách thuần 

lương của sứ mệnh Chúa Yêsu và ý Thiên Chúa. 

 

Câu 18: Sự khiêm nhường của Chúa Yêsu trong Yoan.  
Sự trong suốt để tỏ rạng dung mạo Cha. So với 5:44, Sự thanh khí phải có giữa kẻ nghe 

Chúa Yêsu và Lời của Ngài. So với 7:3-8, Chúa Yêsu từ khước kiểu cách để được thiện 

cảm theo nhân loại. 

Verax /Chân thật. Coi 3:33  8:26 : thuộc tính của Thiên Chúa –  

Sự chân thật đặc tính của Thiên Chúa được chuyển sang cho Con. (Coi Renié, kiểu giải 

thích moralisateur của Durand). 

 

Câu 19: Nếu nguồn văn (giả sử có nguồn văn) không có đoạn 6 chêm giữa, thì ý tưởng 

Môsê – Luật rất đễ hiểu sau lời 5: 47. 

Mạch lạc hiện tại : Tư tưởng Voluntas Dei/ ý Thiên Chúa, chiếu theo kiểu Do Thái (như 

6:28-29), thì liên tưởng ngay đến Luật (Tv 40:9). Hai giá trị của Luật : Thánh ý Thiên 

Chúa (phải có liên lạc đích thân với Thiên Chúa mới nhận lấy Thánh ý đó trong hiện sinh 

của mình) – Quy chế (chữ viết), cái hãnh diện về được thuộc một dân có văn hóa hay gì 

gì nữa (nhưng khi đó luật đã sa đọa, rơi ngay vào phạm trù trần tục, thế gian rồi). 

None…vobis…et nemo ex vobis / Không ban…không ai giữ Luật.  
Phân tách quá riết giữa Chúa Yêsu – Do Thái. Yoan góp trong câu ý tưởng phức tạp: 

Luật – một đặc ân Do Thái lấy làm hãnh diện (phương diện Do Thái) – và Luật – Cáo 

trạng lên án cho Do Thái. Muốn nói điều đó và phân tách rành rành Chúa Yêsu – Do Thái 

như thế, Yoan đứng trong thời mình, giữa những tranh luận giữa Hội Thánh và đạo Do 

Thái. Kitô giáo đã nên một nhóm biệt lập đối với Do Thái chính cống. 

 

Câu 20: Turba/ Đám đông. Có lẽ để phân biệt với Do Thái cầm quyền. 

Daemonium habes/ quỷ ám.  
Coi Mc 3:22 (Chúa Yêsu trừ quỷ nhân danh Beelzebul : Lời cáo tội đó quan trọng trong 

Nhất lãm – Yoan không thuật một việc trừ quỷ nào). Lời đó có ý nghĩa như một câu chửi:  

Ông điên sảng rồi. 
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Câu 21 : Nhắc đến 5: 1-9. 

 

Câu 22: Proptera/ Bởi lẽ đó. 
Nhưng lẽ nào ? Không thấy nói gì. Vì thế, có thể: Môsê dạy cắt bì ngõ hầu có tiền lệ cho 

việc lỗi luật ngày Hưu lễ về sau – không cái nhiên mấy – Hay, Môsê đã dạy Cắt bì để Cắt 

bì nên tượng trưng cho việc hoàn toàn đổi mới loài người Chúa Yêsu đem đến. 

Et in sabbato circumciditis hominem/ Và ngay trong Ngày Hưu lễ các ngươi cũng làm 

phép cắt bì… Lý luận: 

Lv 12:3 phải cắt bì ngày thứ 8. Luật cũng dạy nghỉ mọi việc ngày Hưu lễ. Nếu đứa bé 

sinh ngày Hưu lễ, ắt cũng phải cắt bì ngày Hưu lễ chiếu theo Luật Lv 12:3. 

 

Câu 23: Lý luận chỉ xác đáng khi so sánh ý nghĩa tại sao luật Cắt bì lại lấn luật Hưu 

lễ. Làm trọn lề luật. 

Phải để ý đến cách lý luận của các Rabbi – Lý luận của Yoan cũng tương tự bề ngoài như 

thế - Lập trường của các rabbi khi lý luận là cố gắng bênh chữa điều đã có. Lập trường 

của Yoan : Chúa Yêsu hoàn tất lời Thiên Chúa. Xét về phương diện nầy, việc Chúa Yêsu 

làm không lỗi phạm lời Thiên Chúa trong Cựu Ước mà là làm hoàn tất. Việc đó không 

chỉ là lề luật cho phép (như các rabbi nhận cho những dịp có nguy hiểm đến tính mạng), 

mà luật đòi điều đó để được nên hoàn tất - Nên so sánh với Nhất lãm về vấn đề Hưu lễ. 

Trong Yoan, thái độ Chúa Yêsu không phải là giải rộng khoan hồng một luật khắc khổ - 

Không phải là lập trường chống đối Lề luật vì là luật – Nhưng là hoàn tất ý định cứu 

chuộc của Thiên Chúa, đích của Luật nhắm đến. (Nên so sánh với Renié No 395 P.504). 

 

Câu 24: Việc đoán xét công minh : Tl 16-18t 

Justum judicium judicate / Hãy xét xử cho công minh. Một lời cảnh cáo – chẳng những 

đừng xét đoán tầm bậy – mà phải tin và đi vào ý nghĩa đích thực của sứ mệnh Chúa Yêsu. 

 

Câu 25-36: Vấn đề khác nẩy ra. (Do lai Chúa Yêsu). 

Làm sao một người ai cũng biết do lai, lại có thể làm Mêsia được. Yoan thầm nhận do lai 

kiểu phàm trần đó, nhưng coi vấn nạn đó không có gì giá trị. Chúa Yêsu không phải là 

một đại diện cho một dân  đã có một đạo, nhưng Ngài đã được Thiên Chúa sai đến. Do lai 

đích thực của Ngài là tự Thiên Chúa. 

Giữa những tranh luận đó, có lệnh bắt giam Chúa Yêsu. Ý định không thể thành công 

được vì thời buổi cho công việc quyết định của Ngài chưa đến. Những âm mưu kia nên 

dịp để Chúa Yêsu dạy thêm về do lai của Ngài: Ngài đang đi đến một nơi mà các kẻ đó 

không theo Ngài đến được. Ngài bởi Thiên Chúa đến và về cùng Thiên Chúa. 

 

Câu 25-26 : Người Yêrusalem biết rằng Quyền chức Do Thái có ý định giết Chúa Yêsu – 

như thế, Chúa Yêsu phải trốn đâu mới phải – Trái lại, Ngài giảng dạy công khai, chức 

trách không đả động gì đến Ngài. Như thế,thì hình như chức trách, quyền tối cao Do 

Thái, đã nhận biết Ngài là Mêsia. 

Liền ngay đó, tất nhiên những tiêu chuẩn để nhận ra Mêsia xuất hiện : Vấn đề tư cách 

Mêsia – không phải chỉ do kết luận bởi đạo lý Chúa Yêsu thường dạy – mà còn ở nơi tự 

do giảng dạy của Chúa Yêsu. Nhưng vấn đề đó, dân Yêrusalem chỉ đặt một cách phân 

vân. Chính họ đã thiên hẳn về phủ nhận. 
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Câu 27: Họ biết unde sit/ tự đâu.    

              Còn Đấng Mesia đến thì nemo scit unde sit /nào ai biết được do lai 

Quan niệm về Mêsia tàng ẩn trước khi nhậm chức : Có chứng chỉ. Justinus (Trypho 8) : 

Đức Kitô sinh ra ở đâu, không ai biết được. Chính Ngài cũng không biết mình, cũng 

không có quyền phép gì trước khi Elya đến xức dầu cho Ngài, vả tỏ Ngài cho thiên hạ. 

Trong văn chương rabbi – khi nói sự tỏ hiện của Mêsia – hình như cũng ám chỉ điều đó. 

Yoan – hơi khác – Dân chúng nói: cho dẫu Ngài tỏ hiện thì do lai của Ngài cũng không ai 

biết được.Vậy, ngoài quan điểm về Mêsia của Do Thái như trên, phải thêm quan niệm về 

Con Người – Người thiên thai – có một do lai huyền bí.  

 

Chú giải :  

Do vấn nạn nầy, nhiều nhà chú giải nhận Chúa Yêsu có cha trần gian (Holtzmann và viện 

thêm 1:45  6:42) nhưng văn bản không có gì ám chỉ điều đó cả. Tương phản không phải 

giữa Con của Joseph – Con Thiên Chúa, mà là người quê tại Galilée / Đấng Mêsia tàng 

ẩn bỗng xuất hiện. (Vả lại, vấn đề Do Thái không biết cha sinh ra Chúa Yêsu sẽ nên vấn 

nạn và cáo trạng của Do Thái 8:19  36tt) 

Ý sâu của Yoan : Thế gian có những tiên kiến về do lai của mặc khải bởi trời – phải bí 

nhiệm – Kỳ thực do lai của mặc khải là một mầu nhiệm. Thế gian không hiểu mình muốn 

nói gì, hiểu làm sao nơi các quan niệm của mình. Do lai quan niệm họ thuộc thần thoại, 

nhưng không ngờ rằng khi họ tưởng mình có những tiêu chuẩn để khám nghiệm mầu 

nhiện Thiên Chúa có hiện tỏ không, và ở đâu thì họ đã hủy cả mầu nhiệm rồi. Mầu nhiệm 

đã hả hơi bay mất rồi. Bởi đó, mặc khải khuất hẳn đối với thế gian – và trong khi thế gian 

biết, thì thực sự cũng không biết gì cả. 

 

Câu 28-29: Clamabat : Một tuyên ngôn quan trọng. Những lời thuộc một giới hoàn 

toàn khác dội đến. 

Et me scitis, et unde sim scitis / Các ngươi biết Ta và rõ Ta từ đâu đến  
(coi Renié IV 504).  

Một đằng thực sự Do Thái nói thật, theo nghĩa của họ - Đằng khác, họ không biết gì được 

đến do lai của Chúa Yêsu. Cũng có thể và phải hơn nên nhận kiểu giải thích trên kia, 

Yoan thường làm như thế, nhân sự thật của vấn nạn trước, rồi sau đó mới vạch ra khiếm 

khuyết. Một cách nghịch nhiên : Họ biết nhưng kỳ thực họ không biết gì. Họ lấy cái biết 

của họ mà che khuất hẳn đi điều đáng phải biết. 

A me ipso non veni /có phải tự ta, Ta đã đến đâu. (a me : bởi tự động, tự ý, tự quyền) 

Phán đoán về do lai của Chúa Yêsu theo ý nghĩa của thế gian là điều vô nghĩa. Người ta 

chỉ hiểu do lai của Chúa Yêsu một khi người ta nhận quyền của Ngài, nghe lời Ngài và 

đừng xét bản thân Ngài theo như mắt thịt người ta thấy. Ngài không tự gán cho mình 

quyền gì cả, nhưng Ngài đã được sai đến.  

Sed et verus qui misit me / Đấng sai Ta là Đấng chân thật.  
Tư tưởng xúc tích – Ta đã được sai đến và Đấng sai Ta là Đấng chân thật, ai tin thì nhận 

sự chân thật của Thiên Chúa. Ai không tin thì phủ nhận sự chân thật của Thiên Chúa. 

Quem vos nescitis/ Các ngươi không biết.  

Biết Thiên Chúa là hãnh diện của Israel giữa muôn dân. Tuy nhiên, nếu thực sự họ biết 

Thiên Chúa, ắt họ đã không từ khước Chúa Yêsu (8:42). Thực sự người ta có biết được 

Thiên Chúa thì không còn phải nhờ Lề luật nữa, nhưng nhờ chính Chúa Yêsu. Nơi Ngài, 

người ta mới biết ý của Thiên Chúa. 
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Ego scio eum / Ta biết Ngài.  
Chỉ có Ngài mới biết Thiên Chúa, nhưng sự biết của Ngài dựa trên liên lạc của Ngài với 

Thiên Chúa: Ngài bởi Thiên Chúa mà đến. Trong chỗ nầy, không phải bản tính siêu hình 

nào hay nơi một tòa phân xử nào có thể làm gì cho Do Thái nhìn nhận ra sứ mệnh của 

Chúa Yêsu. Cuối cùng, chỉ có ý thức của Ngài là Đấng được sai đến. Ngài và sứ mệnh 

của Ngài là một. 

 

Câu 30-31: Hai thái độ bởi Lời Chúa Yêsu: Thù địch / Kẻ tin. 

Tuy nhiên, đức tin của những người nầy còn thô thiển, còn dựa trên dấu lạ. 

 

Câu 32-36: Một khúc khá tự lập, không trực tiếp đi với mấy câu trước. 

Nếu có liên lạc, chúng ta phải nối với 10-13  45. Như thế, 37-44 là cốt có một khoảng 

thời gian (như khá dư thừa vì câu 37 giả thiết một ngày khác). 

 

Dân bị lôi kéo bởi lời Chúa Yêsu, khiến cho các kẻ cầm đầu phải can thiệp. Một cách mỉa 

mai, Chúa Yêsu bảo họ không cần phải hấp tấp quá. Họ hãy gượm ít lâu rồi thì tự mình, 

Ngài sẽ ra đi. Rồi họ có kiếm mấy đi nữa, cũng sẽ không gặp Ngài. Ngài đi đâu, họ 

không thể đến được. Chúa Yêsu ám chỉ nơi ở trên trời, nơi Cha Ngài. Dĩ nhiên, họ không 

hiểu gì, nhưng cũng muốn tỏ ra mình có trí khôn lanh lợi : Ủa! Ông ấy muốn đi giảng cho 

dân ngoại chắc. Ông cứ việc! Đằng sau lời chế nhạo đó, Yoan diễn ra sự biến đổi trong 

Thánh sử mà ngài đã kinh nghiệm – Yoan để Do Thái bộc lộ ra cách chế giễu bởi cứng 

tin – Bởi không hiểu, một điều cuối cùng là sự thật : Chúa Yêsu trong Hội Thánh, đã đi 

đến dân ngoại. Đạo lý của Chúa Yêsu, giáo huấn trực tiếp của Thiên Chúa, đến để hoàn 

thành tất cả mặc khải Cựu ước, buột mẩy khỏi người Do Thái và lại được ban cho dân 

ngoại. 

 

Câu 37-44: Trên đã vạch ra liên lạc Chúa Yêsu – Thiên Chúa, và bởi đó uy quyền của 

Ngài. Bây giờ, Chúa Yêsu nhân một nghi tiết của lễ Nhà tạm, bàn thêm chủ đề mới. 

Tuyên bố về ơn huệ Thiên Chúa. Nhờ Ngài – như hậu quả củ việc Ngài được tôn dương – 

Thánh Thần sẽ được ban một cách sung mãn chưa từng có.Lời quả quyết táo bạo đó lại 

mang đến thêm chia rẽ giữa các kẻ nghe. Kẻ thì cho Ngài là tiên tri, kẻ khác lại trở lại vấn 

đề do lai để phủ nhận (Họ cho mình đã tường lắm): Ngài không có tư cách làm Mêsia. 

 

Câu 37-38: Hai vấn đề gay go, hiện nay vẫn còn tranh luận. 

 

 - Vấn đề chấm phết trong câu. 

 - Vấn đề xuất xứ Kinh Thánh. 

 

1/. Vấn đề chấm phết trong câu. 

 

Kiểu A :Vulg :Si quis sitit, veniat ad me et bibat/Ai khát thì hãy đến với Ta và hãy uống 

            Qui credit in me, sicut dicit Scriptura, flumia de ventre ejus fluent aquae vivae/ 

Kẻ tin vào Ta, như Kinh Thánh đã nói, tự lòng Ngài có những sông tuôn chảynước 

sinh sống.  
            ( Như thế ventre ejus : ventre ejus qui credit in me/ tự lòng ai tin vào Ta). 
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Kiểu B :                   Si quis sitit, veniat ad me/ Ai khát thì hãy đến với Ta 

                                 Et bibat qui credit in me/ Và hãy uống những ai tin Ta  

                                 Sicut dicit scriptura…/ Như Kinh Thánh nói… 

             (Như thế ventre ejus có thể đem về ventre ejus qui credit/ Ai tin vào lòng Ta – 

nhưng cũng và phải hơn hiểu được : Ventre ejus = Ventre Christi…) 

 

A được nhiều nhà chú giải vẫn nhận: C.K. Barrett, R.H. Lightfoot, J. Dupont, Osty, A. 

Feuillet – Tuy trong Introduction à la Bible II, 897 nhận kiểu B (1959), lại cắt nghĩa theo 

kiểu A (1960). 

B được rất nhiều người khác quan tâm: J. Jeremias, C.H. Dodd, R. Bultmann, E.Hoskyns, 

P. Braun, Mollat, Lagrange - Tuy cũng nhận A : cũng có thể. 

Lịch sử chú giải trong các giáo phụ : Coi F.X. Durwell – La resurrection de Jesus, 

mystere salut, p.102ss (qua loa). M.E. Boismard R.B. 1958, 523-546 : De son ventre 

couleront des fleuves d’eau. 

 

     - Xét về mặt văn chương nhận được cả hai cách đặt câu: 

A : qui credit in me – Một nố casus pendens – để rồi được thay thế bằng (ventre) ejus 

sau. Câu 37 được nhiều thí dụ trong văn chương các rabbi . cố (hai động từ theo nhau mà 

động từ thứ nhất là “ đến” – thí dụ Yn: 39 Đến mà coi…Đến mà lấy…Đến mà mua. Ai 

biết luật thì đến mà dạy…) 

B : Có đặc điểm biền ngẫu. Làm theo kiểu Chiasme về chủ từ và lời khuyên. 

 

     - Xét về nặt đạo lý. 

A: Có thể viện 4:14 ( có người viện 4:12 nhưng quá gượng về tiếng opera – phép lạ -) 

một sự giải khát siêu việt vì tín hữu có trong mình một mạch nước vọt đến sự sống đời 

đời. 

B: Viện được nhiều chứng hơn : Kh 22:1-17 – nghĩa tượng trưng Xuất hành rất nổi bật 

trong thần học Yoan – mà những chủ đề Vượt Biển Đỏ, Manna, Tảng đá ra nước, 1Cr 

10:4 là căn bản cho truyền thống Do Thái về Paskha (TV 78  105, toát yếu trong Tl 8:14-

16). Nhất là liên lạc giữa 7:38 và 19:34 – Ngoài tảng đá Môsê đã đập để dân có nước 

uống, thì còn hy vọng Israel về thời Mêsia (Môsê mới) sẽ tái diễn lại phép lạ nước ( Is 41: 

18-20) mà Ezechiel đặt ngay nơi tảng đá nền Đền thờ (Ez 47: 1-12). Điều đó kèm với chủ 

đề Chúa Yêsu là Đền thờ mới đó : solvate Templum hoc… và lưỡi đòng người lính kết 

thúc Thương Khó, rồi thì contunio excivit sanguis et aqua/Lập tức máu cùng nước 

chảy ra 
 

2/. Vấn đề xuất xứ Kinh Thánh. 

 

Sicut dicit scriptura có thể đem về: 

 - Trước: Nghĩa là lời Kinh Thánh đó nói đến si quis sitit…/nếu ai khát… 

 - Sau : A/. Lòng tín hữu 

  B/.  Lòng Chúa Kitô. 

 

Câu Kinh Thánh đem về trước không được tán thành và xuất xứ Kinh Thánh cũng không 

kiếm ra được. 
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A. Dubarle : viện  Ngạn ngữ 4:23  19:11  13:14  18:4. 

     A. Feuillet : Nghĩ đến Sir 24: 30-31. 

     C.K. Barrett : Nghĩ đến Zc 14 (một đoạn Haphtaroth dùng trong dịp lễ Nhà Tạm), câu 

8 : Nước chảy ra tự Yêrusalem. Theo truyền thống các rabbi, Yêrusalem là lỗ rốn của quả 

đất. Có lẽ Yoan đã dựa vào quan niệm đó để chuyển từ Yêrusalem sang một người. 

 

B. C.H. Dodd : viện Is12:3 Ez47:1tt Zc 14:8 (xuất xứ thứ nhất nói đến fons salutis –vulg 

Salvatoris- Xuất xứ thứ hai nói đến Nước xuất tự Đền thờ, xuất xứ thứ ba aqua viva xuất 

phát tự Yêrusalem. Chiếu theo Yoan, thân xác Chúa Yêsu là Đền thờ đích thực (2:21) và 

hàm hiểu đến fons aqua viva (19:34). 

    F.X.Durrvell viện: Is 48:21 – Chúa Yêsu là Tảng đá, bị đánh trong Thương khó, đã 

phun ra nước cứu rỗi – kèm thêm Zc 12:10  13:1. 

     M.E.Boismard nhấn vào Tv 78:16 – chiếu theo kiểu hiểu của Targum Jonathan – thay 

vì deduxit tanquam flumina aquas/ tràn đầy như sông, thì Targum đó để: deduxit 

tanquam flumina aquae fluentis/ tràn đầy như sông đang chảy – mà aqua viva chính 

là aquae fluens (không phải thứ nước tù hãm).  

 

Nhưng có lẽ Yoan đâu lại hai xuất xứ : Thánh vịnh trên và Is 48: 21-22. Chứng phụ cho 

xuất xứ Thánh vịnh là vì Yn 6:24 cũng lấy xuất xứ ở Tv trên để tiếp tục tượng trưng hình 

ảnh Xuất hành. Như thế, có song song giữa phép lạ Manna và phép lạ Tảng đá. 

(Không cần nói đến các giả thiết tiếng Aram vì còn nhiều tính cách ức thuyết).  

 

Hai câu nầy có tính cách đạo lý rất quan trọng : Nối chặt các yếu tố mầu nhiệm Phục sinh 

Chết – Sống Lại – Lên Trời – Ban Thánh Thần. 

 

In novissimo autem die magno festivitatis /Vào ngày cuối cuộc đại lễ 

Tranh luận: 

 -     Ngày thứ bảy  (Bultmann, Durrwell)  

 -     Ngày thứ tám  (Barrett, Hoskyns) 

 

Clamabat : Một tuyên ngôn quan trọng. 

Lời kêu gọi nhân dịp lễ về việc đi kiệu Nước về tưới nơi Bàn thờ. Nghi tiết không có 

trong Cựu Ước. Josephus cũng không nói đến. Chiếu theo văn kiện Do Thái, có đủ lý là 

nghi tiết đó không phải là bịa ra thời sau năm 70 (của những não trạng giàu tưởng tượng 

về quá khứ). Hình như nghi tiết đó đã được biết thời Alexander Jannaeus rồi. 

 

Tuy nhiên, cũng phải để ý là quan niệm Chúa Kitô – Đấng ban nước sự sống – có bối 

cảnh đạo lý xa rộng hơn nghi tiết lễ Nhà tạm nhiều trong Cựu Ước cũng như trong Yoan. 

Lễ Nhà tạm chỉ là dịp làm cho đạo lý kia đánh động cách khác thường, bởi nghi tiết và 

bởi ám chỉ đến lời tiên tri Is 12:3. 

Veniat ad me, et bibat/ Hãy đến cùng Ta, và hãy uống.  
Không chỉ ám chỉ đến Tảng đá trong sa mạc đã hiến Nước cho dân, Yoan còn tiếp tục 

hình ảnh Xuất hành. Chúa Yêsu là nguồn sự sống siêu nhiên, sự sống Thiên Chúa ban 

phát cho nhân loại có nguồn gốc nơi mình Ngài. 

De ventre ejus : Một tiếng khó khăn. 
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Koilia Hy Lạp chỉ Bụng hay chỉ Tử cung – dịch tiếng Hipri có thể có nghĩa “Trụ sở của 

những tâm tình người ta” (Bauer, Behm…) – hay dịch nghĩa đên một tiếng Aram (guph) 

có thể có nghĩa Mình, bản thân một người – hay tiếng Gawwa, có thể có nghĩa Bụng mà 

cũng có thể một tiền trí từ (preposition) để làm thành một từ ngữ khá trổng.(de medio 

ejus / Một phần của Ngài). 

             

Câu 39: hoc autem dixit de Spiritu/Điều nầy Ngài nói về Thần Khí. 

Nước tượng trưng cho Thánh Thần khá thông dụng trong văn chương Do Thái. 

Nondum erat Spiritus (vulg thêm datus)/ Thần khí chưa có. 

Không phải là chưa có cách tuyệt đối (coi 1:32), nhưng một cách đặc biệt như trong Hội 

Thánh, sau sứ vụ của Chúa Yêsu : Ân huệ của Aiôn mới lâm quang trong Cộng đoàn 

Giao Ước Mới, sau khi Chúa Yêsu được hiển dương. 

 

Câu 40-44: Lại lần nữa – Hậu quả của Lời Chúa Yêsu là phân tách. 

 

Câu 45-52: Việc sai giải áp chúa Yêsu không thành công. Quyền chức hạch tội những kẻ 

họ sai đi, tuyên ngôn chức dữ cho quân vô học, và như thế tự mình họ tuyên án cho họ. 

Nicodem can thiệp, bị họ bắt bẻ bằng một lý : Có gì hay tự Galilée về tôn giáo đâu ? 

Yoan muốn vạch ra sự lạm dụng mặc khải để khước từ mặc khải : Khảo sát Kinh Thánh 

là lợi khí để hội ra những tiêu chuẩn họ dùng để hủy mặc khải. 

 

(Tiết chuyện Người phụ nữ ngoại tình -Yn 8:1-11- là thành phần của Kinh Thánh, 

nhưng đầu tiên không thuộc Yoan. Có lẽ thuộc về Luca. Về văn bản : Nhiều bản (và 

bản dịch xưa) không có, hay đặt sau Lc 21:38) 

 

Câu Yn 8: 12-20. Sự Sáng – Chứng của Cha và Con. 

 

Đoạn bắt đầu bằng một tuyên ngôn của Chúa Yêsu về chính mình (Ta là sự sáng thế gian) 

đóng trước đoạn 9. Đây không cắt nghĩa mà chỉ có phần vụ mở đầu cho tranh luận về giá 

trị của chứng Chúa Yêsu về chính mình. Chứng cho chính mình không đáng kể, cũng như 

không ai được ngồi một mình mà xử kiện. Chúa Yêsu bác lý của Do Thái về nố của Ngài:  

     - Khác với mọi người khác, Ngài biết do lai  và sứ mệnh của Ngài. Bởi đó, Ngài có thể 

làm chứng về Ngài một cách có giá trị, không như các người khác. 

     - Vả lại, tuy hình như Ngài chỉ có một mình, kỳ thực, Ngài không hề xa Cha Ngài. 

Chứng của hai người phải nhận là có hiệu lực cho những kẻ nhận Lề luật Do Thái.  

Như thế, Do lai và Cùng tận của Chúa Yêsu trong Thiên Chúa biện chứng cho sứ vụ làm 

chứng của Chúa Yêsu về Sự thật và Phán xét. 

 

Câu 12: Chỉ cần cắt nghĩa câu nầy ở đây. 

Ego sum lux mundi / Sự sáng thế gian, chính là Ta.  
(chúng ta đã cắt nghĩa Ego sum p.83) về 6:35. 

 

LUX MUNDI : Bối cảnh tư tưởng nghĩ được là : 

1/. Lễ Nhà Tạm (Mishna, thiên Sukka 5:2-4) 

Tại tiền đình phụ nữ có những trụ đăng khổng lồ, trên chóp có bốn bình vàng, có thang 

bắt lên trụ đăng. Tối đến, người ta thắp đèn, sáng chiếu mọi sân nhà tại Yerusalem. 
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Ám chỉ nhận được là rất có thể cho lời tuyên ngôn nầy: Quy tụ nhiều ám chỉ về lễ Nhà 

tạm trong đoạn Nước hằng sống 7:37t. 

2/. Tôn giáo ngoài Israel.  

Ngộ đạo: Thiên Chúa là ánh sáng – một quả quyết chủ chốt. Các tôn giáo Phương Đông : 

Thờ mặt trời – khởi từ Batư, đạo Mithra cách riêng, đã lan tràn khắp đế quốc Roma (di 

tích : ánh hào quang nơi các nhân vật được phong thần). Sau đó, dưới ảnh hưởng triết 

học, mặt trời tượng trưng cho ánh sáng hoàn vũ, hay sự thật. Sự sáng, dấu của Thần linh. 

Corpus Hermeticum (sách Poimandres): Thần mặc khải là ánh sáng cho dương gian. 

3/. Đạo Do Thái.  

Sáng thế 1:3 – Sự sáng là tạo vật được dựng trước tiên – Không đồng nhất với Thiên 

Chúa. Nhưng, ánh sáng kèm theo việc Thiên Chúa hiện hình (St 15:17) tượng trưng cho 

mặc khải, Lời dạy của Thiên Chúa (Tv 119:105), cho sự Khôn ngoan (Ng.ngữ 8:22, 

Kh.ngoan 7:26, Tv 27:1) (LXX Vulg : Illuminatio). 

Philô : Sự sáng đồng nhất với Thiên Chúa, với Logos. 

Rabbi : Sự sáng : Lề luật. Nhưng Sự sáng cũng có khi đồng nhất với Mêsia. Và – Sự sáng 

Mêsia có khi đồng nhất với Sự sáng sơ thủy. 

4/. Nhất lãm.  

Ví dụ Cây đèn (Mc 4:21t Mt 4:16/Is 9:1 Lc 2:32/ Is 49:6). 

 

Tóm lại, về bối cảnh, Yoan dựa trên truyền thống phúc âm. Rất có thể kiểu diễn tả đã dựa 

theo quan niệm đương thời của tôn giáo Hy Lạp và tư tưởng Do Thái về Khôn ngoan và 

Lề luật.  

 

     *Ý nghĩa: Chúa Yêsu – Đấng mặc khải. 

 

Lời tuyên ngôn vừa quả quyết mà cũng là Lời hứa, lời kêu mời. Bầu ánh sáng là Chúa 

Yêsu chiếu rạng về số mệnh chân thực theo ý định Thiên Chúa. Chỉ có Ngài là Sự sáng – 

không ai khác và nhất là không phải cái khôn ngoan riêng người ta tự cậy mình có 9:40 – 

Lời nầy giả thiết, ngoài Chúa Yêsu là tối tăm. Mặc khải trước tiên là đặt người ta trước sự 

thật đó : mình là tối tăm. Bởi sự sáng là chính Đấng mặc khải, nên được soi sáng gọi là 

Tin, và Tin lại là đi theo vì Ngài là ánh sáng (12  44). Ngài ban sáng và Ngài là ánh sáng. 

Chỉ đi theo Ngài thì có sự sáng sự sống: Mặc khải là biến cố định đoạt cả vận mạng. Tuy 

nhiên, có mà không phải như của gì tự do sử dụng, như một tri học rồi trở nên một phẩm 

tính của mình, rồi quên được cả người dạy cho mình mặc khải. Không trở nên vật kiện 

của mặc khải.  

Sự sáng của kẻ tin có vẫn luôn là sự sáng sống – Chính Chúa Yêsu. Chỉ có như vậy mới 

lấy sự sáng làm của mình. Cái điên dại của những người mù (9:40), mắt mở  chính là bởi 

sự nầy : Họ tưởng có quyền sử dụng sự sáng họ được như sở hữu chắc trong tay họ. Thế 

nhưng, họ đã để sự sống vuột khỏi họ rồi. Như thế, chẳng bao giờ họ có Lumen vitae. 

 

Câu : Yn 8: 21-30  Chúa Yêsu xuất tự Thiên Chúa. 

 

Căn cứ lý luận vẫn có nơi Do lai và Cứu cánh của Chúa Yêsu. Ngài không phải bởi trần 

gian nầy. Ngài không do hạ giới, nhưng tự trên xuống. Nơi Ngài đi, không ai theo Ngài 

được, vì Ngài đi đến sự chết và đến vinh quang – điều không ai làm được, không ai có số 

phận như Ngài. 
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Bởi các điều đó nên Chúa Yêsu là mặc khải của Thiên Chúa. Cả sứ mệnh của Ngài luôn 

diễn ra dưới hoạt động của Cha. Ngài dạy điều Cha dạy. Ngài hành động luôn trong sự 

vâng phục Cha. Bởi đó, chính Cha là Đấng người ta nghe, thấy được trong mọi điều Chúa 

Yesu nói và làm Như thếnên cuối cùng, Chúa Yêsu có thể dùng chính tước chỉ Thiên 

Chúa hằng có, hằng sống để nói về chính mình. 

Vấn đề quan trọng ở đây : EGO EIMI.  

 

EGO EIMI. 

Trong lễ Nhà tạm có dùng những đoạn Kinh Thánh nầy : 

   - Thứ luật 5:1tt : Việc mặc khải Torah. 

   - Các Thánh vịnh Hallel (113-118), cách riêng để ý Tv 115 :9-11. 

   - Các Thánh vịnh 46  50 81. Tv 46 là một Tv bên xướng bên hát 3tt  11  12. Tv 50, cách 

riêng Lời Thiên Chúa câu 7, Tv 81:9tt. 

   - Thứ luật 32, thánh vịnh Môsê, một Tv dưới ảnh hưởng Isaya II. 

Tình hình vào thời Chúa Yêsu: 

Is 40-45 được trưng và đọc nhiều. Trong đó tiếng HU là một cách chỉ Thiên Chúa rất 

thông dụng. Các nhà thần học Do Thái chú trọng đến cách xưng mình của Thiên Chúa : 

Ani và Ani Hu, còn các Tv Hallel được dùng trong các ngày lễ lớn : Nhà Tạm, Paskha, 

rồi trong dịp lễ Nhà tạm, phụng vụ Do Thái dùng cả các Tv 46  50  81. 

 

   * ANI HU   

Tiếng của Isaya II, nhưng hình như Isaya II dựa vào phụng vụ mà tạo ra công thức đó : 

 + ANI là tiếng Thiên Chúa mặc khải chính mình (Tv 46:11  50:7  81:11 Tl 5:6) 

 + HU là đại danh từ (Ille, Ipse), cũng là tiếng ưa dùng nói đến Thiên Chúa (Người, 

Ngài…). Lễ Nhà tạm có dùng Tv 115 – Các câu 9-11 dùng HU để nói đến Thiên Chúa. 

 + ANI HU (LXX dịch Ego Eimi Autos, hay Ego Eimi): Đâu lại hai kiểu nói về 

Thiên Chúa (Thiên Chúa nói về mình, hay người ta tôn kính nói đến Thiên Chúa) ANI 

HU, Isaya II đã tạo ra – Thời sau được thịnh hành trong Thứ luật 32:39tt.  

 

Chứng chỉ công thức đó quan trọng trong phụng vụ lễ Nhà tạm: 

Sukkah 53a (baraitha). Lời của Hillel – Khi Hillel-cựu vui mừng vào lúc đổ nước, ông 

thường nói: “Khi ANI có ở đây, mọi sự đều có ở đây. Khi ANI không có ở đây, nào ai có 

ở đây”. Lời bóng bẩy muốn nói đến mầu nhiệm lớn lao của lễ Nhà tạm – vì ban hát tư tế 

xung quanh Bàn thờ xướng : Thiên Chúa ở trong Đền Thờ, và ban hát khác đối lại bằng 

lời xưng hô của Thiên Chúa Tv 46:6-11 – Các Levit lại hát ANI, ANI HU (TL32:39). 

Như thế, Hillel vạch ra ý nghĩa thần học của ngày lễ : Khi ANI của Thiên Chúa có ở đây, 

mọi sự đều có ở đây. 

Sukkah 4,5. R. Rudah ben Ilai (lối 130-160): Mỗi ngày trong tuần lễ Nhà tạm, các tư tế đi 

kiệu chung quanh Bàn thờ, trong khi đó họ hát theo kiểu kinh cầu : ANI weHU cùng lời 

Hosanna (Tv 118:25). Ý của họ là đọc trại Danh Thánh Thiên Chúa đi, vì coi như tên 

húy – Thời sau, người ta cho tục đó một ý nghĩa, chỉ sự liên kết chặt chẽ, hầu như đồng 

nhất Thiên Chúa và Dân của Ngài. 

Abbahu (lối 300) hiểu Tv 80:3 như thể Thiên Chúa cứu mình như cứu dân – R. Aqiba 

(lối 135) hiểu 2S 7:23 như thể Thiên Chúa mua chuộc chính mình khỏi Ai Cập…ANI 

wHU chỉ sự liên đới của Thiên Chúa và Dân của Ngài trong hoạn nạn – Đằng khác, đó 

cũng là lý do đòi Israel nên giống Thiên Chúa. 
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Câu Yn 8:24-28. Có đụng chạm với Is 43:10. 

Đằng khác lại dùng nhân dịp lễ Nhà tạm nên tiếng EGO EIMI trong các câu nầy không 

thể không có ám chỉ đến Danh Thiên Chúa ANI HU. Hàm ẩn dưới là chính Thiên Chúa 

đã ban chính tên của Ngài cho Chúa Kitô. Và thực sự, Yn 17:11 nói rõ điều đó. 

Đằng khác, tên lại liên kết với Vinh quang của Thiên Chúa (trong Cựu Ước) mà Yn 

12:23  17:5 – Chúa Yêsu cầu xin Cha hãy làm vinh hiển Ngài – như thế, Vinh quang 

hằng có của Thiên Chúa đã được ban cho Chúa Yêsu, cũng một thể, Danh Thiên Chúa 

được nên vinh hiển. 

Nếu đằng khác, ta nhớ rằng theo đạo lý các rabbi, bao lâu còn trong Aiôn hiện tại, Tên 

thật của Thiên Chúa còn chưa biết được. Chỉ khi nào đến Aiôn lai thời, Tên ấy mới tỏ 

hiện ra. Theo Yn 17:26 , sứ mệnh Chúa Yêsu là làm cho thế gian biết Danh Thiên Chúa 

và sứ mệnh đó đã thành tựu. Nên khó mà nói Yoan không nghĩ đến việc mặc khải SHEM 

HAMMEPHORASH – Tên húy của Thiên Chúa. 
Rồi nếu như nghĩa ANI weHU trên kia đã có thời Yoan, Yoan có lẽ đã để ý đến ý nghĩa 

sâu xa là Tên Thiên Chúa chỉ có thể biết được một khi sự hiệp nhất của Ngài với Dân của 

Ngài được thẩm định phải chăng.Yoan đã hiểu Chúa Yêsu thay Israel trong công thức 

ANI weHU. Như thế, mặc khải Danh Thiên Chúa  mà Chúa Yêsu đem đến, ấy chính là 

sự duy nhất giữa Cha và Con. Nhưng phải nói là chứng chỉ khá muộn. 

Dù sao, EGO EIMI : 

 - Chỉ sự hằng có của Thiên Chúa (EIMI: không quá khứ, không tương lai, siêu 

thời gian). 

 -  Đặt Chúa Yêsu lên cấp trật Thiên Chúa, đồng vị với Thiên Chúa. 

Cách xưng mình sâu thẳm hơn cả, bởi những ám chỉ Cựu Ước  cách riêng (Is 43:10) – 

nhưng đoạn đó lại ám chỉ đến tên YHWH, bởi truyền thống Do Thái. 

 

Yn 8:31-59 Cũng một chủ đề trên được tiếp diễn dưới một hình thức khác. 

 

Quả quyết căn bản – Nhờ Chúa Yêsu, sự thật đã được ban bố cho người ta, và nhờ sự 

thật, người ta được tự do : Tự do đối với tội lỗi (34), với sự chết (51). Quả quyết đó dẫn 

đến chủ đề chính yếu : Sự tương phản giữa Chúa Yêsu và các kẻ địch thù. Họ chủ trương 

họ là con cái Abraham, nhưng công việc họ làm bác ngay điều đó : Hiểu ngầm chính 

Chúa Yêsu mới là miêu duệ chính cống của Abraham. Nhưng, như thế thôi thì không xác 

đáng (quá chật hẹp, quá thiên chủng tộc). Cuối cùng, Do Thái bởi ma quỷ mà ra – họ 

mang hình ảnh của gia đình đó – Còn Chúa Yêsu là Con Thiên Chúa. Chính đó là lý do 

họ cứng tin khi sự thật được rao giảng xuống cho họ. 

 

Câu 32: Veritas liberabit vos / Sự thật cho các ngươi tự do. 

Đạo Do Thái – Sự thật là lề luật – Hoc Lề luật là làm cho người ta được tự do (R. 

Nehunya b.Ha-Kanah: Ai mang lấy ách Lề luật, thì ách của nước (đế quốc), ách của việc 

ưu tư trần gian được cất khỏi người ấy ; Ai rủ ách Lề luật thì chịu lấy cho mình ách của 

nước và ách của việc ưu tư trần gian). 

Phái Khắc kỷ: Người ta được hưởng tự do khi sống theo Logos (Luật thiên nhiên, tức là 

nguyên tắc chi phối vạn vật). 

Yoan nghĩ đến tội lỗi. Giải phóng đồng nghĩa với cứu chuộc. 

 

Câu 33: Nemini servivimus umquam / Chúng tôi không làm nô lệ cho ai. 
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Có lẽ lời khí khái Do Thái nghĩ về mình đây, không đem về việc tùy thuộc chính trị. Họ 

nói đến sự tự do bên trong của linh hồn. Cái khí khái – chứng tỏ một tinh thần bất khuất – 

kia ở đây nên kiêu hãnh khi đứng trước Đấng đại diện Thiên Chúa. Đó chính là lòi tói nô 

lệ nói trong câu 34 (nên so sánh với Mc 2:17). 

 

Câu 35: Có ám chỉ đến St 21:9 (coi Gal 4:30), tranh chấp giữa Isaac – Ismael. 

Áp dụng cho Do Thái – Họ là con cái nô lệ, họ đã mất địa vị của họ, coi Mc 12:9 – Và 

Chúa Yêsu – Con Thiên Chúa tồn tại muôn đời. 

 

Câu 41: Do Thái quay lại lý khác để chống đối Chúa Yêsu. 

Kiểu nói đó muốn ám chỉ đến lời vu cáo có gặp trong các văn kiện Do Thái (văn kiện cựu 

trào có lẽ là Yebamoth 4:13 : R. Simeon ben Azzai (lối 110) : Tôi tìm thấy sổ gia đình tại 

Yêrusalem và trong đó có viết “ Tên mỗ là con hoang do vợ người hàng xóm”. 

Unum patrem habemus Deum / Chúng tôi chỉ có một cha là Thiên Chúa. 

Chủ trương của Do Thái – không chỉ là con Abraham – mà là Con Thiên Chúa. 

Lý luận của Yoan –âm thầm đi đến chủ trương của tín hữu về việc Chúa Yêsu sinh làm 

sao (dáng vẻ bề ngoài gợi đến cho người vô tri kiểu sinh không hợp pháp. Kỳ thực, việc 

sinh sản nầy ngoài phạm vi nhân loại). Cốt yếu, Yoan đi đến quả quyết Chúa Yêsu là Con 

Thiên Chúa. 

 

Câu 44: Một lời kết án mạnh mẽ Do Thái cứng tin. 

Ille homicida erat ab initio / Từ khởi thủy, nó đã là kẻ sát nhân. 

Vì làm Adam mất phúc bất tử (St 3 Kh.ngoan 2:24 Rm 5:12) 

Et pater ejus / Và cha nó…kiểu đặt câu quá khó nghe. Ejus ở đây thay thế cho 

mendacium ( nằm/ nơi bản chất). 

 

Câu 48: Samaritanus es tu. et daemonium habes/Ông là quân Samarie, người bị quỷ 

ám. 

Có lẽ hai lời lăng nhục đồng nghĩa với nhau. Còn có quỷ ám – không mạnh hơn bao 

nhiêu điên rồ. Lời cáo tội có quỷ ám quan trọng hơn trong Nhất lãm. 

 

Câu 51: Ý tưởng. Coi lại 5:24  6:40  47  11:25. 

Tại sao lại nẩy ra ý tưởng ở đây ? Vì tiếng judicare câu 50. 

 

Câu 52-53: Người Do Thái muốn hiểu theo nghĩa đen từng tiếng.  

Còn Chúa Yêsu đã khỏi với tội lỗi, nói đến giải phóng tội lỗi. 

Ý của Yoan: Coi 4:12. Họ cho Chúa Yêsu bằng được Abraham, các tiên tri là điều không 

thể được rồi, huống hồ lại còn có quyền năng hơn các vị đó. Mỉa mai của Yoan – Họ gợi 

đến một điều chí lý – Chúa Yêsu hơn các vị đó nhiều. 

 

Câu 54: Quia Deus vester est / Ngài là Thiên Chúa của chúng tôi – dị bản – quia Deus 

noster est : Có lẽ giữ nguyên bản – trưng lời Do Thái nói. 

 

Câu 56: Abraham pater vester exultavit ut videret/ Abraham cha các ngươi đã hân 

hoan được thấy… 
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R. Aqiba tranh luận với R. Johanan b. Zakkai : Johanan nói Thiên Chúa chỉ tỏ cho 

Abraham thế giới nầy thôi. Aqiba tin rằng Thiên Chúa đã tỏ cho Abraham cả thời sẽ đến 

nữa. Thời sẽ đến tất nhiên gồm cả thời của Mêsia nữa. Và người Do Thái kết luận tự St 

24:1 (việc Abraham vui mừng đó có lẽ tự St 17:17 : chú giải như thể Abraham vui mừng 

chứ không phải bán tín bán nghi). 

Lý luận : Phải nhận là ad hominen  

 

Câu 57: Số 50. Số đổ đồng. 

Chỉ muốn nói đến tương phản giữa một khoản thời gian không bao lăm với một khoản 

thời gian quá dài giữa Chúa Yêsu và Abraham. Tuy thế, người ta đã dùng (cùng với 2:20) 

để nói Chúa Yêsu. 

 

Yoan 9-10 : Chia làm ba phần. 

 - 9:1-41     Phép lạ chữa người mù. 

 - 10:1-21   Diễn từ Người chăn chiên lành. 

 - 10:22-39 Tranh luận về quyền của Chúa Yêsu. 

Yn 9:1-41. Trình thuật và đối thoại dưới hình thức vụ kiện. Hai yếu tố văn chương đó 

liên kết với nhau chặt chẽ, thành một đơn vị văn chương. 

Yn 10:1-21. Một diễn từ - phải hơn, hai diễn từ nhỏ liên kết với nhau về cùng một chủ 

đề, Đàn chiên và người chăn chiên. Kiểu sáng tác cũng có phần tương tự 1-5, kết bằng 6 

(họ không hiểu). 7-18 kết bằng 19-21 (sự chia rẽ giữa Do Thái). Sự chia rẽ đó có điều 

tương tự các đoạn 7-8 (7:43) và 10:20, lời cáo tội trở lại với quỷ ám như 7:20  8:48  52. 

Yn 10:22-39. Tranh luận về những chủ trương của Chúa Yêsu xưng mình là Mêsia – Do 

Thái chực ném đá Chúa Yêsu (10:31), định bắt Chúa Yêsu nhưng không thành công 

(10:39). Chủ đề tranh luận khá giống với vấn đề bàn trong các đoạn 7-8. 

 

Đứng trước các sự kiện đó, phải nói: 

     - Đoạn 9-10 liên kết với đoạn 7-8: “Cùng một bầu khí” và vì cũng những vấn đề chủ 

chốt trên kia lại xuất hiện. 

     - Không thể theo ý ít nhà chú giải mà đảo ngược đảo xuôi các đoạn được (Bultmann). 

Trong tình trạng hiện thời, các đoạn đã được tác giả sắp đặt theo một thứ tự về tư tưởng 

khó mà duy trì được khi tráo đổi khúc văn. Thí dụ 10:26-28 giả thiết ví dụ nói trong 10:1-

18 – Còn 10:1-18 nói được là đạo lý rút ra từ việc cụ thể tòa án Do Thái xử người mù. 

Đoạn 10:19-21 có liên lạc với đoạn 7-8, nhưng cũng giả thiết 9:1-7. 

 

* Cách tổ chức các đoạn. 

Hình như – bình luận văn chương khó mà đạt hiển nhiên – 9:1 - 10:21 có tính cách một 

đơn vị văn chương gồm có trình thuật – đối thoại – độc thoại. Đối thoại chuyển sang độc 

thoại ở câu 10:1 với một công thức cắm chặng như thường thấy trong Yoan : Amen 

amen dico vobis. Coi 3:11  5:19  12:24. 

Còn 10:22-39 có tính cách phần kết thúc (tương tự 3:22-36 kết thúc và phụ chương cho 

diễn từ Bánh hằng sống, và có lẽ, 11:45-53 phụ chương cho diễn từ cuối cùng).  

Phần kết cho mỗi giai đoạn là cốt lấy lại ít điểm chính đã đề cập đến trước, dẫn vào một ý 

tưởng khác đến sau. Ở đây, phần kết nầy rất quan trọng : Những tuyên ngôn cuối cùng 

của Chúa Yêsu cách công khai với Quyền chức đạo Do Thái – Những lời minh bạch nhất 

về địa vị siêu phàm của Chúa Yêsu. 
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Yn 9:1-41.  

Các đoạn 7-8 trình diện Chúa Yêsu như Sự sáng-Sự sống đến cho thế gian nhưng đã bị 

thế gian khước từ. Còn trước kia, Yoan nhấn cách riêng đến sự sống (Tái sinh, Nước 

hằng sống, việc ban sự sống, Bánh hằng sống). Trong đoạn nầy, chúng ta có chủ đề Sự 

sáng (8:12 đã dọn trước). Lời chủ chốt là Ego Sum lux mundi (8:12  9:5). Việc chữa 

người mù trở nên tượng trưng cho việc toàn thắng của Sự sáng trên Tối tăm (coi 1:5). 

Chủ đề đó được nối với tượng trưng Nước. Cũng như người ta được vào sự sống đích 

thực bằng Sinh bởi Nước, thì người ta cũng được Sự sáng đích thực bởi Rữa trong Nước. 

Nước tẩy uế Do Thái được biến thành rượu, nước giếng Yakob được thay thế bằng Nước 

hằng sống Chúa Yêsu ban. Bây giờ, nước bể cạn có sức làm rạng sáng ra, ấy chỉ vì tượng 

trưng cho Siloam đích thực – Missus chân thật, Con mà Cha sai đến. 

Trong đoạn nầy, ý nghĩa của signum được diễn giải ra, không phải bằng diễn từ, nhưng là 

liên kết ngay trong trình thuật. Một điểm quan trọng : Công hiệu của Ánh sáng. 3:19-21 

Ánh sáng đem phân xử - nghĩa là tách những kẻ yêu tối tăm hơn sự sáng, vì việc họ làm 

đều phi pháp. Những kẻ đến cùng sự sáng, bởi việc họ làm, họ đã làm trong Thiên Chúa. 

Chủ đề đó có thoáng ngang qua trong các đoạn 7-8, nhưng phải chờ đoạn nầy mới bàn 

kỹ: Sau khi trình bày qua loa việc chữa người mù, Yoan có một cuộc đối thoại, dưới hình 

thức một cuộc tra vấn trước tòa án Do Thái – Sự phán xét In actu exercito / trục xuất – 

Thực là một tấn kịch. Cảnh tra vấn nầy là một đoạn rất trổi (về văn chương) trong Yoan. 

Điều chính là tài mỉa mai của tác giả. Người mù ăn xin xưa, bây giờ đứng trước những 

người sáng mắt, để bị quấy nhiễu đủ trò, cốt bắt nó phải chối hẳn điều độc nhất mà nó 

biết chắc. Nhưng bị cáo là chính Chúa Yêsu – bị lên án In absentia. Còn người Chúa 

Yêsu đã cho sáng mắt, biện hộ cho sự sáng. Khi người ấy bị trục xuất, chính là Chúa 

Yêsu bị khước từ. Chính lúc đó tấn kịch xoay chiều. Bị cáo là Chúa Yêsu thay vai đổi lốt, 

Ngài chính là thẩm phán và Ngài tuyên án. 

 

Câu 39: In judicium ego in hunc mundum veni/ Chính để phán xét mà Ta đã đến 

trong thế gian. 

Hình như mâu thuẫn với 3:17  5:22  8:15. Dáng vẻ mâu thuẫn đó vạch ra ý muốn Thiên 

Chúa trong việc sai Con Người xuống : Để cứu chứ không phải để hủy diệt. Nhưng trong 

cái thế gian nầy “Hunc” việc Chúa Kitô hiện diện không thể không kéo đến sự phán xét 

(3:18-21 hình ảnh tình trạng của sự sáng và tối tăm làm ý tưởng nòng để hướng dẫn trình 

thuật hiện tại.  

Như thế, tất cả cuộc tra vấn của Biệt phái trên trở nên khẩu cung buộc tội họ. Đó là có 

trạng chính miệng họ thú ra để Thẩm phán Cánh chung lên án. 

 

Ut qui non vident videant, et qui vident caeci fiant/ Kẻ không thấy thì được thấy và kẻ 

thất được lại hóa đui mù. 

Đó là án của Sự sáng, là Chúa Yêsu ra cho thế gian hiện tại. 

Kiểu diễn tả có dựa trên nhiều đoạn Cựu Ước: Is 29:18  35:5  42:7  42:18  Tv 146:8. 

Thấy – Hóa mù : Is 6:10  42:19. Đồng thời một phần dựa trên phép lạ (nhưng chỉ một 

phần – người mù được thấy chứ kẻ sáng mắt không bị hóa mù thực về thân xác). 

 

* Ý nghĩa chính: Vạch ra ý nghĩa của phép lạ và sự phán xét. 

                             Đó cũng là ý nghĩa của sứ mệnh Chúa Yêsu. 
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Chúa Yêsu – Đấng mặc khải đến trên trần gian – xuất hiện có tính cách một cuộc phán 

xét. Phán xét đó, thực sự là một sự đảo lộn tình trạng nhân loại: Mù thì Thấy, Thấy lại 

Mù. Mù/Tối tăm. Thấy/Sự sáng. Những cặp ý niệm đó đi với nhau để chỉ sự khóa chặt, 

đóng chặt lòng mình đối với Thiên Chúa và ơn cứu thoát Thiên Chúa ban.  

Sáng mắt hay thấy nói đây có tính mỉa mai những kẻ tưởng mình thấy (Coi ý niệm Công 

chính trong Nhất lãm, nơi những khúc tranh luận : Ta đến để kêu gọi người tội lỗi, chứ 

không phải người công chính). 

 

Phán xét – phải hơn – Phân tách. 

Kẻ mù và người thấy được phân tách bởi việc Chúa Yêsu đến, không phải là những nhóm 

người nầy khác đã xác định trước rồi, nhưng đó là lời chất vấn cho mỗi một người. Đứng 

trước sự thật hằng có thì mọi người đều là mù, đều ở trong tối tăm. Đó là cái khả năng 

độc nhất cho mọi người trước khi mặc khải đến (12:46). Tuy nhiên, đó chỉ là trạng thái 

tạm thời. Với việc Sự sáng đến “Thấy được” “Bị mù” mới có ý nghĩa quyết định. Ngay 

đó là phán xét, phân tách : Mù được thấy – nghĩa là những kẻ tin vào sự sáng – việc thấy 

của họ không còn phải là tự hướng dẫn chính mình chiếu theo cái tự đắc rằng, mình có 

thể thấy được, nhưng là được soi sáng do mặc khải. Hóa mù – không còn chỉ là đi phiêu 

bạt trong tối tăm ( trạng thái có thể ra khỏi một khi biết mình đi lầm lạc) – nhưng là mất 

cả cái khả năng để biết mình lầm lạc, để biết mình là tối tăm. Kẻ không tin bị lên án 

(3:18), án đó chính là ngoan cố trong tự đắc rằng mình sáng mắt. Những kẻ mù nầy 

ngoan cố trong thong manh – Bởi đó, peccatum vestrum manet. 

Đó là cái nghịch nhiên của mặc khải. Mặc khải – để có thể là ơn huệ - phải gợi nên nơi 

vấp phạm, phải trở thành phán xét. Để thành ơn huệ, mạc khải phải vạch tội lỗi ra. Cự 

tuyệt với sự xoi bói đó, và như thể bởi có ơn huệ, có mặc khải, mà tội hóa thành hẳn là 

tội. (peccatum vestrum manet/ Tội các ngươi vẫn còn lưu lại ). 

 

Yn 10:1-21: Ví dụ Người chăn chiên. 

 

Những lời cuối đoạn 9 liên tục ngay với đoạn 10. Ngay câu 10:1 đã đá động đến: “Trộm 

cướp”. Như thế, hình như chủ đề phán xét được tiếp tục. Những kẻ chăn thuê lộ ra rồi 

trong cử chỉ của Biệt phái (9:34 đuổi người mù). Trái lại, Chúa Yêsu đi tìm kiếm chiên 

lạc (9:35) và đem về ràn. 

Tuy nhiên, ví dụ người chăn chiên đoan 10 khá phức tạp. Không hẳn là ví dụ, cũng không 

hẳn là ngụ ngôn (tỉ dụ). Mang máng cả hai hình thức – nghĩa là một diễn từ tượng trưng – 

Lời bóng bảy kề bên với những lời tả cụ thể. Tư tưởng uyển chuyển, trong các tương 

phản, trong các hình ảnh (người chăn chiên, cửa ràn chiên), rồi sự chết thục tội. 

 

Do lai hình ảnh người chăn chiên : 

Cựu Ước : Trước hết là Ez 34 (gần đến đỗi đụng chạm đến cả từ ngữ nữa). Ez trước tiên 

là lên án các kẻ lãnh đạo bất xứng của Israel, chúng trộm cắp, giết chiên (Ez 34:3), bỏ 

mặc cho ác thú (Ez 34:8). Yoan cũng lên án những kẻ giết chóc, phá phách đàn chiên 

(10:1-10), những kẻ chăn thuê bỏ chiên chạy trốn (12t). Các hạng người đó giống nhau – 

những kẻ cầm đầu giả dối – Đoạn 9 : Biệt phái trục xuất làm đàn chiên của Chúa tan 

hoang. 

Ez 34 sau khi lên án hạng chăn chiên bất xứng, chuyển qua lời hứa giải thoát đàn chiên. 

Yn 10 – hình ảnh phường trộm hay hạng làm thuê đi trước – làm nổi bật dung mạo người 
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chăn chiên tốt lành. Người chăn chiên nầy gồm tóm nơi mình sứ mệnh của David và cả 

công việc của chính Thiên Chúa nữa. Ezechiel nói rằng YHWH sẽ dẫn dắt đàn chiên, tìm 

chỗ cho chiên ăn, dẫn về ràn lại những chiên lạc đường, cứu khỏi thú dữ, tra tay cứu 

thoát. Hết các công việc đó, bây giờ được quy tụ tất cả vào dung mạo người chăn chiên 

tốt lành là Chúa Yêsu. Nhưng sự thật đi xa hơn hình bóng : Sự sống Chúa Yêsu ban lại là 

Vita aeterna (10:28). 

Chẳng những thế, người chăn chiên dũng cảm đây liều mình đánh cùng sói rừng, thí 

mạng sống mình để cứu vớt đàn chiên. Nhờ khía cạnh nầy, Yoan đã tuyên bố một cách 

trống trải về ý nghĩa Thương khó của Chúa Yêsu – như một sự hy sinh chính mình cách 

hoàn toàn tự do vì nhân loại… 

 

Yoan kết thúc tất cả những ám chỉ về ý nghĩa Thương khó đã nói cách bóng bẩy trong 

các đoạn trước : Yn 7-8 đã cho thấy chết sẽ là mút cùng của những tranh luận và xung đột 

với hàng lãnh đạo Israel. Nhưng trước đó, (6:51) đã nói qua sự chết đó là do Chúa Yêsu 

muốn, mà hiệu quả là pro mundi vita/vì sự sống thế gian. Yn 10:1-18 lấy lại các ám chỉ 

đó và diễn rộng ra, căn cứ vào hình ảnh người chăn chiên dũng cảm. Sự sống đời đời 

đoạn 3 đã nói, đó là ân huệ Chúa Kitô ban. Yn 6 cho mường tượng thấy sự sống đó, Chúa 

Kitô ban bởi việc thí ban chính mình. Đây là ý tưởng được cụ thể hóa hơn. Chúa Kitô 

thực sự đi đến cái chết trong việc Ngài phải xung đột với hàng lãnh đạo Do Thái. Nhưng 

chính do cái chết đó, Ngài lại ban ban sự sống cho kẻ khác. Cũng như thể người chăn 

chiên có thể cứu sống đàn chiên, bằng việc nghinh đánh chó sói, cho dẫu phải liều mạng 

sống mình. Đó là một phần trong việc giải quyết câu hỏi nêu ra tại câu 6:52. 

 

Yoan giảng hòa với nhau thế nào hai chủ đề phán xét và ban sự sống ? Việc ban sự sáng 

và sự sống bị khước từ. Việc khước từ đó được thấy ngay trong việc người ta kéo đến 

trên đầu mình sự phán xét của Thiên Chúa, những người chuộng tối tăm hơn sự sáng. 

Cũng chính trong việc đó,người ta mưu mô làm sao Chúa Yêsu phải chết – cái chết nhờ 

đó Chúa Yêsu ban sự sống cho thế gian. 

 

Tư tưởng xê dịch một chút.Yoan cho thấy chính cái chết của Chúa Yêsu cũng lại là phán 

xét trên những kẻ mưu mô giết Ngài bởi họ từ khước sự sáng – Cũng một thể như cái 

chết anh hùng của người chăn chiên tốt lành, cáo tội phường trộm cướp hung dữ, hay 

hạng chăn thuê nhát đảm bỏ trốn. Nhờ những ý tưởng đan kết nhau như thế, Yoan dọn 

đến lời tuyên ngôn, dọi một tia sáng  trên giai đoạn quyết liệt của Thánh sử : Nunc 

judicium est mundi/ Bây giờ là giờ phán xét thế gian (12:31). Sự chết của Chúa Yêsu là 

phán xét thế gian, một trật cũng là điều kiện thiết yếu trong kế đồ Thiên Chúa. Nhờ đó, 

sự sống mới trào lên từ hạt giống chon dưới lòng đất (12:24). 

 

Ví dụ nầy cũng đụng chạm nhiều với truyền thống Phúc âm tiên khởi: 

 

        - Ví dụ chiên lạc (Mt 18:12-14 Lc 15:4-7) 

        - Lời toát yếu theo kiểu tỉ dụ Lc 12:32 

        - Ví dụ về phán xét tận thế Mt 25:31-46. 

         - Những logia có ám chỉ đến Ez 34:5 Zach 13:7 Mt 9:36 Mc 6:34 Mt 25:31 Mc 

14:27 Yn 16:32. 
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Đằng khác, Yoan cũng vẫn căn cứ cách diễn tả ví dụ trên mẫu đã có trong Nhất lãm 

(Diễn ví dụ - người nghe không hiểu – cắt nghĩa sự không hiểu đó bằng chứng tiên tri – 

giải thích ví dụ): 

   - 10:1-5: Trình bày ví dụ (phải hơn nói là ví dụ ràn chiên) 

   - 10:6 Người nghe không hiểu – không hiểu vì họ thuộc những người nói trong Yn 

9:39-41 – tức là những câu dựa trên Kinh Thánh Tl 29:3 Yr 5:21 Ez 12:2, những câu luôn 

luôn liên lạc với Is 6:9tt mà Yoan sẽ trưng đầy đủ trong 12:39-41. 

   - Cắt nghĩa ví dụ tìm thấy trong 10:7tt. 

 + 10:7 dẫn vào giải thích ví dụ. Giải thích thứ nhất Ego sum ostium/ Ta là cửa, 

nhưng đã được chuyển theo hướng của Yoan (công thức Ego Eimi - công thức mặc 

khải) 

 + 10:8 cắt nghĩa trộm cướp là ai. 

 + 10:9 lại một công thức mặc khải chiếu theo hướng của Yoan. Công thức tiên 

khởi hình như không liên lạc với ví dụ -Và cửa : Chỗ ngang qua để vào sự sống. 

 + 10:11 Tiếp tục cắt nghĩa ví dụ. Pastor bonus /Người chăn chiên lành. Bonus 

dùng cho hợp với ví dụ, nhưng nghĩa ở đây phải hiểu như tiếng Yoan thường dùng : 

Verus (alêthinos). 

 + 10:14 Còn áp dụng ví dụ. 

 + 10:16 Kết thúc giải thích và áp dụng. 

 

Trong cách dùng khuôn khổ của một đơn vị văn chương như ví dụ, Yoan đã hướng theo 

đặc tính của mình : Dung hòa kiểu ví dụ với kiểu văn mặc khải. Chúa Yêsu mặc khải 

chính mình trong ví dụ, trong tượng trưng bí nhiệm, rồi đồng nhất chính mình với các 

tượng trưng đó : Ví dụ Basileia đã được thu lại nơi một người – Chúa Yêsu autobasileia. 

 

Yn 10:22-39. Ngày lễ cung hiến Đền thờ. 

 

Trong mạch lạc, ta thấy y như một phụ chương.  

Đứng trước lời Do Thái đòi Chúa Yêsu nói rõ chủ trương của mình, Chúa Yêsu nói : 

     - Họ hãy suy xét đến các công việc của Ngài. 

     - Cắt nghĩa cho những người thắc mắc đó : Họ không thể tin được vì họ không phải 

những chiên của Ngài. Đức tin không phải căn cứ vào sự quyết định của người ta, nhưng 

tiên vàn mọi sự là do sự lựa chọn của Thiên Chúa. Những kẻ được chọn làm chiên Chúa 

Yêsu thì được hoàn toàn chắc chắn thuộc về Chúa Yêsu – tức là thuộc về Cha, vì Cha và 

Chúa Yêsu là một.  

Chủ trương như vậy lại gây một cuộc đả kích khác. Người Do Thái quả quyết như thế, 

Chúa Yêsu xưng mình là Thiên Chúa. Chúa Yêsu đáp lại bằng một xuất xứ Cựu Ước, 

trong đó nói đến những người được lời Thiên Chúa chiếu cố đến, và như vậy được gọi là 

thần thiêng. Vậy thì, sao Lời nhập thể của Thiên Chúa, lại không được gọi như thế. 

Chứng minh bạch cho các chủ trương của Chúa Yêsu là ở nơi các công việc của Ngài. 

Nếu các việc đó là việc của Thiên Chúa, thì lời quả quyết Thiên Chúa ở nơi Chúa Yêsu, 

và Chúa Yêsu ở trong Thiên Chúa là một điều nhận được.  

 

Như vậy, chủ đề trong đoạn nầy tương tự với chủ đề các đoạn 7-8 : Những chủ trương 

của Chúa Yêsu – Ngài có phải là Mêsia không. Nhưng, tiếng Mêsia không đặt nơi miệng 

Chúa Yêsu, câu trả lời của Chúa Yêsu giải thích tư cách Mêsia siêu việt : 
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 - 10:30 Ego et Pater unum suus./ Ta và Cha là một 

 - 10:38 Pater in me est, et ego in Patre / Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha 

 - 10:36 Filius Dei sum / Ta là Con Thiên Chúa. 
Một điều đáng để ý là các kiểu trình bày đó vừa thuộc về truyền thống Do Thái, vừa lại 

hợp phần nào với thế giới bên ngoài Do Thái. Câu hỏi phát từ diễn từ trước. Ez : Người 

chăn chiên là David (Mêsia), bởi đó Do Thái chụp lấy : Ông có phải là Mêsia hay không? 

Chúa Yêsu trả lời cũng rõ - nhưng vạch ra Mêsia phải hiểu như thế nào – Con làm một 

với Cha, Đấng ban sự sống đời đời. 

 

*Liên lạc với Nhất lãm. 

Khúc nầy có liên lạc với bí mật Mêsia trong Marcô. Xét chung, kiểu trình bày đạo lý của 

Yoan, các tác giả nhận Yoan không giữ đạo lý về bí mật Mêsia như Marcô. Suốt cả công 

vụ, Yoan luôn luôn cắm chặng bằng những lời tuyên ngôn siêu việt. Nhưng giờ đây, Do 

Thái mới hỏi trắng ra. Trước kia, trước những tuyên ngôn của Chúa Yêsu, họ vẫn do dự. 

Ở đây, Yoan mới trình bày trống trải và minh bạch về chủ trương của Chúa Yêsu – Chóp 

đỉnh về mặc khải của Chúa Yêsu. Tuy từ trước đến bây giờ, Yoan đã nói nhiều đến liên 

lạc Cha và Con, nhưng thực sự kiểu nói minh bạch, gọn gàng như 10: 30  38 thì chưa có. 

Câu trả lời ở đây có tính cách kết thúc. Cách công khai – Từ nay, Chúa Yêsu không nói 

gì như thế nữa. Như thế, Yoan cũng giữ một phần nào và có ý thức về sự tiệm tiến của 

mặc khải. 

 

*Hai điểm trả lời của Yoan : 

     - Phép lạ : Nhất lãm cho thấy Chúa Yêsu nhất định từ chối yêu sách phép lạ bởi trời 

(Mc 8:11-13…//), nhưng cũng cho thấy là những việc Chúa Yêsu làm rất đầy ý nghĩa cho 

kẻ nào có mắt mà xem (Mc 4:41  8:17-21  Mt 11:4-6  12:28). 

     -Về kẻ tin : Nhất lãm cũng nhận có hai hạng người nghe Chúa Yêsu và việc phân tách 

không phải do người ta, nhưng ý định của Thiên Chúa. (Mc4:11t Mt11:25tt 16:17) 

Những lời đối thoại cuối cùng giữa Do Thái và Chúa Yêsu, ở đây bắt phải nghĩ đến vụ xử 

Chúa Yêsu trước tòa Đại tư tế (Yn 10:23 gần giống Lc 22:67, Mc 14:61-64, các việc 

cũng tương tự Yn 10:23tt). Hỏi rõ rằng Mêsia hay không – Chúa Yêsu trả lời Con Người 

ở bên hữu Thiên Chúa. Do thái la lên phạm thượng đáng chết. Sau đó là án xử tử Chúa 

Yêsu. Yn 10:23 cũng tuần tự như thế, nhưng hợp với đạo lý hoàn bị hơn (Ego et Pater 

unum suus), hợp với hoàn cảnh tranh luận (chực ném đá). 

  

Bởi đó, ta hiểu làm sao Yoan rút ngắn hết sức vụ kiện Chúa Yêsu trước tòa án Do Thái. 

Cả sứ vụ của Chúa Yêsu là một vụ kiện. Yn 10:23tt, Do Thái đã nhận ra chủ trương của 

Chúa Yêsu. Và một ít nữa (sau phép lạ Lazarô sống lại) họ quyết định lên án Ngài. 

 

Câu 22: Encaenia : Tái hiến Đền thờ. 

Lễ lập ra thời Macabe (năm -165/4) sau khi Antiokhô Epiphanê làm uế tạp. Cách tổ chức 

lễ cũng tương tự lễ Nhà tạm. 

 

Câu 29: Pater meus quod dedit mihi majus est omnibus / Cha, Đấng ban chúng cho 

Ta, thì lớn lao hơn tất cả mọi sự. 
Văn bản gay go. Có năm thứ. Nhưng có lẽ phải nhận : Pater meus qui (quod) dedit mihi, 

majus est omnibus.  
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Câu 30: Tuyên ngôn chủ chốt – Có tính cách siêu việt hơn cả. 

Đạo lý trước tiên dựa trên lòng tin rằng Việc và Lời Chúa Yêsu đích thực là Việc và Lời 

Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa ra mắt cùng loài người trong Con của Ngài đã làm người. 

Sự duy nhất thường được diễn theo từ ngữ của một sự hiệp nhất luân lý : Chúa Yêsu 

được Thiên Chúa sai đến, hành động một cách vâng phục trọn hảo đối với ý định Thiên 

Chúa, đến đỗi điều Ngài làm là mặc khải hoàn bị về thánh ý Thiên Chúa. 

 

Từ ngữ ở đây đụng chạm với kiểu nói siêu hình  hơn cả - như trong Lời tựa – Tuy thế,vẫn 

không hẳn là siêu hình vì mạch lạc. Câu 10:17 : Duy nhất giữa Cha và Con - nhấn đến là 

duy nhất trong Mến và Vâng phục trong nhiệm vụ cứu chuộc – cho mường tượng thấy 

mầu nhiệm bên trong là liên lạc giữa Cha và Con. Cốt yếu là đoan chắc cho kẻ thuộc về 

Chúa Yêsu rằng mình được bảo đảm, được chắc chắn vững tâm, về cứu cánh “nhắc bổng 

vào mầu nhiệm Thiên Chúa. 

 

Câu 34: Ego dixi: dii essis / Ta bảo: Các ngươi là thần. Lấy từ Tv 82:6. 

Nghĩa tiên khởi của Thánh vịnh có nhiều uẩn khúc. Nghĩa áp dụng trong Yoan giả thiết 

một kiểu hiểu đương thời Tân Ước. Người ta hiểu những lời đây về Israel khi chịu lấy Lề 

luật trên núi Sinai (abodah Zarad, 5a, R.Jose -150). Khi Israel đã chịu lấy Lề Luật, thần 

chết không có quyền trên họ - như đã viết Tv82:6. 

Thời sau, còn nhiều lời rõ hơn nữa. Chịu lấy Lề luật làm người ta thành Elohim. Tuy 

nhiên, điều điều chủ chốt và quyết định vẫn là Lề luật. Thế rồi các rabbi nói : Chính bởi 

tội Israel (thờ Bò vàng) mà lời hứa (bất tử như Elohim) đã bị rút lại (Tv82:7). 

 

Câu 35: Ad quos sermo Dei factus es / Kẻ có lời Thiên Chúa xãy đến cho. 

Thường cắt nghĩa về các tiên tri. Có khi không nhầm. Nếu lý luận là ad hominem – như 

các rabbi đã cắt nghĩa – thì phải hiểu là Israel. 

Et non potest solvi Scriptura / Vả lại không thể hủy bỏ lời Kinh Thánh. 

Nguyên tắc mà Do Thái và Hội Thánh đều nhận. Có thể lời nầy bác quan điểm rabbi nói 

trên : Lời hứa đã bị bãi bởi tội thờ Bò vàng. 

Ý của lý luận: Do Thái không thể trốn tránh kết luận do Sách Thánh họ nhận. 

 

Câu 36: Quem Pater sanctificavit (17:17  19)/ Đã được Cha tác thánh. 

Nghĩa chính : Tách riêng ra vì một mục đích nào Thiên Chúa đã nhắm. Tiếng chú trọng ở 

đây : Chúa Yêsu là Đấng Thiên Chúa đã chỉ định để thực hiện trên trần gian ý định tối 

hậu của Thiên Chúa Cha. Cả sứ mệnh của Chúa Yêsu là việc Thánh hóa đó – tất nhiên , 

sự chết là chóp đỉnh. 

Tiếng sanctificare có lẽ nhân độc bản Lễ Cung Hiến (Ds 7:1tt) mà được dùng đến (Môsê 

thánh hóa các đồ thờ…Thiên Chúa thánh hóa Chúa Yêsu để sung vào một sứ mạng). 

Et misit in mundum; vos dicitis…qui dixi : Filius Dei sum. / và sai đến trong thế gian, 

các ngươi lại bảo…Ta đã nói ; Ta là Con Thiên Chúa. 

Lý luận ad hominem. Nhưng phải để ý – Nền tảng của lý luận không phải là nhận thần 

tính của nhân loại được mệnh danh là Dii, nhưng là xác tín về quyên năng tạo thành, tối 

thượng của Lời Thiên Chúa. Lời ngỏ ra cùng tạo vật thì nhắc tạo vật lên quá hơn mình 

ngàn trùng. Nơi Chúa Yêsu, Lời đó đích thân có mặt. Như thế, Ngài có quyền hơn biết 

mấy để được gọi là Thần – Thiên Chúa. 
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Câu 37: Yoan ám chỉ đến đạo lý Lời tựa. 

Sau đó, Yoan liền trở lại căn bản lịch sử cho đức tin Hội Thánh trước khi hội ra hoàn toàn 

đầy đủ Thần tính của Chúa Yêsu : Công việc của Chúa Yêsu. Nếu công việc không phù 

hợp với chủ trương thì Chúa Yêsu lại nên giống Do Thái (8:39t : Việc của Abraham và 

dòng giống ông). 

 

Câu 38: Operibus credite / Tin vào công việc. 

14:11 Nhận biết các việc của Chúa Yêsu là chính việc của Thiên Chúa, hàm ẩn Chúa 

Yêsu là Đấng Thiên Chúa sai đến, là nơi Thiên Chúa mặc khải mình ra. 

Ut cognoscatis et cretavis / Để biết và cầm chắc.  

Văn bản có khác nhau giữa thủ bản: 

     1 - Như vulgate có Sinaiticus, Omega. 

     2 - Chỉ có cognoscatis : D (it) sin 

     3 - Ut noveritis et cognoscatis : P (45) BWO 

Theo (3) thì noveritis (Hy lạp subjonctif aoriste) có nghĩa Nhận ra – chỉ việc xãy ra một 

lần – còn cognoscatis ( subjonctif present) chỉ trạng thái được biết cứ tiếp tục và tiến 

thêm mãi. Như thế, điều được biết quia Pater in me est, et ego in Pater/ Cha ở trong Ta 

và Ta ở trong Cha, không phải tự ngoài rơi vào hồn tín hữu một lúc mà xong, như một 

định lý toán học. Đó là một chóp đỉnh đời sống tiến đến mãi không bao giờ đạt cho cùng. 

Cuối cùng, Đức tin đó là kinh nghiệm nơi chính mình hiệu lực của Lời toàn năng của 

Chúa Yêsu. Biết Cha và Con ở trong nhau là hoa quả của đức tin vào việc của Chúa 

Yêsu, và biết như thế đòi phải được ở trong Cha và Con nữa (17:21). 

 

Yoan 11: LAZARÔ SỐNG LẠI. 

 

Câu 11:1-44 

Hành văn : Một trình thuật liên tiếp từ đầu chí cuối. Trình thuật dài nhất trong Yoan, trừ 

ra trình thuật Thương Khó. 

Khởi sự với Erat autem quidam languens / Có một người ốm liệt 

Kết với lệnh Chúa Yêsu Solvite eum et sinite abire/ Hãy cổi ra cho ông ấy đi. 

 

Còn trong chính truyện thì tả việc Lazarô đã chết và chôn trong mồ. Trình thuật đi sâu 

vào nhiều chi tiết Yoan thường không có, nhưng bây giờ đọc kỹ trình thuật, đoạn 1-44 

gồm phần lớn là diễn từ, trình bày dưới hình thức đối thoại. Trong đó, có lắm nhân vật 

xuất hiện (Chúa Yêsu, môn đồ, Tôma, Martha, Maria, những người Do Thái chứng kiến 

và bàn tán sự xãy ra). Đối thoại sống động chạy suốt cả trình thuật. 

 

Những lời quan trọng là: 4  7-16  21-27 đề cập đến những chủ đề đạo lý quan trọng. Như 

thế, 1-44 cũng theo hình thức hành văn chung chung của Yoan, có điều, kiểu của đoạn 

nầy có thay đổi hơn. Dấu lạ/ Diễn từ được đan kết chặt chẽ với nhau. Nên so với: 

     - 9:1-17 Ý đề chính được vạch ra trong một đối thoại nho nhỏ giữa Chúa Yêsu và môn 

đồ, chêm vào chính trình thuật. 

     - Yn 7-8 Trình thuật trở nên phụ tùng, điều chính là đối thoại (Trình thuật nhờ chen 

giữa đối thoại mà mặc lấy tính cách một sêmeĩon). 

Đây, đối thoại và trình thuật dính liền chặt chẽ làm một. Không tách trình thuật thành một 

mảng riêng ra khỏi đối thoại được. Không có truyện Lazarô sống lại riêng ra khỏi đối 



Kinh Thánh Chuyên Khoa: Tin Mừng Thánh Yoan 

 

Chú giải của Lm YUSE Nguyễn Thế Thuấn, CSsR Page 117 
 

thoại giữa Chúa Yêsu với các môn đồ và Martha. Đối thoại ngược lại, vừa làm tiến trình 

thuật, vừa vạch ra ý nghĩa của trình thuật. 

 

* Phân tích chủ đề. 

Trong hai chủ đề liên kết Sự sống- Sự sáng thì Yn 9-10, sự sáng là chủ đề chính. Tuy thế, 

ý tưởng không rời khỏi sự sống, nên ví dụ người chăn chiên đã chuyển sang sự sống rồi. 

Yn 11, tất cả quay qua sự sống. Tuy nhiên, muốn hiểu ý, ta phải quay về Yn 5: 19-47 – 

một diễn từ có tính tuyên ngôn đạo lý: 

Việc của Cha trong Con cốt là vivificatio và judicium (zôopoiêsis – krísis). Công việc 

làm sống đó trình bày theo hai bình diện: 

 - Nghe và tin lời Chúa Kitô là được sự sống đời đời. Như thế đã là chuyển từ sự 

chết sang sự sống. Theo nghĩa đó thì hora est et nunc est/ bây giờ là giờ khi người chết 

nghe lời Ngài mà ra khỏi mồ (5:24t) 

 - Nhưng có một thời sẽ đến (hora venit) mà mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe lời Ngài 

mà đi ra khỏi mồ (5:28t) 

Nên biết, 6:54 cũng phớt trên hai bình diện như thế. 

Yn11 đảo ngược thứ tự nhưng cũng thấy được hai bình diện đó. Yn 11:25-26 nói rõ điều 

đó. Chung chung, những đoạn Yoan vừa nói có những đặc điểm nầy: 

 - Quả quyết sự sống đời đời hiện bây giờ có thể hưởng thụ bởi những ai ứng đáp 

lai lời mời của Chúa Yêsu. 

 - Quyền năng đã bảo đảm sự sống đời đời trong sinh thời của họ, sẽ làm cho họ 

phục hồi vào sự sống mới từ cõi chết ngày sau hết. Nhưng ý tưởng chủ chốt – Chúa Yêsu 

là vivificans (zôopoiôn) trên cả hai bình diện. 

 

Câu 11:23-26 vạch ra ý tưởng đó để đối chiếu với tin tưởng chung của Do Thái, đại diện 

nơi Martha. Martha ở đây giữ vai trò người đối thoại hiểu lầm, hay không hiểu, để bắc 

cầu cho một giải thích kỹ hơn. Ơn ban sự sống đời đời dù hiện tại hay trong việc phục 

sinh sau khi chết trong ngày tận thế, cốt thiết tại điều nầy : Sự sống là ân huệ Chúa Kitô 

ban, mà ân huệ Ngài ban lại là chính mình Ngài (6:51). 

   - Ego sum resurrection : Qui credit…etiam si mortus…et vivet. 

     Phục sinh, chính là Ta: Ai tin vào Ta, dẫu chết cũng sẽ sống (nhiều bản bỏ sự sống) 

   - Ego sum vita : Qui vivit et credit…non morietur 

     Sự sống chính là Ta : Mọi kẻ sống cùng tin vào Ta, sẽ không phải chết bao giờ. 
Nhưng thứ tự ở đây đảo ngược, nhấn vào anastasis. 

Lazarô sống lại – điển hình cho đạo lý nói trong 5:28 – nhưng 5:28t sống lại vĩnh viễn, 

đây sống lại tạm thôi. Vì thế, có điển hình cho 5:28 đi nữa, cũng vẫn còn trong giới tượng 

trưng. Ý nghĩa sau tượng trưng mới thực hiện đạo lý. Như thế, Yoan chuyển biến cố tận 

thế đến sinh thời Chúa Yêsu và làm thành sêmeĩon cho công việc zôopoiêsis mà sứ vụ 

Chúa Yêsu thực hiện. Một trật, những đặc tính của Sống lại tận thế (tuyệt đối, chung kết) 

cũng là đặc tính của công việc zôopoiêsis của Chúa Kitô. 

Việc Lazarô sống lại tiếp tục diễn ra chủ đề Chúa Yêsu : Sự sống, ban sự sống, nhưng 

thêm một điểm: Ơn đó là sự toàn thắng trên sự chết – trên sự vốn là hư hoại chi phối cả 

vũ trụ nhân loại. Sự chắc thực lướt được sự chết đó dựa trên một nố, một sự kiện lịch sử. 

Trong đó, thực sự đã có sự phục sinh : Chúa Yêsu đã thắng sự chết bởi đã chết. Việc 

Lazarô sống lại – vì là một sêmeĩon cho phục sinh – cũng diễn ra một cách tượng trưng. 

Đó là tác dụng của đối thoại. 
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Câu 11:7-16 một đàng ám chỉ đến nguy hiểm 8:59  10:31-33, đàng khác nhắc lại ý nghĩa 

Yuđê trong Yn 7:4  4:44 – chỗ mặc khải cũng là chỗ địch thù hãm hại chực giết. Phải 

hiểu 11:4-10 theo ý hướng đó. 

Như thế, truyện Lazarô sống lại cũng là truyện Chúa Yêsu đi gặp cái chết để thắng sự 

chết. Thắng sự chết cho người mà Chúa Yêsu yêu mến, bằng chính mình phải đương đầu 

với cái chết. Ý tưởng trở lại ví dụ người chăn chiên 10:10t 

 

Sau khi vạch ra ý nghĩa thần học của phép lạ/sêmeĩon, thì vạch ra trình tự lịch sử. Thực 

sự, cách khách quan, sự chết của Chúa Yêsu đã do những người nào thực hiện – Đó là tác 

dụng của 11:47-53. Còn các câu 11:45-46 có mục đích liên kết phiên hội nghị với trình 

thuật Lazarô sống lại. Mục đích của trình thuật về phiên họp là Chúa Yêsu chính thức bị 

Quyền chức Do Thái bỏ thăm lên án chết. Tuy nhiên, điều lạ là ý nghĩa thần học của sự 

chết được diễn ra ngay trong lời tuyên án của Kaipha một cách ngụ ý, ngoài ý tưởng của 

đương sự - và lời tiên tri vô ý thức đó – trở lại với ý tưởng của ví dụ người chăn chiên 

10:11-16. 

 

Tóm lại, Yn11 – chủ đề chính – là sự sống lại, diễn ra trong đối thoại giữa Chúa Yêsu và 

Martha, trong trình thuật đầy ý nghĩa về Lazarô sống lại. Còn liên kết Thánh sử với biến 

cố, sứ mệnh cứu chuộc của Chúa Yêsu với sêmeĩon được diễn ra nhờ đối thoại giữa Chúa 

Yêsu và môn đồ. Như thế, chủ đề không chỉ là sống lại, mà là sống lại bởi năng lực cái 

chết thục tội, sự tế hiến mình của Chúa Yêsu. Chúa Yêsu tỏ mình ra như ANASTASIS-

ZOÊ bởi sự hy sinh chính mình Ngài. 

 

* Chú giải. 

 

Câu 4: Phải so với 11:40. Những kẻ tin nhìn thấy được Doxa của Thiên Chúa. 

Tuy nhiên, Doxa của Thiên Chúa liên kết với glorificari của Con Thiên Chúa. Bệnh tình 

của Lazarô kết thúc trong doxa của Thiên Chúa cũng như glorificari của Con Thiên 

Chúa. Sự duy nhất giữa Cha và Con được tả bằng những ý niệm Định chức (fonctionnel), 

doxa ở đây, Agapê ở 17:24. 

Glorificari Con ở đâu ?  

Không chỉ ở nơi việc thi thố một quyền năng siêu phàm (quan niệm minh giáo) nhưng ở 

nơi liên lạc mật thiết với exaltation, glorification của Giờ của Chúa Yêsu. Muốn bày tỏ 

điều đó, Yoan đặt sêmeĩon cuối cùng sát bên, và hơn nữa, như nguyên nhân cho biến cố 

Thương khó. Phép lạ không hẳn là một việc chứng tỏ tình nghĩa với một người bạn, 

nhưng cốt là để tỏ ra rằng, Chúa Yêsu đi về với Cha mà đã nên Đấng ban phát ơn sống lại 

và sự sống. 

 

Các sêmeĩa trong sinh thời Chúa Yêsu cho thấy Chúa Yêsu là Đấng sẽ bặn sống bởi sức 

của Thần Khí Thiên Chúa. Khi Ngài về cùng Cha, việc ban phát sự sống được thực  hiện. 

Điều đó tất nhiên còn rõ hơn trong Sêmeĩa cuối cùng. Như thế, các sêmeĩa thấy được là 

điều hướng về biến cố Giờ của Chúa Yêsu. Sự chết thập giá là sự tôn vinh Cha, thì các 

sêmeĩa – những việc hoàn thành trong sự tuyệt đối vâng phục Cha – cũng làm sáng danh 

Cha. Một trật, cũng làm sáng danh Chúa Yêsu, bởi trong đó. Sự duy nhất của Cha và Con 

được tỏ bày ra. 
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Câu 6: Tại sao ở lại hai ngày nữa ? 

 - Không lẽ chờ cho Lazarô chết hẳn để phép lạ vinh hiển hơn ? vì 11:39 

Quatriduanus, Lazarô đã chết khi người ta đem tin về bệnh tình của ông. 

 - Có thể Chúa Yêsu chờ để Lazarô chết đúng 4 ngày (theo quan niệm phổ thông 

Do Thái, khi đó mới tận tuyệt sự sống nơi xác chết). 

 - Nhưng Yoan muốn nhấn vào việc Chúa Yêsu đi Yêrusalem, như thế, đi đến cái 

chết một cách hoàn toàn tự do, chứ không phải vì tình nghĩa mà rủi lâm nạn. Điều đó thấy 

rõ trong 7-16. 

 

Câu 7: Eamus in Judaeam / Nào chúng ta qua Yuđê lại. 

Không nói đến cùng Lazarô. Nhấn vào đi đến nơi đầy nguy hiểm.  

 

Câu 8: Nhắc lại Ném đá. Nguy hiểm đến tính mạng. 

 

Câu 9-10: Sứ vụ của Chúa Yêsu có thời hạn. 

Bao lâu còn thời đó, Ngài thi hành ý định Thiên Chúa bất chấp hậu quả ra sao. Đó là trả 

lời cho câu 8. Nhưng tiếng dùng lại nhắm xa hơn : Giờ của Chúa Yêsu, sứ vụ của ánh 

sáng. 

  

Câu 16: Câu nói của Tôma có nhiều khía cạnh. 

Bình thường – Sự can đảm và tận tình với Thầy. 

Yoan – mỉa mai – Thái độ chứng tỏ chưa hiểu gì về sự chết của Chúa Yêsu. Sự chết đó 

không có ai thông chia được. Đằng khác, lại ám chỉ đến tư cách Kitô hữu như nói đến 

trong Mc 8:34. 

Đây, Tôma vô tình nói ra sự thật. Hành trình đi Yuđê kết thúc nơi sự chết của Chúa Yêsu. 

 

Câu 17-19: Tả hoàn cảnh việc sẽ xãy ra. 

Lazarô chết đã 4 ngày – quan niệm bình dân Do Thái, trong vòng ba ngày đầu, hồn còn 

lẫn vẫn chung quanh xác, ngày thứ tư trở đi, vô phương hồi dương. 

Người Do Thái viếng thăm tang gia vì Yêrusalem rất gần (15 dặm = 3 cây số) 

 

Câu 20: Tính tình chị em giống như trong Lc 10:39t. 

Martha nhanh nhẩu, Maria điềm tỉnh hơn. 

 

Câu 21-22:  Martha – tuy không trách Chúa Yêsu tới quá trễ - hình như ám chỉ đến sự 

tiếc nuối “Phải chi thầy có măt…” 
Câu 22 tiếng dễ hiểu, nhưng chính trong mạch lạc mà thành khó hiểu: Martha ngấm 

ngầm xin Chúa Yêsu cho Lazarô sống lại. Nhưng như thế không liền được với các câu 24  

39 và chung chung trong cả trình thuật : Không ai nghĩ đến việc Chúa Yêsu làm cho 

Lazarô sống lại. Vậy câu 22 có thể hiểu chung  một sự tuyên tín về Chúa Yêsu, Đấng làm 

phép lạ chung, hơn là đem rõ rệt về phép lạ làm cho sống lại. 

 

Câu 23: Xác định trước điều sẽ xãy ra. 

Quay mắt về một chân lý xa hơn như trong các câu sau bàn đến. Trong bố cục truyện, lời 

nầy khai mào cho đạo lý Kitô luận: Chúa Yêsu – Anastasis /Thẩm phán công minh. 
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Câu 24: Hình như Martha coi lời Chúa Yêsu như một lời an ủi.  

Chết không phải là hết, sẽ có ngày sống lại, chị em sẽ gặp nhau. Martha đáp lại mình tin 

sẽ có ngày sống lại thực, nhưng nổi ưu phiền hiện tại vẫn y nguyên. 

Sống lại ngày tận thế - một tín điều của Biệt phái (Cv 23:8 Josephus: Bell II 163, 

Sanhedrin 10:1 (Bonsirven 500), Shemone esre 2 (Bonsirven 3). Đức tin đó không phải 

Yoan muốn bác, nhưng muốn xác định: Việc sống lại không phải là một sự tất nhiên ở 

ngoài chính mình Chúa Kitô. Chính Chúa Yêsu là sự sống lại. Người có mặt ở đâu thì 

biến cố Cánh chung được thụ hưởng trước thời. 

 

Câu 25-26: Đã cắt nghĩa trên. 

Nên để ý đến vấn đề văn bản câu 25. Chung chung, các thủ bản : Ego sum resurrection 

et vita, nhưng P 45 a sin(Cypr. Orig.): Ego sum resurrection – rất có thể nhận được vì 

các tiếng et vita thêm cũng dễ. 

 

Câu 27: Lời tuyên tín của Martha. Gồm 3 khoản. 

Bình luận về sự tiệm tiến đức tin trong Hội Thánh, ta phải nói lời đó nơi Martha là quá 

sớm. Hình thức tuyên tín phải hơn là một công thức cựu trào của Hội Thánh sơ khởi. 

Nhất là Credidi/Tôi tin (perfectum trong Hy Lạp): ở trong trạng thái tín hữu. 

 

Câu 28: Có một chút khó khăn về lý do và văn bản. 

Vulgata dịch silentio là dị bản của D it sin. Các thủ bản khác : Furtim /lén (rỉ thầm) 

Tại sao? Không thể biết. Vả lai trong truyện Chúa Yêsu đã gọi Maria đâu. Có lẽ cùng với 

Chúa Yêsu vẫn ở ngoài là, Yoan lấy lại những đặc điểm về Chúa Yêsu dè dặt về phép lạ 

như thấy trong Marcô. 

 

Câu 32: Cử chỉ Maria khác Martha, nhưng cũng là một lời nói. 

Cũng phải cắt nghĩa như trên, hai chị em cũng một lòng tin tưởng Chúa Yêsu, tuy khiếm 

khuyết, nhưng cũng khác thái độ các người Do Thái (câu 37). 

 

Câu 33: infremuit spiritu…/ Bực dọc tâm thần… 

Rất khó giải cắt nghĩa, không vạch ra ý nghĩa và nhất là lý do một cách dứt khoát. Nhưng 

có điều chắc là Vulgata dịch infremuit thì tiếng Hy lạp là embrimãsthai : Chắc chắn có 

nghĩa tức giận, nổi giận, cáu tiết lên. Một điều chắc nữa là tâm tình đó của Chúa Yêsu 

phát ra nhân dịp thấy sự ưu phiền của Maria và các người Do Thái. 

 

Ý nghĩa của tâm tình đó trong mạch lạc và lý do tại sao: 

 

 - Chúa Yêsu phát cáu lên bởi thấy cái ưu sầu, nước mắt cá sấu của người Do Thái 

ngược với Maria. Phải nói lý do nầy nên loại hẳn. 

 - Nhiều người dựa theo bí mật Mesia nên cắt nghĩa Chúa Yesu bực bội bởi buộc 

mình làm phép lạ cách công khai, chiếu theo Mc 2:43. 

 - Phải đặt liền với câu 38 – Có nhiều tác giả và tôi (Nguyễn Thế Thuấn) cho là 

đúng với ý nghĩa Yoan hơn – Họ vẫn là những người có mắt mà không thấy. Trước sự 

hiện diện của Chúa Yêsu mà họ vẫn hoàn toàn thất vọng trước sự chết. Giữa tình trạng 

tuyệt vọng, Thiên Chúa can thiệp. 
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Yoan 12:1-36.  

Gồm hai trình thuật : 12: 1-8 :   Xức dầu tại Bêthania. 

     12:12-15  Vào Yêrusalem. 

Một diễn từ, có phần đối thoại, bàn đến ý nghĩa của Thương khó gần đến. 

Tuy nhiên, chiếu theo 5:1  6:4, ta phải kéo 11:55-57 vào khúc nầy, mà coi như lời nhập 

đề cho cả đoạn. Còn 12:36 là kết luận. 

 

Yoan 12:37-50. 

Lời kết cho cả phần thứ nhất của Yoan. Từ 1-12. 

Cũng như các đoạn khác ý nghĩa của cả đoạn phải tìm ở diễn từ. Diễn từ đây có một chủ 

đề đơn giản: Chết và Sống lại: 

 - 12: 24 Hạt giống thối đi nhưng lại làm dậy cả mùa màng. 

 -        25 Nguyên tắc có chết mới sống. 

 -        26tt Chúa Kitô tế hiến mình 

 -        31tt Sự chết của người là sự phán xét thế gian mà cũng là Exaltatio. 

Chẳng những đã vạch ý nghĩa chính trong diễn từ, Yoan luôn luôn có ghi lại chỗ nầy chỗ 

khác ít nét nhẹ để kéo ý tưởng độc giả nữa. Thí dụ : 

 - 11:57 Lệnh bắt Chúa Yêsu bất cứ gặp ở đâu. 

 - 12:1   Bêthania, nơi Chúa Yêsu cứu sống Lazarô, nhưng liều sự sống. 

 - 12:2  9:11  17-18 những ý tưởng về Lazarô, ý nghĩa của Lazarô sống lại : Sự 

sống bởi sự chết. 

 

12:1-11: Trình thuật I. - Việc xức dầu tại Bêthania. 

(Bình luận và chú giải, chúng ta nên dành cho việc bình luận Nhất lãm) Nên để ý, trình 

thuật của Yoan tương tự Marcô (cả tiếng nữa) và trình thuật của Luca về người phụ nữ tội 

lỗi (7:36-39). 

Ý nghĩa của Yoan : Cốt thiết ở câu khó khăn 12:7 (ý chính vẫn rõ : Đặt liên lạc sự xãy ra 

với việc chôn cất  Chúa Yêsu, dọn tư tưởng đến lời nói về hạt giống chon dưới lòng đất 

12:24. Như thế, trình thuật nầy vạch việc xứ dầu ra như sêmeĩon cho việc tống táng Chúa 

Yêsu. 11:53 Chúa Yêsu bị lên án chết – đây – Ngài sẽ bị tống táng nữa. 

 

12:12-19 :  Trình thuật II - Vào thành Yêrusalem. 

(Chú giải hẳn dành lại để bàn với Nhất lãm). 

Trình thuật tuy ngắn hơn Nhất lãm nhưng cốt yếu cũng như Nhất lãm. Để ý Yoan dùng 

tiếng Basileus (rex/ vua) như Luca và trưng Zach 9:9 (như  Mt). Đối với Yoan, chủ đề 

Chúa Yêsu : Vua có tính cách quan trọng trong Thương khó. 

 

Còn ý nghĩa Yoan muốn hiểu trong biến cố, thì cốt tại các câu 16-19 : 

   1/. Môn đồ chỉ hiểu sự xãy ra sau khi Chúa Yêsu đã được vinh hiển (12:16). Theo ý của 

Yoan : Chúa Yêsu được vinh hiển bằng Chết để Sống lại. Kiểu ghi chú của Yoan nhắc lại 

kiểu nói trong 2:22 về việc Tẩy uế Đền thờ. Đây Chúa Yêsu chết và sống lại tượng trưng 

ngồi trên lừa, và dân chúng tung hô làm vua. 

   2/. Nhân vật được tung hô đó chính là Đấng đã gọi Lazarô ra khỏi mồ và làm cho sống 

lại (12:17-18): Vua đang đến chính là Đấng đã thắng sự chết (bằng sự chết của Ngài). 

   3/. 12-19 Lời phàn nàn của Biệt phái : Toàn dân đi theo Chúa Yêsu cả. Kosmos – Dân 

chúng nơi miệng Biệt phái – nhưng Yoan : Cả thiên hạ (3:16t  4:42). Lời mỉa mai đó 
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muốn coi dân chúng hoan hô Chúa Yêsu làm vua như đại diện cho cả nhân loại hợp nhất 

dưới quyền cai quản của Chúa Kitô Vua. 

Chung chung, việc vào thành Yêrusalem nên sêmeĩon cho quyền thống trị của Chúa Kito, 

Đấng khởi thắng sự chết và Chúa sự sống. Đó như hậu kết của Ngài bị tống tang trong 

mồ. 

 

12:20-36  Diễn từ. 

Trước tiên, Yoan đặt liên lạc giữa trình thuật vào diễn từ tiếp sau. Trong khi Biệt phái bất 

đắc dĩ phải chứng kiến về việc cả thiên hạ đến cùng Chúa Kitô, thì ngay đó một nhóm Hy 

Lạp đến cùng Chúa Yêsu, họ xin 2 môn đồ (Hai người có tên Hy Lạp) để giáp mặt Ngài. 

Hoàn cảnh có thể xãy ra – Đó là những người Hy Lạp tòng giáo đi chầu lễ - Nhưng đối 

với Yoan – Họ đại diện cho toàn thể dân ngoại trong thiên hạ - những người Hy lạp đó 

bắt đầu cuộc hành hương vĩ đại các tiên tri đã mường tượng thấy, muôn dân thiên hạ lên 

chầu lễ tại Đền thờ Yêrusalem (Chính Chúa Yêsu 2:19-22). Họ đến để thấy Chúa Yêsu. 

Một tiếng dùng có ý nghĩa. Thấy – tức là chiêm ngưỡng Thiên Chúa – bởi đó, được sự 

sống đời đời. 

Việc những người Hy Lạp đến – Khung cảnh để đặt vị trí cho diễn từ - đều nhấn đến cách 

riêng là tính cách phổ cập của công việc Chúa Yêsu : Khởi với việc hạt giống gieo xuống 

đất để gây thành mùa màng, và kết với lời Chúa Yêsu omnia traham ad me ipsum / Ta 

sẽ kéo mọi người lại với Ta. 
Nhưng hết các điều đó tuyên bố ra đã đúng ngay trước sự hoàn thành công việc : Tức là 

Thương khó. Thay vì Hora veniet/ Giờ đến thì có Hora venit/ giờ đã đến.. 

Trong trình thuật – Người Hy lạp muốn gặp Chúa Yêsu đó không hề giáp mặt Ngài, 

không phải do ngẫu nhiên hay đãng trí của tác giả, hay muốn giữ đúng lịch sử. Kỳ thực, 

họ chưa có thể gặp Chúa Yêsu được. Nhưng một việc họ có mặt, là một triệu chứng cho 

thấy Giờ của Chúa Yêsu đã đến. Nguyên nhân, chỉ sau thập giá đã dựng nên, mà dân 

Chúa mới sẽ gồm có cả Do Thái và dân ngoại. Từ nay, Chúa Yêsu không còn có chân 

trong đạo Do Thái nữa. Họ đã loại Ngài ra rồi. Một trật, họ cũng tự loại họ ra khỏi những 

ý định của Thiên Chúa thu lại tất cả nơi Con Người mà họ đã loại. 

 

Câu 20-22: Nhập đề : Trình diên nhân vật để tạo khung cảnh. 
Sau đó, các lời Chúa Yêsu diễn ra ý nghĩa của Giờ. 

 

1/. Sự chết của Chúa Yêsu là điều cần thiết để công việc, sứ mệnh của Ngài đạt thấu 

tầm vóc thực thụ phải có. 

Điều đã ám chỉ từ trước (10:15-18  11:51-52) nay được diễn giải trong hình ảnh hạt giống 

phải mục nát đi để trở nên khởi điểm cho một mùa màng mới. Không chết đi, hạt giống 

trơ trọi một mình. Không có sự chết của Chúa Yêsu, thì không có sự thu họp cả loài 

người lại. 

Nhiều nhà bình luận về Nhất lãm dám hiểu sứ vụ của Chúa Yêsu trong Nhất lãm thế nầy: 

Đầu tiên, Chúa Yêsu rất lạc quan mà trông đợi một sự thành công chớp nhoáng nguyên 

chỉ việc Ngài rao giảng Nước Thiên Chúa. Nhưng về sau, đứng trước sự thực phũ phàng, 

Ngài tế nhận ra rằng thành công chỉ có thể ngang qua nhiều đau thương, và sự chết nữa. 

Nhiều người bình luận đó muốn hiểu một kiểu như thế về Yn 4:35t (nhãn giới lạc quan) 

12:24t (nhãn giới thực tiễn). Đó không đúng gì về ý Yoan (Ta không cần nói ở đây vấn 

đề về Nhất lãm). 
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Suốt từ trước đến bây giờ, Yoan cho ta thấy Chúa Yêsu như Đấng ban cho người ta ánh 

sáng và sự sống tuyệt đối, thuộc giới Thiên Chúa : Thời sẽ đến Hora venit et nunc est 

/đến giờ và là bây giờ. Nhưng cuối cùng, mới chỉ có những sêmeĩa về sự sống, sự sáng 

đã ban ra thôi: Sáng mắt cho người mù, sức khỏe cho người liệt, bánh cho kẻ đói, sự sống 

thân xác cho người đã chôn trong mồ. Sêmeĩon và thực tại siêu phàm kết chặt với nhau, 

nhưng dù sao, thực tại chỉ mường tượng thấy thôi. Còn ở bên kia sêmeĩon : Việc ban sự 

sống / sự sáng thực sự hoàn toàn tùy vào sự chết/sự sống lại của Chúa Yêsu. Lý ra Ngài 

đã được hiến tế (11:53  12:7), và như thế thực tại mà sêmeĩa là dấu chỉ đã được bảo đảm. 

Tuy nhiên, để tín hữu vượt qua được sêmeĩon mà đạt thấu thực tại, thì chết-sống lại phải 

nên hiện thực, phải thành biến cố lịch sử. Điều mà sêmeĩa mùa màng, thu gặt đã mường 

tượng thấy được trong sứ vụ Chúa Yêsu, chỉ nên một sự thực một khi hạt giống bị vùi lấp 

để vụ lua được nở bông. 

 

Venit hora :  

Giờ đã diễn ra ngay tự sêmeĩon tiên khởi và cắm chặng các biến cố đời Chúa Yêsu. Đằng 

khác, các việc Chúa Yêsu đều báo hiệu biến cố của Giờ - như chúng ta đã thấy trước: Tẩy 

uế Đền thờ, phép lạ Bêzêtha, phép lạ Bánh, Lazarô sống lại. Rồi các diễn từ, đàm đạo đi 

sát với các phép lạ kia cũng hướng đến mặc khải cuối cùng (Nathaniel 1:51, Nicodem 

3:13t, Phụ nữ Samarie 4:23t, diễn từ về Bánh 6:62t rồi 7:37t). Tất cả đời Chúa Yêsu 

hướng đến Giờ cuối cùng chính Cha đã định để mặc khải ra chân tướng và sứ mệnh đích 

thực của Chúa Yêsu.  

Vậy, 12:23 là tuyên ngôn đánh dấu chỗ ngoặt trong trình thuật Yoan về đời Chúa Yêsu: 

Rõ ràng có nghĩ đến 7:30  8:20 (giờ chưa đến). Bây giờ, giờ đã đến đó. Do Đó, ta thấy 

được rõ Thương khó là nội dung chính yếu của Giờ. Cùng với Thương khó, glorification. 

Ut clarificetur Filius hominis / Con người được tôn vinh 

 

Giờ là một điều nghịch nhiên, gồm cả chết và tôn vinh trên trời. Yoan không phân biệt 

những sự kiện kế nhau – thương khó, chết, sống lại, lên trời, ban Thánh Thần – Tất cả các 

sự kiện là một việc duy nhất, không tách rời nhau. Yoan không tả từng chi tiết theo lịch 

sử, nhưng vạch ra ý nghĩa thần học, ý nghĩa cứu chuộc. Đằng khác, phía trái của Giờ 

Chúa Yêsu là giờ của quyền lực tối tăm. 

 

Giờ mặc khải cuối cùng, là một cuộc thần hiện (Theophanie) làm trong vinh quang 

(clarificetur): Vinh quang Thiên Chúa bao trùm Chúa Yêsu – Chóp đỉnh của sự ngóng 

đợi vinh hiển YHWH. Điều Do Thái ngóng đợi thì Yoan cho ta thấy đã thực hiện lúc 

Chúa Yêsu lên về với Cha. Lúc đó, Chúa Yêsu được đặt làm Con Người, chủ tọa việc 

phán xét tận thế. Giờ vinh quang đó là Giờ Chúa Yêsu nên thẩm phán tối cao – không 

còn có thể nghi ngờ quyền Mêsia của Ngài: Chỉ có một việc thấy hay không thấy Con 

Người. Một bên đối với Do Thái : đã quá muộn. Nhưng đối với tín hữu : Mặc khải lớn 

lao hơn cả. 

 

Giờ mặc khải chức thẩm phán của Ngài một trật cũng bày tỏ ra do lai cùng Con Người 

đích thực : Bẫm tính Ngài. Ngài trở về với Cha cho thấy Ngài bởi Thiên Chúa, bởi trời 

mà đến (3:13  16:28). Trong mạch lạc phải nhớ đến những sấm ngôn Isaya (4:1tt  40:5 

60:1ss  62:1-3  66:1tt) 
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Câu 24: Bối cảnh tư tưởng. 
     - Nhất lãm (Mc 4:3-9 26-29  31t  Mt 13:24-30) 

     - Phaolô (1Cr 15: 36-38 -  sát hơn vì Phao lô cũng đang bàn về sống lại) 

     - Thời tiết tuần hoàn, thiên nhiên như chết đi, hồi sinh lại. Căn cứ cho nhiều thứ tôn 

giáo thời xưa. Cuộc tuần hoàn đó có thể diễn lại trong một thứ drômeon của việc chết và 

hồi dương của vị thần (Adonis, Tamouz, Orisis).  

Yoan – cốt thiết là truyền thống Phúc âm với sự kiện Chúa Yêsu đã chết và sống lại. Các 

điều đó dư đủ để ngài dùng kiểu nói nầy. Nhưng phải nhận là ngài chọn những hình ảnh 

gợi nhiều ý tưởng cho các độc giả. 

Ý tưởng : Phải để ý đến lời tiên tri về Ebed Is 52:13-15. Vậy ý tưởng không chỉ nói đến 

sự sống lại của Chúa Yêsu (áp dụng hình ảnh của 1Cr 15: 36-37), nhưng trong mạch lạc: 

Có nhóm người Hy Lạp đứng đó như đại diện – hạt giống chết đi để sinh sôi nẩy nở trong 

Hội Thánh dân ngoại. Ý nghĩa đem về hy sinh tín hữu không phải là cốt yếu ở đây, nhưng 

có ám chỉ đến sau. 

 

Câu 25-26 : Logia Nhất lãm. Mc 8:35 Mt 10:39/ Lc 17:33. 

Cũng như Marcô, Yoan đêm lời nầy vào mạch lạc báo Thương khó (Nhất lãm – Báo 

thương khó kèm theo báo thống khổ cho môn đồ Mc 8:34  10:39) Col 1:24 Luật  hy sinh 

cũng thuộc luật cao cả là bắt chước Chúa Yêsu. 

In vitam aeternam custodit eam/ giữ nó cho sự sống đời đời. 

Vita aeternam đối chiếu với in hoc mundo/ nơi thế gian. Chỉ sự sống của thời sẽ đến. In 

(Eis) với accusatif : chỉ hướng nhắm đến, một trật cũng chỉ mục đích. 

Câu 26 coi Mc 8:34 9:35  10:43-45  Lc22:26t. 

Si quis mihi ministrant / Ai hầu hạ Ta. 

Diakonein : Hầu hạ, giúp đáp, làm tôi. Nhưng việc gì? Phải hiểu theo mạch lạc – tức là 

tiếp theo sau logion phải hy sinh, thí mạng mình. Hầu hạ Chúa Yêsu tức là theo Ngài và 

Ngài đang đi đến cái chết. 

Ubi sum ego illic et minister meus erit/ Ta ở đâu, kẻ hầu hạ Ta cũng ở đó. 

Lời để trổng. Có hai ý tưởng. Chỗ của Chúa Yêsu là Thập giá – nhưng đó chỉ là ngang 

qua thôi. Chỗ cuối cùng, Bên hữu Thiên Chúa. Như thế, môn đệ Chúa Yêsu cũng chung 

số mệnh – chết để sống lại, bị hổ nhục và được vinh hiển. Đó là một yêu sách phải đi vào 

đường Thương khó, mà cũng là một lời hứa. Môn đồ phải bị bắt bớ như thầy, nhưng một 

trật cũng theo thầy mà về cùng Cha, trong vinh quang của Cha. 

Honorificabit eum Pater meus/ Cha Ta sẽ tôn trọng nó. 

Cha ban cho tín hữu chính vinh dự của Con. 

 

2/. Diễn từ bây giờ diễn ra chủ đề vinh quang Thiên Chúa trong sự hy sinh chính 

mình Chúa Kitô. 

Đoạn nầy là kiểu của Yoan dùng để thay thế cho chính cảnh Ghetsemani mà ngài không 

thuật lại. Đằng khác, cũng có gì tương tự với Hp 5:7-9 và một cảnh bất ngờ khác, mà 

Yoan cũng không thuật lại (Mc 9:2-8 //). 

Chúa Yêsu ý thức về sự lo sợ theo tính loài người trước thử thách đang đến, đã bỏ ngoài 

(tự ý) một lời khấn xin để thoát khỏi. Ngược lại, Ngài thốt ra lời xin ưng thuận điều Cha 

đã định : Pater clarifica nomen tuum / Lạy Cha, xin hãy tôn vinh Danh Cha. Vinh 

quang Thiên Chúa đã tỏ bày trong sứ vụ của Chúa Yêsu. Bây giờ, đến lúc vinh quang đó 

đạt thấu chung kết trong sự chết và sống lại của Ngài. Hành vi của Ngài được Thiên Chúa 
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hoàn toàn y chuẩn trong một tiếng bởi trời – et clarificavi et iterum clarificabo / Ta đã 

tôn vinh Danh Ta và Ta sẽ lại tôn vinh – Chính trong sự kinh nguyện và ứng đáp đó mà 

hành vi bên trong của Chúa Yêsu hy sinh chính mình đã hoàn thành, đối chiếu với hành 

vi bên ngoài của những người đã khép án Chúa Yêsu (11:53). 

 

Chính trong những lời nầy mà một đạo lý cốt yếu của Yoan được đầy thêm ý nghĩa- Ý 

tưởng về Doxa. Bắt đầu nơi 5:40, Yoan đối chọi vinh dự người ta có nơi nhau với vinh 

dự đến tự Thiên chúa. Vinh dự loài người tức là vẻ vang, thể diện, danh tiếng – nhưng 

vinh dự Thiên Chúa là gì thì không nói đến. Câu 7:18 – Kẻ nói tự mình, tìm vinh cho 

mình. Kẻ tìm vinh cho Đấng sai mình mới là người dạy chính đáng. Hàm ẩn Chúa Yêsu 

là người dạy đó. 8:50-55 – Chúa Yêsu chỉ chịu lấy vinh dự tự nơi Thiên Chúa mà đến. 

Câu 11:4 – Vinh quang của Chúa Yêsu chẳng những là do tự Cha, nhưng còn liên kết với 

vinh quang của Cha. Tiếp đó, Chúa Yêsu – sau khi cám đội ơn Cha – đã cho Lazarô sống 

lại. Kẻ chứng kiến, nếu tin thì thấy Doxa của Thiên Chúa. Việc Lazarô sống lại có nghĩa 

rằng, Chúa Yêsu là chính Đấng ban sự sống bởi chính việc Ngài hy sinh sự sống mình. 

Như thế, ta mường tượng thấy được rằng trong việc Chúa Yêsu thắng sự chết bằng thí 

mạng sống mình mà Ngài làm vinh quang Thiên Chúa, chịu lấy vinh quang chân thật của 

Thiên Chúa. Nhưng điều đó chưa hoàn toàn rõ ràng. Nguyên tắc 7:39 vẫn còn. 

12:23 – Tiếng loa báo giờ đã đến. Vinh quang của Chúa Kitô không chút vị kỷ, liên kết 

với vinh quang của Cha : Kết liễu trong sự hy sinh chính mình. Ám tỉ hạt giống cho thấy 

trong ý niệm Doxa bao gồm sự hy sinh như điều cốt yếu. 

 

Sau cùng – Pater clarifica nomen tuum/ Lạy Cha, xin hãy tôn vinh Danh Cha. 

Chúa Yêsu tế hiến mình và một trật dâng lên Cha tất cả vinh quang của Nomen/ Danh 

Thiên Chúa. 

 

3/. Việc Chúa Kito hiến mình hoàn tất, thì hiệu quả trực tiếp được tuyên bố : Phán xét 

thế gian (luôn luôn đi với việc dạm ban sự sống đời đời) 

Nunc judicium est mundi / Chính bây giờ là cuộc phán xét thế gian nầy. 

Cũng phải hiểu một cách như  Venit hora (23), giả thiết Thương khó đã khởi sự, phán xét 

thế gian cũng khởi sự. Việc kết liễu – kẻ thù bị trục xuất – cũng đã định rồi, tuy vẫn chưa 

hoàn toàn thực hiện bao lâu Thương khó chưa đạt chung kết nơi sống lại (ejecietur foras/ 

Phán xét đã nói đến 5:22-30. Quan niệm thông thường trong Hội Thánh chờ phán xét tận 

thế: Ngày Chúa quang lâm, bắt kẻ thù hàng phục. Thánh Phaolô đã thấy trong khi Chúa 

Yêsu chết, Ngài đã toàn thắng mọi quyền năng phép tắc. Trong Yoan – Phán xét liền có 

khi ánh sáng chiếu dọi : Người ta tùy treo trạng thái, chân tướng mình bởi hạnh kiểm việc 

làm, mà yêu mến hay thù ghét ánh sáng. Nhưng, ánh sáng chiếu dọi như mặt trời chính 

ngọ là lúc Chúa Yêsu lên thập giá  - mặc khải chóp đỉnh – thì phán xét cũng thể phải chờ 

NUNC : Thương khó khởi sự. Điều đó thấy được bởi liên lạc câu  31-32. 

 

Liên lạc : Tương phản giữa 2 câu: 31/ satan-phán xét 32/ Chúa Yêsu-traham. Hai việc 

đều đồng thời NUNC. Phán xét và satan bị trục xuất bởi vì Exaltatio. Nhưng phán xét 

không nói thẳng là hậu quả trực tiếp của Exaltatio – Hậu quả (tiêu cực) bởi kết luận. Hậu 

quả đích thực, chính yếu traham ad me-ipsum/ Kéo mọi người đến với Ta – một ý tưởng 

như 3:17. 
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Traham ad me-ipsum/Kéo mọi người đến với Ta. 

Muốn hiểu tiếng đó phải xét đến tương phản với satan ở trên. Et Ego / Và Ta – đầu câu, 

đối chọi với Princeps ở trên. Nghĩa trước tiên là thâu họp Cộng đoàn những kẻ được cứu 

chuộc (10:16  11:52 – Các câu nầy đều liên kết hậu quả đại đồng của công việc Chúa 

Yêsu với Thương khó cà Sự chết). 

Et ego si exaltatus fuero a terra / Và Ta, một khi Ta được giương cao khỏi đất.. 

Đối với câu 23 trên, chúng ta có hupsothễnai đi với doxasthễnai, danh từ và ý tưởng lên 

đến Is 52:13 – Người tôi tớ được nhắc lên cao, được vinh quang sau khi chịu thương chịu 

khó. 

Ý tưởng của Yoan thấy rõ nơi 12:33 – một câu thường cho là do một soạn giả chứ không 

do tác giả - và câu 12:34 – dân chúng đã hiểu về sự chết (nếu câu 34 không thể do soạn 

giả thì câu 33 chẳng những đúng ý tác giả , mà lại không có thể ra lý gì để bảo là không 

bởi tác giả). Đằng khác, nên nhớ exaltari trong Hội Thánh sơ khởi đã thường hiểu về việc 

được tôn lên bên Hữu Thiên Chúa. 

 

Vậy, Exaltari có bao gồm crucifigi, nhưng bởi cách dùng tiếng đó có gì hơn là crucifigi, 

đó là do những xuất xứ Yoan dùng : 3:14 Exaltari được đặt liên lạc với sic dilexit…ut 

filium sum daret mà hiệu quả là habeat vitam aeternam/ có sự sống đời đời. 

 

Câu 8:28 Hậu quả của Exaltatio sẽ là khi đó : Chân tướng, địa vị đích thực của Chúa 

Yêsu sẽ được mặc khải ra. Ý nghĩa đích thực của Ego Eimi được tỏ bày. 

 

Câu 12:32 :Hậu quả của traham ad me ipsum thu họp những kẻ được hưởng ơn cứu rỗi. 

Nhắc lên và thu họp (kéo lại) được đặt sát vào nhau và gợi ta ý tưởng : Chính Chúa Yêsu 

treo khổ giá kéo người ta lại cùng mình, và Ngài thống trị từ Thập giá – Một ý nghĩa bao 

la – vì muốn biết nói trắng ra, không còn hình ảnh nữa, thì phải nói người ta được kéo 

đến cùng Đấng bị đóng đinh, một trật cũng bị lôi kéo vào Thập giá. Thập giá và Sự sống 

đời đời liên kết với nhau nơi Chúa Yêsu cũng như nơi môn đệ. Như thế, ta gặp lại ý 

tưởng 24-26 – Lôi kéo đó là sao ? Chúng ta phải nghĩ đến Yn 6:44-45 : Thiên Chúa lôi 

kéo, Thiên Chúa giáo huấn, nhưng không phải là đụng chạm huyền diệu trực tiếp với 

Cha. Phải nghĩ đến Yr 31:33t  Is 54:13 – Lời hứa ơn huệ Cánh chung. Yoan – ân huệ 

Cánh chung đó thực hiện nơi lời Chúa Yêsu (trực tiếp trong sứ vụ sinh thời Ngài hay gián 

tiếp do các sứ giả của Ngài), vang dội bên ngoài cùng với ơn được lựa chọn hiệu lực bên 

trong (14:26 – do Thánh Thần). Cả hai đoạn 6:44 và 12:22 – mục đích của việc lôi kéo đó 

là Chúa Yêsu. Nếu đối chiếu với 8:28 – để nhận biết Cha đã dạy Chúa Yêsu như thế nào 

thì Nhài đã nói như vậy : Chúa Yêsu là Đấng mặc khải độc nhất, nhưng mặc khải tối 

thượng của Ngài lại là Exaltari. Khi ấy, Ngài mặc khải Doxa của Cha. 

 

Câu 34-35: Dân chúng cãi lại về ý tưởng Con Người phải bị nhắc lên. 

Lý luận : Đấng Mêsia tồn tại muôn đời. 

                Con Người phải chết (bị nhắc lên) 

                Nhưng Con Người và Mêsia là một. 

Nếu chỉ có mệnh đề thứ nhất là được bảo đảm bởi lời Kinh Thánh (có lẽ ám chỉ đến Tv 

110:4  Is 9:6…) thì các mệnh đề sau không hiển nhiên tí nào. 

Chúa Yêsu chặn đứng lại khuynh hướng bình luận suông về ít điểm Kinh Thánh đó bằng 

một lời cảnh cáo nghiêm khắc : Trong ít khoảnh khắc họ còn đứng trước sự sáng, còn có 
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dịp thuận tiện mà biết Thiên Chúa trong lòng tin mà thôi. Bình diện họ muốn dùng dằng 

ở lại, thói bình luận lý thuyết chẳng qua chỉ là một cách thoái thác: Sự thật có trước mắt 

họ, nếu họ muốn nhận ra. Bây giờ là lúc quyết định. 

 

Câu 36: Abiit et abscondit se ab eis / Ngài bỏ đi và ẩn mình khỏi họ. 

Thế là sứ vụ Chúa Yêsu chấm dứt. Ánh sáng vụt biến mất. Kẻ không tin bị bỏ lại trong 

tối tăm. 

 

Yoan 12:37-50 : KẾT LUẬN CHO PHẦN MỘT CỦA PHÚC ÂM YOAN. 

 

12:37-50 Không chỉ là kết luận cho diễn từ 12:23-36 mà còn là kết luận cho cả đoạn 12. 

Chia làm 2 phần. 

 

1/. Câu 37-43. Lời bình chú của tác giả trên sứ vụ Chúa Yêsu. 

Sứ vụ đó diễn tả trong những sêmeĩa, những việc gợi ý nghĩa : Sứ vụ đó, về một phương 

diện là lịch sử loài người, từ khước sự sống và sự sáng của Thiên Chúa. Người ta thấy và 

nghe nhưng không đáp ứng lại trong lòng tin – hoặc giả, có xác tín đi nữa – họ cũng 

không xưng đức tin ra. Họ sợ những hậu quả không hay có thể đến cho họ, và như thế, họ 

tự lên án cho chính mình họ. 

Kiểu diễn tả đó của Yoan, nhưng về đạo lý cốt yếu thì chung cho cả Tân Ước. Chính sự 

từ khước đó là dấu chỉ sự phán xét của Thiên Chúa. Để chứng lời đó, Yoan trưng ra hai 

lời tiên tri của Isaya :     

     - Is 53:1 – Có trưng trong Rm 10:16 – thuộc đoạn tiên tri 52:13  53:12 mà hầu như 

mỗi câu đều được trưng chỗ nầy chỗ khác trong Tân Ước. 

     - Is 9: 10 – Còn trưng trong Mc 4:11t // và Act 28:26-27  

Các câu Kinh Thánh đó thuộc sưu tập Testimonia thông dụng trong Hội Thánh sơ thời. 

Đó là những suy nghĩ đầu tiên của Hội Thánh trên lịch sử diễn ra thời Tân Ước : Sự thất 

bại của Chúa Yêsu cũng như của các Tông đồ (Act 28:26t) nơi thế giới Do Thái. 

Một điều chủ chốt cho đạo lý Yoan về phán xét : Do Thái từ khước sự sáng, và bởi đó, sự 

sáng đã rút lui (12:36). Đó là điều tiên tri đã loan báo khi nói đến sự mù quáng và chai đá 

của Israel. Quả quyết nầy tiếp ứng với lời trong Bài tựa 1:11 – in propria venit et sui 

eum non receperunt / Ngài đã đến nơi Nhà Ngài, mà người nhà đã không tiếp nhận 

Ngài. 
Nhưng việc xãy ra cho Do Thái chỉ là thành phần trong một sự kiện lớn lao bao quát hơn 

(1:10 – in mundo erat, et mundus eum non cognovits / Ngài có trong Thế gian và thế 

gian đã nhờ Ngài mà có, và thế gian đã không biết Ngài. Yoan không chỉ nghĩ đến 

Israel mà còn chú trọng đến nguyên tắc đại đồng – phán xét do sự sáng – trước sự chuộng 

tối tăm hơn sự sáng. 

 

2/. 44-50 – Lượt toát những chủ đề quan trọng các đoạn Yn 2-12. 

                   Sự sống – Sự sáng – Phán xét. 

Những đoạn trước được nhắm  đến nhiều hơn cả : 

     - 3: 16  21  31-36 so sánh 16/44  17/47  19/46  34/50 36/44  50. 

     - 5:19-30  41-47  so sánh 22  24/48b-49  43.44/48 

     - 8:12-26              so sánh 12/46  15/47  16/48b-50  26/48tt. 
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Như thế, cốt yếu của những lời kết nầy là lấy tự các diễn từ ở trên. Chỉ có 12:44 là mới – 

Văn hoàn toàn của Yoan – nhưng những ý tưởng gặp những logia Nhất lãm như Mt 10:40 

Lc 10:16, cũng như các diễn từ trên của Yoan. 

Xét về kiểu trình bày: Yoan đăỵ các lời nầy nơi miệng Chúa Yêsu – mới xét có thể là 

vụng, không lẽ Chúa Yêsu lại tuyên bố lại, sau khi Yoan đã kết thúc cách long trọng và 

đầy ý nghĩa bằng các câu 12:35-36 ( vì thấy chướng nên có nhiều tác giả đề nghị đem đi 

chỗ khác) – Nhưng xét cho phải thì chắc các độc giả nào đã quen biết Yoan sẽ không lầm 

lẫn mà coi như thể Chúa Yêsu trở lại cùng dân chúng mà nói lại với dân lời nầy. Đằng 

khác, cũng nên có một toát yếu các điều đã bàn từ trước, để rồi chuyển qua vấn đề khác. 

Đó là một kiểu toát yếu tương tự Mc 1:14-15. Còn oratio directa / câu nói trực tiếp là 

kiểu hành văn thông thường của các tác giả xưa. 

 

Jesus autem clamavit / Chúa Yesu hô lên và nói. 

Có thể hiểu, đây là kerygma của Chúa Yêsu. Nhưng 44-50 cũng là câu chuyển sang Phần 

II, bàn cách đến sự sống bởi Chúa Kitô – cách riêng 12:50.  

 

   * Đặc tính cùng bố cục Yn 2-12 theo C.H. DODD. 

Tuy kiểu hiểu của Dodd còn có điều hơi gượng ép và có người công kích, nhưng kiểu cắt 

nghĩa bố cục của ông có thể giúp ta hiểu việc tổ chức các đoạn Yn 2-12. 

 

   * Đặc tính của Yn 2-12 (Dodd gọi là Book of Signs) 

 

 - Các đoạn nầy có cơ cấu. Một đề tài chạy suốt các đoạn, nhưng không theo đường 

thẳng hợp lý luận, như một hòa nhạc. Một đề tài xuất hiện, được diễn đến một điểm nào 

đó, rồi chủ đề khác đến, nhập vào, đan kết vào, rồi đến chủ đề thứ ba…vân vân như thế. 

Chủ đề có thể bẵng biến đâu, để rồi ngoi lên lại sau, hay liên kết cách nầy cách khác, theo 

đủ kiểu điều hòa. Các chủ đề chính là Sự sống, Sự sáng, phán xét, Thương Khó, Vinh 

hiển của Chúa Kitô…  

Mỗi chủ đề đến, diễn ra nhiều cách, để rồi được thu gọn lại trong cuối đoạn 12. Tuy rằng 

còn truyện Thương khó và Sống lại chưa thuật, và còn nhiều điều phải nói về ý nghĩa của 

biến cố đó, nhưng theo nguyên tắc thì tất cả những sự thật đã được đề cập đến. Chúa 

Yêsu trong Sách các dấu lạ là đã Chúa Kitô chết và sống lại. Sự thật đó làm nòng cốt cho 

cả trình thuật sứ vụ Chúa Yesu. Các việc Chúa Yesu làm đều là Dấu (Sêmeĩon) cho Việc 

Cuối Cùng. Các sêmeĩa đều chắc thật, miễn là đã nhận Đấng hành động trong các sêmeĩa 

là chính Con Người đã được nhắc lên và vinh hiển bởi Thập giá. 

Theo nghĩa đó thì mỗi việc của Chúa Kitô chấp chứa tất cả sự thật của Tin Lành, và có 

thể bộc lộ sự thật đó ra nếu biết cân nhắc, thẩm định cách phải chăng. Chính quan niệm 

về tầm ý nghĩa đó của trình thuật về đời Chúa Yêsu đã định đoạt cho việc tổ chức Sách 

Các Dấu Lạ. 

 - Tổ chức cốt yếu là trình thuật và diễn từ. Cả hai đem về một chủ đề chính. Biến 

cố được giải thích trong diễn từ, hay sự thật diễn trong lời nói được trình bày sống động 

trong hoạt động : Hành vi và lời trở nên một khối duy nhất. 

 - Các tiết được cấu tạo theo một mẫu : Tình thuật, đối thoại chuyển sang độc thoại. 

Sau cùng chung chung, có một kết cấu hay phụ chương. Phụ chương đó lấy lại ý chính 

của tiết, và đặt liên lạc với các tiết khác. 
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  * Các tiết. 

 

 - Mỗi tiết hàm ẩn tất cả Tin lành. Kerygma tiên khởi tập trung vào những sự kiện 

cứu rỗi : Chúa Yêsu xuất hiện - Chết - Sống lại - Được tôn vinh ( Coi Cv 10: 36-4  13:17-

39), trong đó còn dành một chỗ cho hành trình đi Yêrusalem : Hành trình dọn vào 

Thương khó. Ngay trong Nhất lãm : Đã là đường đi hy sinh (Mc 10:32tt Lc 9:51  13:31-

35 Via dolorosa). Hành trình đó được lấy lại trong Yoan làm một với các biến cố khác – 

Nhưng thay vì coi như giai đoạn xãy ra trong thời gian – Thì tất cả được coi như một việc 

độc nhất của Chúa Yêsu. 

 - Tiết I : Hai phép lạ, rồi sêmeĩon Tảy uế Đền thờ, đã ám chỉ đến Đền thờ là Thân 

mình Chúa Yesu bị phá đi và xây dựng lại. 

 - Tiết II : Cũng hai phép lạ. Tại Yêrusalem, ciệc đó đã đem Chúa Yêsu đến nguy 

hiểm tính mạng. Nhưng đáp lại, Ngài tuyên bố mình là Đấng tái sinh. 

 - Tiết III: : Tất cả tại Galilée, nhưng vào Paskha (dịp Thương Khó) Chúa Yêsu nói 

mình ban Mình-Máu, có ám chỉ đến việc thăng thiên và kết : Mường tượng thấy Yuđa bội 

phản. 

 - Tiết IV : Đi Yêrusalem – Nguy hiểm. Chúa Yêsu đi Yêrusalem để hy sinh – và 

bởi đó nên nguồn Sự sống và Sự sáng cho thế gian. 

 - Tiết V : Chúa Yêsu bị loại và từ khước (nơi người mù), nhưng Ngài lại là người 

chăn chiên thí mạng để lấy lại. 

 - Tiết VI : Từ Đông Yêrusalem đến Yuđê : Chết để khởi thắng sự chết.  

 - Tiết VII : Vào Yêrusalem để chết – nhưng chết đó lại là vinh hiển, là tôn dương. 

Thấy được rằng mỗi tiết chấp chứa cả Tin lành. Chúa Yêsu tỏ mình ra – chịu đóng đinh - 

Sống lại – tôn dương – ban sự sống. 

 

 * Các kết cấu hay phụ chương. 

 

Có nhiệm vụ đặt liên lạc. 

 - 3: 25-36 Ngó lui (Pneuma, testimonium) Ngó tới (Verba Dei sứ mệnh) 

 - 4: 27-42 Nêu vấn đề Cibus là vâng ý Cha (5:19-30  6:27  55  57) 

 - 5: 41-47 Nêu vấn đề Doxa. 

 - 6: 60-71 Nêu vấn đề krisis. 10:22-39 đặc biệt và dài hơn cả. 

 - 11:45-54 Không hẳn là phụ chương theo mẫu chung. Đây vừa là kết thúc truyện 

trước, vừa cần thiết để dẫn vào Thương khó. 

 - 12: 37-50 : Kết thúc cho cả Sách Các Dấu Lạ 

 

     * Các chủ đề. 

 

Tuy mỗi tiết đều được coi như mỗi đơn vị đầy đủ ý nghĩa, nhưng nếu coi chung từ tiết 

nầy đến tiết nọ, ta có thể nhận ra được sự tiến triển : Thí dụ - Sự sống khởi với tái sinh 

(3:3-8) đến toàn thắng trên sự chết, chuyển đến Vinh quang. Doxa, Krisis và liên lạc Cha 

Con cũng tương tự như vậy. 

 

Yoan 13-17      NHỮNG LỜI TỪ BIỆT. 

Kiểu tổ chức trình thuật và giải thích (trong diễn từ) chúng ta gặp trong Phần I, nay được 

tráo đổi lại : Một điều dễ hiểu và thích hợp với hoàn cảnh. Sau nầy ta sẽ thấy rõ. 
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Các đề tài : Chung chung có hai loại. 

     - Đề tài tương đương với giáo huấn dạy riêng cho môn đồ - Nhất lãm. 

     - Đề tài tương chiếu với đạo lý đã đề cập trong Phần I. 

Hai loại đề tài đó được diễn ra theo hình thức khác ở đây. Kèm vào đó còn những giáo 

huấn mới nữa – cũng có thể coi như giải rộng về một khía cạnh những đạo lý vạch ra theo 

những loại trên. 

 

I/. Đề tài tương đương với Nhất lãm. 

Các đoạn nầy thuộc những lời dạy riêng cho các môn đồ. Trong Phần I không có gì tương 

đương về giáo huấn có tính cách bí truyền như thế - tuy thực sự có luật trừ như các khúc: 

1:37-51  4:31-38  6:66-71. 

Ngược lại Nhất lãm – rãi rác khắp sứ vụ Chúa Yêsu, đã có những lời chỉ bảo riêng cho 

môn đồ. Chung chung, sắp đặt như thế nầy : 

 

A. Những lời chỉ bảo, cảnh cáo, hay hứa cho môn đồ. 

   1. Sứ mệnh của môn đồ cho thế gian (Mt 9:35  10:16 Mc 6:7-11 Lc 3:1-6  10:1-16. 

   2. Lệnh truyền về cách cư xử trong Cộng đoàn tín hữu (Mc 9:33-50  10:35-45) 

   3. Những lời báo trước Yuđa bội phản, Phêrô chối thầy, môn đồ bỏ trốn (Mc 4:18-21  

26-31  //) 

   4. Cảnh cáo trước các cơn cấm cách (Mt 10:17-40 Lc12:2-12 Mc 13:9-13) 

   5. Lời hứa sẽ có ơn trên phù hộ, sự giúp đỡ của Thánh Thần (Mt 10:18-20  28-33 // 

Mc13:11) 

 

B. Những lời báo trước về sự chết và sự  sống lại của Chúa Yêsu (Mc 8:31-33  9:12  

30-32  10:32-34…//) 

 

C. Những lời báo trước về Cánh chung. 

   1. Báo trước những dấu ngày tận thế (Mc 5:13-23  // ) 

   2. Báo trước về quang lâm của Chúa (Mc 13:26-27 // ). 

 

NB. Một tính cách tổ chức của Nhất lãm nên để ý : Chung chung các lời đó cũng được 

tập trung vào cuối đời Chúa Yêsu, hay cuối sứ vụ, và được đem sát vào lại với truyện 

Thương Khó, hay ngay trong Thương khó. Thí dụ Mc 13 – Diễn từ chung luận sát ngay 

cuộc Thương khó – Còn Luca đã đem nhiều lời dạy bảo môn đồ vào Tiệc ly mà Marcô và 

Mattheu lại đặt nơi khác trong sứ vụ Chúa Yêsu. Như thế, Yoan kết thúc một trình tự đã 

có từ trước – Đằng khác lại có những lời dạy dỗ riêng cho môn đồ ở trên, chỉ trừ có C. 1 

– Điềm báo tận thế - hình như Yoan không quan tâm đến những suy luận đó. 

Nơi Yoan có các đề tài của Nhất lãm đó: 

Yn 16: Chung chung có các đề tài thuộc loại A – 3,4,5 (gần sát), còn tương đương thôi thì 

có B, C2. Kỳ dư có thể nói diễn rộng hơn những đề tài đó. 

Hãy so sánh: (16:1-4 (A4) cách riêng với Mc 13:9 Mt 10:17 Lc 6:22 – Nguy hiểm phải 

chết (Mt 10:28 Lc 12:4). 

16:5           tương đương với B. 

16:7-15     tương đương với A5 (đáng để ý Mc 13 và Mt 10 cũng tiếp lời báo cấm đạo). 

16:16-22   tương đương với B và C2. 

16:23         có gì tương đương với Mt 7:7-8 Lc 11:9t. 
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16:30-31   có lời tuyên tín của môn đồ (tương tự với Yn 6:68t Mc 8:29). 

16:32         A3 (Mc14:27) 

16:33         A4,5 (Mc13:13) 

Như thế, hầu như cả đoạn có điều gì tương chiếu với diễn từ chung luận trong Marcô, và 

cùng lắm điều tương tự với những giáo huấn riêng trong Nhất lãm. 

Các đoạn khác không dày đặc như thế về tương tương với Nhất lãm, nhưng cũng không 

phải là hiếm. So sánh: 

13:1-30 với trình thuật Tiệc ly của Nhất lãm (Logion Lc 22:27 với việc rữa chân – áp 

dụng Mt 10:24 Lc 6:40 : chung chung A2. Yoan sẽ tập trung trong mandatum novum / 

lệnh mới.  
13:18t          A3 – 

13:20           (coi Mt 10:40 Lc10:16 Mc 9:37 – chung chung A1) 

13: 36-38     A3- Về Phêrô. 

14:2-3          C2 

14:16-19     A5 và lời báo chết cùng trở lại : B, C2. 

15:13         B (Animam ponere/ thí mạng vì bằng hữu : Mc10:45 animam dare/thí mạng 

sống làm giá chuộc) 

15:18-21     A4 (giống cách riêng với Mc 13:13) 

15: 26-27    A5. 

Như thế, các diễn từ nầy tương đương với các diễn từ Nhất lãm đặt sát gần Thương Khó. 

 

Kiểu trình bày của Yoan khác xa kiểu của Nhất lãm. 

     - Thương khó. Nhất lãm nói đến kiểu biên bản Chết – Giết – Đóng đinh. Yoan dùng 

tiếng có nghĩa thần học ngay; Animam ponere/ Thí mạng sống vì bằng hữu (15:13) 

Vadere/ Đi về… (13:3  36  14:4  28 hubagein) (14:2 12  16:28 poreugesthai) transire ex 

hoc mundo/ Qua khỏi thế gian nầy (13:1) clarificari/ Tôn vinh (13:31 doxasthễnai) 

abire / Ra đi (16:7) - những ám chỉ đến Exodus của Con Người. 

Những tiến đó tất nhiên có thể dùng cho Thăng thiên nữa. 

     - Sống lại. Nhất lãm dùng Resurgere, Suscitari – Còn Yoan – Mundus me non videt/ 

Thế gian không còn thấy Ta (14:19) Et  iterum modicum et videbitis me/và lại một ít 

nữa các ngươi lại xem thấy Ta (16:16) iterum videbo vos/ Ta sẽ thấy các ngươi lại 

(16:22) – nên so với 20:20 : Các tiếng đó nói đến biến cố sống lại, nhưng một trật cũng là 

những tiếng áp dụng được cho Quang lâm tận thế. 

Đối chiếu với các muc B, C2 trên kia, ta thấy Nhất lãm có phân biệt đành rành – Còn 

trong Yoan, không còn khác nhau nữa. Yoan nói đến Chết và Sống lại như những biến cố 

Cánh chung. Chúa Yêsu chết trên thập giá, chính là Chúa Kitô lên Bên Hữu Thiên Chúa. 

Việc Ngài trở lại với các môn đồ sau khi chết được liên lạc mật thiết – nếu không hẳn là 

đồng nhất – với việc Thánh Thần đến. Và đó chính là cuộc quan lâm của Ngài. 

 

Vậy, Yoan đi sâu vào cách hiểu chung luận, điều nầy thấy rõ cách riêng trong 14:1-24: 

Câu 3: Bắt đầu bằng lời Chúa Yêsu – Ngài từ biệt môn đồ - nhưng hứa chắc là sẽ trở lại. 

Điều đó gây thắc mắc – Các thắc mắc đó được bàn luận trong đối thoại vời Tôma, Philip 

và Yuđa. Chung chung nói về ITERUM VENIO / TA SẼ TRỞ LẠI hiểu theo nghĩa: 

   - 14:12    Chúa Yêsu sẽ tiếp tục công việc quyền năng của Ngài nơi môn đồ. 

   - 14:15tt  Đấng bầu chữa sẽ ở trong họ. 

   - 14:19    Môn đồ sẽ được sống nhờ bởi Chúa Kitô hằng sống. 
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   - 14:21    Môn đồ thâm giao vĩnh viễn với Ngài nhờ Agapè. 

Chính theo nghĩa đó mà Ngài sẽ đến cùng họ (14:18). Họ sẽ thấy Ngài mà thế gian không 

thấy (14:19). Ngài sẽ tỏ mình ra cho họ (14:21 emphanízein) : Các tiếng đó cố gợi nên ý 

nghĩa Parousia epiphania Cánh chung. Vì các tiếng đó đánh động đến cái hoài bão to tát 

của Hội Thánh sơ thời như thấy nói trong Khải huyền 1:7. Tín hữu nào lại không nói như 

Yuđa (14:22). Lời đáp chỉ cho biết rằng parousia đích thực chính là sự thâm giao nhờ 

Agapè của Thiên Chúa. Sự thâm giao đã trở nên có thể có nhờ sự chết và sống lại của 

Chúa Kitô (14:23). 

 

16:16-22 MODICUM/ Một ít nữa. 
Đây cũng nhắm đến sự ngong ngóng của Hội Thánh. Chúa Yêsu nói (16:16) một ít nữa 

họ sẽ không còn thấy, và lại một ít nữa họ lại thấy Ngài. Môn đồ băng khoăng nghĩ ngợi 

(16:18). Các lời đó ám chỉ đến một sự trạng của Hội Thánh trong nhiều nơi ; Họ tiên 

đoán khoảng cách giữa Chết-Sống lại và Quang lâm của Ngài sẽ ngắn lắm. Tín hữu đinh 

ninh rằng Chúa Yêsu đã nói thế. Nhưng khi Yoan viết ra, khoảng đó đã thành dài dẵng 

lắm mà họ không ngờ được. Vậy Chúa Yêsu muốn nói gì ? 

Lời đáp nói đến pressure/ áp lực (thlipsis) so được như đau đớn của người mẹ sinh con. 

Nhưng tiếp sau đau đớn là một sự hoan lạc vì một người đã chào đời. Thlipsis đó cùng 

Dolores đó (Mc 13:8) đã nên thành ngữ chỉ những tai ương xãy đến trước khi Con Người 

xuất hiện. 

Như vậy, có thể thấy rõ là Yoan có ý giúp Hội Thánh hiểu lại biến cố sắp trình thuật 

trong các chương 18-20 (Sự chết và Sống lại) như chính biến cố Cánh chung theo một 

nghĩa đầy đủ. 

 

II. Đề tài đã bàn đến trong Phần I của Yoan. 

Kiểu trình bày: 

Hoặc vọng lai xa xa các chủ đề của Phần I, hoặc lặp lại với một kiểu mới, lấy thì hiện tại 

hay quá khứ thay cho thì  sẽ đến, hay nói thẳng về môn đồ điều đã nói trổng trong ngôi 

thứ ba. Thí dụ so sánh: 

     - 7:39  11:4  12:23  13:31 về quan niệm Doxa. 

     - 1:18  6:46  8:28  32  38  10:38  14:7-9 về Biết Thiên Chúa. 

     -  3:15  36  6:57  5:21  10:10  10:28  11:25  14:19 về sự sống. 

Kết thúc ý chung : Liên lạc tiên trưng giữa Cha và Con đã nói đến trong Phần I và cũng 

cho đấy đó là liên lạc cùng tận giữa Thiên Chúa và loài người – sẽ được thực hiện nhờ 

Lời làm người. Liên lạc đó vừa là Biết- Thấy - Ở trong nhau - Thông chia một sự sống. 

Bây giờ liên lạc đó được tuyên bố là được thực hiện nơi môn đệ. Thực hiện được nhờ 

việc Chúa Yêsu ra đi và trở lại – Biến cố phải coi như Cánh chung đích thực. Vì đó là 

mọi lời tiên tri được thực hiện. Vinh quang Thiên Chúa được mặc khải. Sự Biết Thiên 

Chúa sẵn để mọi người lớn bé đều có thể chịu lấy. Đó là chính việc Thiên Chúa ở cùng 

người ta. 

Vậy diễn từ tuy dặt vào lúc mà Phúc âm gọi “Trong đêm Ngài bị nộp” nhưng kỳ thực là 

chính Chúa Kitô đã chết và sống lại nói cùng môn đệ. 

Ý định của tác giả là cho thấy làm sao sự sống đời đời – đã trình bày và hứa trong Phần I 

– đã thực hiện trong kinh nghiệm môn đồ (tức là mọi tín hữu) và vạch ra sự sống đó cốt 

là gì, đặc tính thế nào. Sự sống đó được diễn tả theo nhiều kiểu, nhưng chính là bằng ý 

niệm Chúa Kitô và môn đồ ở trong nhau - Họa lại sự Cha Con ở trong nhau (14:10t  20  
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15:4t 17:20-23). Cũng một điều ấy được diễn tả trong Agapè, đời đời hằng có trong sự 

trao đổi, thâm giao tuyệt đối giữa Cha và Con, và đã tỏ bày ra đối với loài người trong sự 

Chúa Kitô tế hiến mình. Những kẻ tin đáp lại bằng tin cậy và vâng phục đối với Chúa 

Kitô và bằng lòng yêu thương lẫn nhau ( 14:31  15:9t  12-13  17:23-26…) 

 

* Tổ chức trình thuật và diễn từ. 

Hai ý chính Lấy lại đề tài Nhất lãm để vạch ra tính cách Cánh chung của sự chết-sống lại  

của Chúa Yêsu và vạch ra bản tính của sự sống mới tín hữu nhờ sự chết-sống lại của 

Chúa Kitô – hai ý đó được diễn tả trong cả 5 chương, nhưng nhiều khi không được rõ 

ràng, lại lắm lúc lặp đi lặp lại. Bình diện khi thì thực tế theo sự kiện lịch sử, khi lại có 

tính cách huyền diệu. Bởi đó đã có lắm ức thuyết muốn tìm nguồn văn hay tráo đổi vị trí 

các đoạn. 

Nhưng nhiệm vụ chú giải, không phải là chú giải một văn bản tự mình tạo ra, mà là văn 

bản hiện tại và cố cách hiểu văn bản đó. Vậy xét văn bản hiện tại, ta thấy được là chung 

chung các đoạn kế tiếp nhau theo một biểu thức như thấy trong các đoạn trước của Yoan: 

Một cảnh sống động dẫn vào đề - Đề diễn giải trong đàm đạo – Đối thoại chuyển dần 

sang độc thoại.  Nhưng đây! Kèm một độc thoại có tính cách đặc biệt : Một kinh nguyện 

của Chúa Kitô (Yn 17). 

 

* Chú giải. 

Yn 13: 1-30 : Chúa Yêsu rữa chân cho các môn đồ. 

Vấn đề ý nghĩa của đoạn nầy rất phức tạp. Chúng ta sẽ bàn đến sau. Trước tiên hãy phân 

tích và lãnh hội ý nghĩa từng câu đã. 

 

Câu 1: Ante diem festum Paskhae/ trước lễ Vượt qua. 

Vấn đề Tiệc ly vào ngày nào rất phức tạp. Bình luận lịch sử hẳn để làm chung với Nhất 

lãm. 

Vấn đề thứ hai – Tại sao Yoan không thuật lại việc lập Thánh Thể - Nhiều ức thuyết : 

Yoan muốn cho hiểu Thánh thể không chỉ là Paskha của Hội Thánh, hay ở dưới ảnh 

hưởng disciplina arcanorum/  không có gì gọi là chắc được. 

Sciens / biết. Yoan nhấn ngay từ đầu ý thức của Chúa Yêsu – Chỉ có Ngài giữ vai chủ 

động trong toàn biến cố Thương khó (17:4  19:28). 

Quia venit hora / Đã đến giờ. 

Nghĩa Hora chúng ta đã bàn 12:23. 

Ut transeat / Qua khỏi. 

Chỉ sự chết của Chúa Yêsu, nhưng một trật cũng hiểu được Thăng thiên. 

 

Ex hoc mundo / khỏi thế gian. 

Kósmos – Một tiếng quan trọng trong Yoan cách chung và cách riêng trong các đoạn nầy. 

Dùng 40 lần Yn 13-17) : 

     - Nghĩa : Thành ngữ chung luận phân kế đồ Thiên Chúa làm 2 giai đoạn. 

     - Yoan – Kósmos chống chọi với chính Chúa Yêsu và những kẻ thuộc về Ngài.  

Hai nghĩa đó được liên kết với nhau nhờ tính cách Cánh chung của sự kiện lịch sử là 

Chúa Yêsu. Dừng lại ngưỡng cửa thế gian trước lúc ra đi, Chúa Yesu sắp đặt đời sống 

những kẻ thuộc về Ngài, hiệp nhất với Ngài – nhưng lại còn ở trong kósmos : Một sinh 

mạng lưỡng năng.  
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Cum dilexisset suos / Mến yêu các kẻ thuộc về Ngài. 

Cả sứ vụ Chúa Yêsu tóm lại lời nầy. Coi 15:19- Chúa Yêsu với những kẻ thuộc về Ngài / 

Thế gian và những kẻ thuộc nó. Việc nhấn đến tương phản giữa Chúa Yêsu và thế gian 

dọn vào cả trong đoạn 15-17. 

Qui errant in mundo /Còn trong thế gian. 

Đó là mối quan ngại! Chúa Yêsu vẫn để những kẻ thuộc Ngài trong thế gian. 

In finem dilexit eos / Yêu mến họ đến cùng. 

   - In finem : (télos) – Theo tiếng Hy Lạp có thể hiểu như adverbe – Cách hết sức, cách 

hoàn toàn đầy đủ : Lòng yêu mến của Thiên Chúa có thể làm bất cứ việc khó khăn gì vì 

các kẻ thuộc về Ngài. 

    - In finem còn giữ nghĩa Tận cùng : Mút cùng đời Chúa Yêsu. 

    - Télos còn có nghĩa chung luận – Giờ của Chúa Yêsu đã là Cánh chung. 

 

Câu 2: Caena facta /Bữa tối ấy. 

Văn bản Vulgata ( D it pesh sah bob) – Sau khi đã ăn xong. Nhưng đúng hơn phải theo 

văn bản có participe présent – Đang bữa ăn – Nghĩa Caena  /bữa tối. Đây Yoan hiểu bữa 

tối như 1Cr 11:20 không? Nếu có, thì Yoan tất có ám chỉ đến trung tâm của bữa đó : Nghi 

tiết đã thiết lập để truy niệm Chúa Yesu chết và sống lại. 

Cum diabolus jam  misisset in cor…/ Ma quỷ gieo vào lòng… 

Khó dịch. (BJ) Ý : Coi Lc 22:3 – Hai vũ trụ đối nghịch nhau. Một bên- Chúa Yêsu và 

Agapè của Ngài (mà là agapè của Thiên Chúa thể hóa trong sứ mệnh của Chúa Yêsu 

(13:16). Bên kia – ma quỷ có mặt, một cách cũng như thể hóa nơi Yuđa.  

 

Câu 3: Sciens – nhấn lại lần nữa vấn đề chủ chốt trong Thương khó – Chúa Yêsu làm 

mọi sự trong ý thức tuyệt đối. Và như thế, các việc của Ngài có tính cách mặc khải. 

Trong mạch lạc : Đối chiếu quyền cao cả và hành vi của Chúa Yêsu. 

Quia Deo exivit, et ad Deum vadit / Ngài đã xuất từ Thiên Chúa, và đang đi về cùng 

Thiên Chúa.  

Exodus của Thiên Chúa đã đến. Nhưng là đi đến vinh quang của Cha, ngang qua sỉ nhục 

Thập giá. Sự sỉ nhục mường tượng thấy qua Rửa chân. 

 

Câu 4-5: Việc Rửa chân. 

Việc của nô lệ mà một chủ Do Thái không thể đòi nô lệ Do Thái làm được. Tuy thế - vợ 

rửa chân cho chồng, môn đồ rửa chân cho rabbi.  

  

Câu 6: Venit ergo/ tới phiên (vậy Ngài đến cùng …) 

Kiểu đặt câu hình như muốn nói Chúa Yêsu khởi sự với Simon Phêrô. Câu nói của Phêrô 

cho thấy sự kỳ dị của hành vi Chúa Yêsu đối với con mắt người đời. Phêrô xét đoán hoàn 

toàn theo xác thịt. (8:15) theo mắt thấy (7:24). Trí khôn an lành của người đời không lý 

hội được sự nghịch nhiên nơi dung mạo Lời làm người. 

 

Câu 7: Nescit modo, scies autem postea / Nay ngươi không biết nhưng sau nầy sẽ hiểu 

Trách cứ mê muội cũng có, nhưng cốt yếu là lời dung thứ và là một lời hứa. 

Postea/ sau nầy.  

Tất nhiên không phải là mấy phút sau, khi Chúa Yêsu cắt nghĩa (12tt) là Phêrô am tường 

cả. Postea đòi một sự thay đổi lớn lao. Kỷ nguyên mới xuất hiện với sự chết và sống lại 
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của Chúa Yêsu: cũng như 2:12  12:16. Và lý do là như 7:39  14:26  16:13 – chỉ có sức 

Thánh Thần, người ta mới hiểu biết Chúa Yêsu. Môn đồ cũng không hơn gì người Do 

Thái. 

 

Câu 8: Ý nghĩa rửa chân. 

Được trình bày trong những lời đôi đáp giữa Chúa Yêsu và Phêrô. Như thường thấy trong 

Yoan : Lời lẽ không nên hiểu theo suy luận tâm lý, nhưng theo ý định của Yoan. Các lời 

đó có tác dụng diễn điều tác giả nhắm đến. Đây, Phêrô tiêu biểu cho tâm trạng nhân loại, 

không muốn nhìn thấy ơn cứu rỗi Thiên Chúa trong sự hạ mình, và chính Thiên Chúa 

trong dung mạo nô lệ. 

Non lavabis mihi pedes in aeternum/ Không đời nào Ngài sẽ rửa chân cho tôi 

Một lời từ chối rất mạnh, nhưng phải so sánh với Mc 8:32 – Yoan không có tương đương 

chính thức với lời đó – Có lẽ Yoan bổ túc ở đây và như thế hướng ý nghĩa Rửa chân rồi. 

Rửa chân ám chỉ đến việc chết trên Thập giá. 

Si non lavero te, non habebis partem mecum / Nếu Ta không rửa cho ngươi, tất ngươi 

không có phần nào với Ta. 

Nên so sánh với Mc 8:33 – trong đó Phêrô cũng vấp phạm vì Thập giá. Phêrô – tuy dẫu 

đầy kính phục thầy nên từ chối điều mình tưởng hạ giá – vẫn đã đi trên đường lạc, dừng 

lại trên điều hợp lý của loài người, chưa vào ý định của Thiên Chúa. 

Phêrô – nếu nhất quyết như thế - ắt không còn có gì chung với Chúa Yêsu, không thông 

chia các ơn huệ phát sinh tự Thương khó, không còn thuộc về những kẻ Chúa Yêsu chọn. 

Chỗ nầy chúng ta thấy Yoan đặt tầm quan trọng đặc biệt vào việc rữa chân, quyết định 

cho việc thuộc về Chúa Yêsu. 

 

Câu 9: Phêrô biết là được là quan trọng, nhưng vẫn chưa hiểu. 

Phêrô tưởng sự hiệp nhất với thầy tùy vào diện tích thân mình đụng chạm đến hành vi 

Rửa kia, và như thế xin được rửa tất cả những phần mình nào hiện có thể rửa được. 

 

Câu 10: Một câu danh tiếng về bình luận văn bản.   
A/. Qui lotus est, non indigent nisi ut pedes lavet – đại đa số MSS latin /Kẻ đã tắm rồi, 

không cần phải rửa nữa, chỉ rửa chân thôi. 

 

B/. Qui lotus est, non indigent lavari - Sinaiticus, Vulgata (ít MSS) 379 Jerome, Tertull, 

Agust, Orige./ Kẻ đã tắm rồi, cần gì phải rửa 

Cả hai dị  bản đều cựu trào và phổ biến. Vấn đề chỉ quyết định được do mạch lạc của 

Yoan, nhưng tiên vàn có nhiều điểm nhận xét: 

     - Yoan dùng hai động từ : Loúesthai và níptesthai – nghĩa có sắc thái khác nhau – 

nhưng cũng phải nói Yoan nhiều khi Yoan cùng cặp động từ đổi thay nhau cho dễ nghe. 

     - Chiếu theo 8b – không thể coi việc Chúa Yêsu làm như tầm thường. 

     - Hình như có thói tục : Khách đi dự tiệc thì tắm trước đã, khi đến nhà thiết tiệc thì chỉ 

rửa chân thôi. 

     - Tiếng loúein có dùng cho những lễ nghi tôn giáo. 

 

Bình luận chung nhận B làm chính bản. Loúein có thể có sắc thái riêng của nó với 

níptesthai, nhưng theo kiểu dùng tiếng của Yoan, không thể nói được Yoan đã đặt ý 

nghĩa vào đó. Tại sao ? Yoan thêm sau tiếng Loúesthai để hướng về ý nghĩa Yoan nhắm 
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đến: Bối cảnh là cắt nghĩa phép rửa của Hội Thánh, nhưng ý của câu là vạch ra sự hiểu 

lầm của Pherô – tưởng rằng rửa thêm phần nào càng được ơn ích. Trái lại Chúa Yêsu rửa 

cho thì liền được toàn mình trong sạch. Mọi sự rữa ráy khác không ích lợi gì. 

Sed non omnes / Nhưng không phải hết thảy các ngươi đều sạch cả đâu. 

Ám chỉ về Yuđa nầy vạch ra điều quan trọng : Không có việc ma thuật, máy nhạy trong 

công việc cứu rỗi.  

 

Với câu 10 nầy – nảy ra vấn đề về ý nghĩa việc rửa chân – Rất nhiều người muốn hiểu về 

việc tẩy rửa môn đồ: 

 - Hoặc đem về Thanh Tẩy. 

 - Hoặc đem về phép giải tội. 

 - Hoặc đem về phép Thánh Thể. 

 

Cullmann – Rửa chân – Đem về Thánh Thể. 

Tuy không nói đến việc lập Thánh Thể, nhưng Yoan có nhiều ám chỉ về các phương diện 

của bí tích:    

 -Yn 2:1-11 về Máu : Sự chết thục tội. 

 -      6: 1tt   về mãnh lực sống lại trong bí tích. 

 -      13:3tt  về hiệp nhất trong lòng Mến. 

Còn qui lotus est… nói về thanh tẩy. Rửa trọn cả, không làm lại nữa. Rửa chân làm lại 

được : Thánh Thể - tái diễn lại được để duy trì sự hiệp nhất trong Cộng đoàn. 

Vấn nạn : Phải giả thiết dị bản A là nguyên bản – Ý tưởng tượng trưng khá kỳ dị - Thánh 

Thể có ơn tha tội nhưng không phải là bí tích tha tội. Diệu vợi! Lý luận thế nầy – Rửa 

chân phát từ lòng mến hy sinh của Chúa Yêsu, lòng mến đó diễn tả ra cách đặc biệt nơi 

Thập giá, chết Thập giá diễn ra trong Thánh Thể (Yoan đặt rửa chân vào chính chỗ Nhất 

lãm thuật về lập phép Thánh Thể). 

 

Bultmann – Vì 15:3, trong việc rửa chân đó có hình ảnh của hiệu lực của Lời. Phêrô đã 

chịu lấy rồi, còn muốn hơn gì nữa. Sự trong sạch đố đã chịu lấy trong Đức tin, phó mặc 

cho tác dụng của Lời Làm Người. Yoan tả việc phục vụ của Lời Làm Người dưới hình 

thức rửa chân, vì Yoan muốn nghĩ đến Thanh Tẩy nữa, cốt để vạch ra tầm độ phải chăng 

diễn ra hiệu quả của Lời. Điều nầy mới cốt yếu và đã làm trong sạch môn đồ rồi. 

Vấn nạn : Không cắt nghĩa được xuôi lắm ý nghĩa tượng trưng rửa chân. Vậy nếu hiểu 

rửa chân tượng trưng cho lễ nghi- bất cứ lễ nghi nào, Thánh tẩy, Thánh Thể - đều không 

xuôi với trình thuật: Vậy việc rửa chân nếu có ý nghĩa gì xa hơn việc làm sạch chân môn 

đồ ? Kỳ thực, không thể chỉ tẩy rửa để dự tiệc, vì việc Chúa Yêsu làm không phải đầu 

bữa, vả lại, nếu đem về việc tẩy rửa, thì rửa tay cần thiết hơn.  

 

Phải nói, đây là một ví dụ sống động cho việc Con Thiên Chúa đã lấy forma servi – sự hạ 

mình của Logos, và sự hạ mình đó – hướng tất cả đến chóp đỉnh : Thập giá (các câu 7-8 

đã ám chỉ, ám chỉ đến việc như trong Mc 8:32- Đó là Télos của Agapè – nguồn gốc cho 

mọi Thanh Tẩy, cho Thánh Thể (và chắc Yoan có các bí tích làm bối cảnh, nhưng Yoan 

vạch ra ý nghĩa sâu thẳm của hết các điều ấy. Tín hữu nhờ đó được lôi kéo vào hành vi 

của lòng mến hạ mình đến cực điểm diễn bày trong sự chết của Chúa, mà rửa chân – 

cũng là hành vi của lòng mến hạ mình –là như tiên thường, như khởi điểm Thương Khó. 
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Câu:12:Tuy giải thích mới coi như đổi chiều, đây nhấn đến phục vụ trong khiêm nhường. 

Kỳ thực, hai ý nghĩa liên kết nhau : Sự trong sạch môn đồ được phát nguồn từ lòng mến 

hạ mình phục vụ usque ad mortem, mortem autem crucis /cho đến chết và chết trên 

Thập giá của Đấng tuy có forma Dei đã mặc lấy forma servi. 

Bởi thế, kẻ được Chúa Yêsu tẩy rửa nên trong sạch cũng phải đi đến Kênoisis của lòng 

mến : Yêu mến và phục vụ nhau. Không có chứng chỉ nào khác về việc mình được tẩy 

sạch, ngoài sự hạ mình, hủy mình để phục vụ vì lòng mến. Sau  cùng, sự chết của chúa 

Yêsu vừa là phương thế để nhân loại được tẩy sạch khỏi tội, vừa là gương mẫu cho sự 

sống mới phải noi theo. 

 

Câu 16-20: Diễn tả sự liên kết về số mạng giữa Chúa Yêsu và những kẻ thuộc về Ngài. 

Yoan dùng những logia của Nhất lãm về sứ mệnh môn đồ Chúa Yêsu và soi dọi lại bằng 

ánh sáng của biến cố cuối cùng đời Chúa Yêsu. 

 

Câu 21-30: Việc báo Yuđa bội phản. 

Bữa tối kết thúc bằng việc báo bội phản chỉ chính Yuđa. Và Yuđa ra đi trong đêm tối. 

Erat autem nos / Nói thế rồi – Một nét rất nhiều ý nghĩa. 

Nhắc lại ý nghĩa tượng trưng của sự sáng và tối tăm. 

Đây nhắc lại lần nữa chủ đề Krísis : Tách biệt người ta ra do bởi lời ứng đáp khác nhau 

đối với lời và việc của Chúa Yêsu. Sự tách biệt đến đây là xong. Yuđa ra đi, chỉ còn lại số 

nhỏ sót lại chọn giữa thế gian bất tín. Phần thứ nhất của Yoan là trình thuật về diễn tiến 

của Krísis : Do Thái từ bỏ Chúa Yêsu, nhưng họ bị Thiên Chúa từ bỏ như Isaya đã nói 

(12:37-42) chiếu theo lời trong Bài Tựa (1:11). Nhưng Bài tựa còn tiếp quotquot autem 

receperunt eum…/ Còn những ai đón nhận Ngài…Vậy sau khi bàn đến việc từ khước, 

đến krísis, thì phải bàn đến ơn phúc của những kẻ chịu lấy Chúa Kitô, nhờ Ngài mà nên 

con cái Thiên Chúa. Con cái Thiên Chúa được đại diện nơi nhóm trung thành còn lại đây 

với Chúa Yêsu trong phút sau cùng – Các đoạn diễn từ Tiệc ly bàn đến nhóm người đó. 

 

Yoan 13:31 – 14:31  Chúa Yêsu ra đi và trở lại. 

 

Hình thức: Đối thoại.  

Đ. 14: Mở và kết. Non turbetur cor vestrum /Lòng các ngươi chớ rung động (14:1-27). 

Đ. 14 liên kết với khúc trên bằng chủ đề Ra đi (13:33  14:2  4) 

Cả cuộc đàm thoại mang ý tưởng Ra đi-Trở lại (những tiếng ra đi đó lập đi lập lại luôn – 

quá lắm là 5 câu không nói đến). Cả diễn từ bàn đến ý nghĩa của sự chết và sống lại của 

Chúa Yêsu. 

Mở đầu với lời tuyên bố: Nunc clarificatus est Filius hommis/Bây giờ Con Người đã 

được tôn vinh – Nên để ý đến thì quá khứ - Chúa Yêsu đã đi vào Thương khó. 

11:47-53 – Những kẻ có thẩm quyền trên dân đã tuyên án xử tử Ngài. 

12:28 – Chính Ngài cũng đã lãnh nhận lấy sự chết bằng việc tự hiến mình để làm sáng 

danh Cha. 

13:30 – Yuđa đã lên đường để thi hành việc bội phản. 

Như thế, người nói đây là là Đấng đã chịu đóng đinh – Chúa Yêsu còn sống nhưng như 

đã ngang qua sự chết, tuy rằng trong khuông cảnh lịch sử thì ta còn ở nơi phòng Tiệc ly. 

Sau lời tuyên bố đó,Chúa Yêsu bắt đầu cắt nghĩa Thương khó bằng lời đã từng nói với 

người Do Thái (7:23tt  8:21). Lời đó cũng áp dụng cho môn đồ nữa. Truyền thống Phúc 



Kinh Thánh Chuyên Khoa: Tin Mừng Thánh Yoan 

 

Chú giải của Lm YUSE Nguyễn Thế Thuấn, CSsR Page 138 
 

âm đã giữ kỹ  sự hèn nhát của các môn đồ - của Phêrô cách riêng. Yoan nhắc lại lời báo 

Phêrô chối thầy. Việc ra đi đây không phải việc loài người. Việc loài người – một người 

được mến chuộng như Chúa Yêsu, chắc được những kẻ tận tâm như Phêrô phò tá, hy sinh 

cho toàn danh dự. 

Việc ra đi nầy, Phêrô cho dẫu nhiệt tâm mấy cũng chưa sẵn. Việc ra đi chẳng những là 

chết mà còn là đi dọn chỗ trong nhà Cha. Dọn rồi Ngài trở lại đem họ về Nhà và khi ấy 

họ sẽ theo Ngài. Như thế, một hy vọng lớn lao của Hội Thánh được đả động đến – như 

thấy nói trong 1Th 4:13-18 – Chúa từ trời xuống và sẽ kéo tín hữu theo Ngài : et sic 

semper cum Domino erimus. Chung luận thường ngong ngóng trông Chúa vinh quang 

xuất hiện trên áng mây  và lôi kéo môn đồ về cùng Ngài. Các lời đó vọng lại trong câu 

14:3 – Thần học Yoan khởi đầu với lập trường đó. 

 

Trong đối thoại – Tôma, Philip, Yuđa, cũng như Phêrô – giữa vai trò thính giả hiểu lầm 

để nên dịp cho Chúa Yêsu giải thích sâu rộng hơn. Nhờ hỏi và đáp, chúng ta biết ý nghĩa 

của việc Chúa Yêsu ra đi : 

 - Tức là hành trình (ngang qua chết) về với Cha. 

 - Chính Chúa Yêsu là đường để môn đò cũng lên đường mà về với một đích đàng 

– nghĩa là Chúa Yêsu là môi giới cho môn đồ được biết Thiên Chúa, hay thấy Thiên 

Chúa. Thấy Thiên Chúa tức là thấy Cha,vì Ngài với Cha là một, bởi Cha và Con ở trong 

nhau. Nên lời và việc của Con là của Cha. 

 - Điều nầy rõ ràng nhắm đến Hội Thánh – tình trạng tín hữu thuộc cuối thế kỷ thứ 

nhất và mọi thế kỷ. Chúa Yêsu không còn hiện diện nơi trần gian, nhưng Ngài luôn luôn 

vẫn hoạt động, tiếp tục công việc nơi những kẻ tin Ngài, và còn làm một cách đại quy mô 

nữa – vì Ngài hành động theo lời xin của họ. Bởi Ngài, Thánh Thần sẽ ở lại với họ, ngay 

trong họ. Bởi đó, họ không bị mồ côi, nhưng Ngài sẽ đến với họ (14:5-18). Chẳng bao 

lâu, Ngài ra vô hình đối với thế gian, nhưng môn đệ sẽ thấy Ngài. Thấy Ngài (được thị 

kiến về Thiên Chúa) thì họ được sống. Họ sẽ được thứ tri thức về Thiên Chúa : Đích thực 

là thông chia việc Cha và Con ở trong nhau (14:19-20). Các điều nầy diễn lại dưới hình 

thức khác về đặc tính của Chúa Yêsu – Đấng ban sự sống và sự sáng cho loài người bằng 

việc thí ban chính mình Ngài. 

 

Như thế, việc Chúa Yêsu trở lại được đào sâu – Quang lâm đích thực cũng là việc Chúa 

Yêsu sau khi chết (và bởi vì đã chết), các kẻ theo Ngài sẽ được hiệp nhất với Ngài như 

Kyrios có quyền trên kẻ sống và kẻ chết. Bởi hiệp nhất với Ngài, thì được hiệp nhất với 

Cha, và như thế được vào sự sống đời đời. Đó là lời hứa trong 14:3. Đó là epiphania đích 

thực, cốt yếu là epiphania của Agapè của Thiên Chúa như nói trong 14:21-24. 

 

Khi đặt việc trở lại trong khuôn khổ Thần học đó, mới lường ra được phần nào tầm quan 

trọng của Mandatum novum/điều răn mới về lòng yêu thương nhau (13:34t). Sau câu 

13:33 báo sự chết của Ngài một cách bí ẩn thì Chúa Yêsu ban Mandatum novum/điều 

răn mới – liên lạc giữa sự chết của Ngài và Agapè bắt phải nhớ luôn tất cả việc diễn tiến 

của kế đồ cứu chuộc: 

     - 3:16 Tất cả trình tự phát xuất tự lòng mến Thiên Chúa đối với Thế gian. 

     - 3:35  5:19-20 Cha yêu mến Con. Con đáp lại bằng vâng phục. Bởi sự vâng phục đó 

nên lời của Con chính là việc – lời của Cha. 
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     - 13:1 Chính bằng Agapè hằng có của Thiên Chúa mà Chúa Yêsu yêu các kẻ thuộc về 

Ngài. 

     - 13:34t Bây giờ các kẻ thuộc về Ngài phải diễn lại Agapè Cha đã tỏ ra bằng việc sai 

Con, và Con tỏ ra trong việc hy sinh mạng sống mình – diễn ra trong lòng yêu mến nhau. 

– lòng mến của tín hữu – mặc khải cho thế gian. 

     - 14:27-31 Có tính cách phụ chương. Toát yếu nội dung các lời trước – Trở lại hoàn 

cảnh lịch sử. 

 

Câu 31: Gây nhiều thắc mắc. 

Hình như chấm dứt đàm đạo. Bởi đó, người ta tìm giải quyết về vấn đề bố cục của các 

chương 14-17: 

     A. Yn 15+17 : Trên đường tới Ghetsêmani. 

     B. Surgite, eamus hinc/ Đứng dậy, ta đi khỏi đây. Không phải nhủ môn đồ đi ra – 

nhưng - Ta hẵng về nhà Cha. Không thể hiểu được surgite 

     C. Xáo trộn thứ tự : 

Bernard   : 13:1-31a – 15 - 16  ;    13:31b-38 - 14 - 17. 

Bultmann: 13:1-30 - 17 - 13:31-35 - 15 – 16 - 13:36-14:31 

Chung chung : không có văn kiện – Loại được vài khó khăn nhưng chưa chắc đã làm cho 

mạch lạc, ý tưởng nên xuôi hơn. 

     D. Đoạn 14 là một diễn từ song song với 15- 17 – Đó là những bài giảng, có lẽ về 

Thánh Thể hay khi cử hành Thánh Thể, nói ra trước, thu thập sau. Bởi đó, tư tưởng lập lại 

nhiều. 

 

Nhưng dù sao, chú giải phải bằng văn kiện hiện có. Tiền sử của văn kiện – thí dụ như giải 

quyết D –là ức thuyết. Ức thuyết có ích lợi để hiểu được sao lại có văn kiện gay go như 

hiện có. 

 

Câu 31: Nunc clarificatus / Bây giờ Con người đã được tôn vinh. 

Giờ biến cố cứu rỗi đã đánh, đã chỉ đúng theo chương trình của Thiên Chúa ngay khi 

người phản trắc nhắc chân khỏi cửa phòng Tiệc ly mà lút hẳn vào Đêm. Đạo lịch sử dựa 

trên những điều chỉ có một lần đã xãy ra dưới trần gian. 

Clarificatus / so với Turbatus (13:21)   

Chúa Yêsu như thể chạm trán với Princeps hujus mundi/ Thủ lĩnh thế gian, tuy dung 

mạo nó hiện đây dưới một người xương thịt : Yuđa. Nhưng Chúa Yêsu bằng lòng để 

quyền lực tối tăm thi thố lòng độc ác nơi mình và chính Ngài hoàn toàn tự do đã khiến 

Yuđa ra đi – Ngài lĩnh lấy khổ thống trong hoàn toàn vâng phục Cha. Sự hoàn toàn thưa 

vâng đối với Cha lại là Vinh hiển của Ngài. Lời đã diễn tả tất cả Thương khó như một 

biến cố duy nhất và coi như đã hoàn tất – Doxa của Chúa Yêsu đã mặc khải.  

Et clarificatus Deus in eo / Thiên Chúa đã được tôn vinh nơi Ngài. 

Cũng một biến cố đó, Thiên Chúa được Vinh hiển. Chính vì Cha được hoàn toàn vinh 

hiển trong việc làm Con được vinh hiển mà lộ ra tính cách mặc khải của Doxa. Việc Cha 

được vinh hiển thành tựu chính trong việc mặc khải cùng tận nầy. 

 

Câu 32: Còn đứng trong hoàn cảnh lịch sử. 

Thập giá còn trong tương lai. 
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Et continuo clarifica…/ Và ngay đây Người sẽ tôn vinh Ngài.  

Doxa của Chúa Yêsu hiện tỏ ngay lập tức trong Thương khó – tức là đi về trong vinh 

quang Cha – trong sống lại, trong  ơn Thánh Thần, trong sự hiện diện giữa những kẻ 

thuộc về Ngài.  

 

Câu 33: Chủ đề ra đi.  

Ý nghĩa phức tạp : Chết và Thăng thiên 

Vos non potestis venire/ Các ngươi không thể đến được. 

Cả hai nghĩa trên việc ra đi kia không thể áp dụng hiện bây giờ cho môn đồ. Môn đồ 

không hơn gì người Do Thái. Tin của họ vẫn còn khiếm khuyết. 

 

Câu 34: Môn đồ còn phải ở lại trên thế gian. 

Để điều khiển đời họ, Chúa Yêsu ban cho họ điều răn mới – Mandatum novum. 

- Không phải là Israel không hề biết điều răn ấy (Lv 19:18) P. Aboth 1:12 cũng nói đến. 

- Nhưng mới : Vì tương chiếu với điều cốt yếu nơi liên lạc giữa Cha-Con (10:18  12:49tt  

15:10) – Mến thương nhau, không chỉ là điều tốt lành, nhưng chính là vì điều đó mặc 

khải Cha và Con. 

- Mới cũng là vì điều đó ban bố ra để chi phối thời mới khai mạc với sự chết và sống lại 

của Chúa Yêsu (1Yn 2:8) 

Ut diligatis invicem/ Hãy yêu mến nhau 

Không phải làm hẹp điều răn yêu người lại. Những kẻ thuộc về Chúa Yêsu yêu nhau khác 

hẳn mọi lòng yêu mến khác vì căn cứ trên lòng Cha-Con yêu mến nhau và mặc khải điều 

đó ra. Lòng Cha yêu mến Con khác hẳn lòng Cha yêu mến thế gian tội lỗi, vì Cha nhìn 

nơi Con chính sự trọn lành của Con cũng như Cha. Cũng vậy, thuộc về cái cốt tử của sự 

sống mới là mọi kẻ thuộc về Chúa Kitô yêu mến nhau – Họ mà không đạt thấu điều đó, 

họ cũng không họa lai nơi họ chính sự sống Thiên Chúa. 

Sicut dilexi vos/ Như Ta đã yêu mến các ngươi. 

Mạch lạc đem về rửa chân, nhưng cuối cùng đem về sự chết của Chúa Yêsu – mẫu cùng 

tột cho lòng mến nhau giữa tín hữu. 

In hoc cognoscent / Cũng hãy làm điều đó (yêu mến nhau). 

Yêu mến nhau – Chứng chỉ chân thật hiển nhiên cho tư cách môn đồ. 

 

Câu 36-38: Pherô. 

Xét về bố cục trình thuật thì giữ vai trò thính giả không hiểu, hay hiểu lầm. 

Xét về lịch sử, Yoan giữ truyền thống chung về báo Phêrô chối. 

Xét về mạch lạc, không thỏa với lệnh yêu mến, Phêrô muốn theo ngay. Không hình ảnh – 

Biết và cảm bởi kinh nghiệm thần bí có vẻ hấp dẫn hơn việc kiên nhẫn đi theo Thánh ý 

Thiên Chúa. 

 

Yoan : 14:1-3 : Ra đi trở lại : Đặt chủ đề. 

Kiểu nói có ngụ ý đến quan niệm chung luận của Hội Thánh. Thay vì quan niệm quá dựa 

trên tưởng tượng – bởi dựa trên kiểu nói của trò lưu khải huyền – Yoan phân biệt các giai 

đoạn, và nhấn vào tính cách Cánh chung của giai đoạn hiện tại. Hay phải hơn, sự kiện 

hiện tại đã hoàn thành và sắp kết liễu nơi sự chết-sống lại của Chúa Kitô. 
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Câu 1: Văn bản Hy Lạp cho hiểu nhiều kiểu về 1b, nhưng đối chiếu với 1a (imperatif) 

nên các tác giả thường hiểu 1b như imperatif cả. 

 

Câu 2:Mansiones/ Nhà :  

Chắc Yoan nhắc đến tự nguyên Manere / 14:23 Hình ảnh ở đây nhưng câu 23 sau đã vén 

màn cho thấy cốt yếu là gì. 

 

Câu 4: Lời hứa trên chỉ có ý nghĩa cho lòng tin. 

Câu nầy nối với Câu 3 – Môn đồ không thể nghi hoặc về chỗ mà họ được ở nhưng lại 

chuyển qua Via/ Đường : Họ biết đường đi đến chỗ đó. Mà biết đường là biết việc Chúa 

Yêsu ra đi, hành trình của Ngài. Như thế biết Ngài đi về nhà Cha nhờ chết và sống lại. 

Đường họ phải theo cũng thế. 

 

Câu 5-6: Tôma hỏi cũng như Do Thái (7:35t  8:22). 

Diễn lại quan niệm quá trần tục về những điều thuộc Thiên Chúa - Nhưng cũng có lý – 

Muốn biết đường của mình phải theo thì phải biêt về hupagein của Chúa Yêsu là gì. 

Ego sum via / Đường, chính là Ta. 

Chúa Yêsu không cần đường nào (khác môn đệ) – Ngài chính là đường cho môn đệ - 

Nhưng ở đây, Đường và Đích phù hợp với nhau, cũng là một. Đi vào Đường đó là đạt 

Đích nữa rồi.  Nguyên nhân : 

Veritas et Vita / Sự thật và sự sống.  

Chúa Yêsu là thực tại Thiên Chúa diễn bày ra cho người ta. Ngài cũng là điều ao ước để 

được sống : Ngài là sự sống. Cả ba thực tại : Đường – Sự thật – Sự sống nối chặt nhau 

trong Ego Eimi. Veritas –Vita đây luôn luôn có vì Chúa Yêsu là Via – Không phải là 

những thực tại người ta có quyền sở hữu. 

Nemo venit ad Patrem. Nisi per me / Không ai đến với Cha mà không nhờ Ta. 

Chỉ có một mặc khải của Thiên Chúa, chỉ có một dây nối giữa Thiên Chúa và loài người. 

 

Câu 7: Lại một câu nói bắc cầu cho câu hỏi sau. 

Chúa Yêsu là Đấng mặc khải cốt là vì nơi Ngài, nhân loại được có Cha hiện diện. 

Et amodo (ap’arti) / Ngay từ bây giờ. 

Đêm về lúc Chúa Yêsu hoàn tất mặc khải Cha thì đi về trong vinh quang của Cha. 

 

Câu 8: Philip – Đại diện cho những người ngong ngóng một cảnh huy hoàng rực rỡ nào. 

Nhưng lời xin của Philip - Ostende nobis Patrem et sufficit nobis / Xin tỏ cho chúng tôi 

thấy Cha, thế là đủ cho chúng tôi. 
Là lời xin, sự mong ước của hết mọi tâm hồn có lòng đạo. Xh 33:18 – Không gì có thể 

ước ao hơn là chiêm ngắm Thiên Chúa – nhưng ngay lời xin đó cho thấy cái khiếm 

khuyết đức tin nơi Philip.  

 

Câu 9: Tanto tempore / Đã bao lâu rồi. 

Một sự trách móc về sự khiếm khuyết đó. Sum họp cùng Chúa Yêsu mất hết ý nghĩa nếu 

không nhận ra được rằng : Chúa Yêsu không phải là gì cả nếu không phải là Đấng nơi đó 

Thiên Chúa hiện diện. Đằng khác, sự ở cùng Chúa Yêsu làm cho có thể chiêm ngắm 

Thiên Chúa. 

Qui videt me, videt et Patrem / Ai thấy Ta là đã thấy Cha Ta. 
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Chúa Yêsu là mặc khải Thiên Chúa. Cha ở trong Ngài, chính Cha hành động trong Ngài. 

 

Câu 10-11: Cắt nghĩa thêm chính điều đó và căn cứ đức tin đó ở đâu. 

Công thức hổ tương trọn hảo giữa Cha và Con. 

Nên để ý Verba quae ego loquor…ipse facit opera / Các lời Ta nói với các 

ngươi…hằng làm công việc của Ngài. Yoan chuyển dễ dàng lời qua việc vì cả hai đều 

có tính cách mặc khải và diễn bày quyền năng Thiên Chúa. 

 

Câu 12 : Sự hiện diện của Chúa Yêsu nơi các kẻ tin tỏ bày nơi việc họ làm. 

Những việc đó tức là : 

 - Các phép lạ (Mc16:17-18) 

 - Yoan còn thêm – Cách riêng là những việc trong đó quyền năng và tính cách 

Thiên Chúa được rõ rệt – Yoan nghĩ cách riêng đến việc thu nạp Tín hữu vào Hội Thánh 

(17:20  20:29). 

Quia ego ad Patrem vado / Vì Ta đi đến cùng Cha. 

Chết – Sống lại của Chúa Yêsu – Điều kiện để Hội Thánh được sai đi rao giảng. 

 

Câu 13: Các việc majora/ lớn lao  kia kỳ thực là việc của Đấng – mà ngoài Ngài ra họ 

không làm gì được (15:5) – Hứa hiệu quả cho công việc, lại còn hứa nhậm lời xin của 

môn đồ, và hơn thế nữa  hoc faciam / sẽ làm. 

Ut glorificetur Pater in filio / Ngõ hầu Cha được tôn vinh nơi Con. 

Tất cả mục đích của Con: Vinh quang cho Cha. Đó cũng là mục đích của công việc môn 

đồ. 

 

Câu 14: Văn bản – Nhiểu thủ bản bỏ cả câu. 

Thêm sự chắc chắn được nhậm lời và lặp lại lần nữa hoc faciam. 

 

Câu 15: Liên lạc mới với Chúa Yêsu là Agapè. 

Tuy nhiên phải tránh hiểu theo cảm tình – Lòng mến đây luôn luôn diễn tả trong vâng 

phục. Điều đã chân thật cho lòng mến của Con đối với Cha, thì cũng phải thực hiện trong 

lòng mến của môn đồ đối với Chúa Yêsu. 

Sau khi đã cho thấy sự tỏ mình ra (parousia) của Ngài sau khi chết, nơi hoạt động quyền 

năng của Ngài, thì nói đến một kiểu diễn tả khác cho parousia của Ngài nữa, Thánh Thần. 

 

Câu 16-17: Ơn Thánh Thần. 

Chúng ta đã thấy Yoan ra sức tỏ bày sự duy nhất trong hành động giữa Cha và Con, làm 

cho Thấy Cha nơi Con và việc cùng lời của Con là của Cha để tránh hẳn nhị nguyên (về 

việc cứu rỗi cũng như bản tính của Thiên Chúa) thì Yoan còn phải cho thấy sức lực Thần 

Khí hoạt động trong Hội Thánh, không tự lập với hoạt động lịch sử của Chúa Kitô. Cũng 

không có nhị nguyên mới trong cơ sở của Hội Thánh. 

Trong hoạt động của Thánh Thần, ta cũng có parousia của Chúa Kitô đã đi về cùng Cha. 

Tác dụng của Thánh Thần được diễn tả bằng các tiếng: 

 - Paraklêtos (16). 

 - Spiritus veritatis (17) 
Thánh Thần hiện diện nơi môn đồ cách huyền bí. 
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Câu 18-21: Chúa Yêsu trở lại bằng một Parousia nhiệm mầu. 

Parousia nầy cho môn đồ được nhìn nhận sự duy nhất giữa Cha và Chúa Yêsu.  

Những lời nói đây phải hiểu theo nhiều bình diện : 

 - Những việc hiển hiện khi sống lại. 

 - Việc hữu diện bí nhiệm bền vững hơn – dựa trên sự thông chia sự sống – môn đồ 

được dẫn vào mầu nhiệm hiệp nhất giữa Cha và Con và mầu nhiệm hiệp nhất giữa Chúa 

Yêsu và họ (20). 

Nên để ý – Những danh từ chung luận được dùng cho biến cố xãy ra cho môn đồ trong 

thời gian. Yoan không mơ hồ: ơn lạ lùng kia đòi điều kiện giữ các lệnh truyền của Chúa 

Yêsu (21). 

 

Câu 22-24: Những tín hữu (đại diện nơi Yuđa) ước mong cái gì sáng lạn, hùng vĩ ,làm 

ngợp thiên hạ. Họ chú trọng đến cách xuất hiện ngày Parousia, họ không đặt tâm mà 

thưởng thức Đấng ngự đến cùng họ. 

Đó là lúc Chúa Yêsu lợi dụng (hay Yoan lợi dụng) để bày tỏ ơn lớn lao Thiên Chúa ban 

cho tín hữu : Thế giới Hy Lạp ngóng trông (theo kiểm phiếm thần) được vào trong Thiên 

Chúa mà được Thần hóa. Với Yoan – sự phạm thượng đó nhất thiết phải bị loại bỏ đi – 

Thiên Chúa đã ứng đáp với sự ngóng trông mơ hồ kia một cách ngoài sức tưởng tượng 

của người ta mansionem apud eum faciemus /… Sẽ đặt chỗ nơi mình nó. 

Yoan chú trọng đến căn bản lịch sử của đạo Chúa Kitô và sự thiết thực của vâng phục 

yêu mến, nhất thiết phải có để Thiên Chúa đến ở trong người ta. 

 

Câu 25-26: Những điều huyền bí về Parousia nầy không hài lòng nhiều tín hữu, vẫn còn 

mong một thứ chung luận theo kiểu khải huyền tưởng tượng. Không chứng gì khác để bắt 

họ hồi tâm cho bằng cam đoan với họ - Sự dẫn dắt của Thánh Thần mà Chúa Yêsu đã 

hứa, để đi sâu vào mọi điều Chúa Yêsu đã dạy dưới ánh sáng của sự chết-sự sống lại của 

Chúa Yêsu. 

Đằng khác, đặt tiêu chuẩn để chống lại tiên tri giả (tự phụ mình có Thánh Thần) : Thánh 

Thần không đem mặc khải mới, nhưng nhắc lại mọi điều Chúa Yêsu đã dạy (Căn cứ 

trong sự nghiệp lịch sử của Chúa Yêsu). 

 

Câu 27-31: Kết thúc và toát yếu. Trở lại hoàn cảnh lịch sử. Những lời từ biêt. Của Chúa. 

Surgite eamus hinc / Đứng dậy! Ta đi khỏi đây. Câu nầy hình như Yoan đã chịu lấy từ 

truyền thống Phúc âm chung. Cf Mc14:41-42 – Lời Chúa Yêsu sau cơn khổ thống trong 

vườn đã thôi thúc các môn đồ để đi ra nghênh đón những kẻ tới bắt Ngài. 

Với Yoan – Thù địch đến không phải là Yuđa hay lính bắt ngài – Thương khó là một 

cuộc chiến đấu với princeps mundi hujus, mà Satan không chỉ hành động nguyên nơi 

những bộ hạ nhân loại. Vậy, ngay bây giờ, Chúa Yêsu giao chiến cùng Satan  - Ngài đi 

vào, không phải bị câu thúc – Satan không có quyền gì trên Ngài – nhưng để thế gian biết 

Ngài yêu mến Cha và vâng phục lệnh truyền của Cha. 

 

Yoan 15-16. 

 

Bố cục :  

Hai đoạn nầy làm thành một diễn từ đặc biệt về hình thức, đối thoại chỉ vẻn vẹn có đoạn 

cuối để trở lại tình cảnh đương lúc, còn bao nhiêu là độc thoại. 
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Trong đoạn 13:31-14:31 – Chúng ta đã thấy là bàn đến Chết-Sống lại, giải thích lại trong 

khuôn khổ chung luận – cốt để thẩm định giá trị của biến cố theo ý định của Thiên Chúa 

– Trong khi đó có vài vấn đề gợi ra mà không giải nghĩa, cách riêng có việc Chúa Yêsu ở 

trong môn đồ và môn đồ ở trong Chúa Yêsu, công việc của Paraklêtos. Nói được lại, 

chưa kết thúc, nhưng đang nhắm trước mắt. 

Trong khúc độc thoại nầy, lúc đó được coi như qua rồi và Chúa Yêsu ngó đến tình cảnh 

các môn đồ đã qua được khỏi thử thách đó, mà sống trong hiệp nhất của Hội Thánh và 

liên lạc của họ với Kyrios đã sống lại và hiển dương (15:1-17). Đoạn, đến mối tương 

quan của họ với thế gian cừu địch (15:18  16:11), để rồi trở lại lần nữa về sinh hoạt bên 

trong Hội Thánh trong 16:12-15. 

 

Như thế, hai vấn đề bỏ ngỏ trong diễn từ trước được lấy lại : 

     - 15:1-17             Bàn lại vấn đề hiệp nhất (ở trong nhau) của Chúa Yêsu và môn đồ. 

     - 15:18- 16:11     Đi vào vấn đề công việc của Paraklêtos. 

 

Yn 15: 1-17 Cây nho đích thực. 

 

Diễn từ bắt đầu đột ngột, không có nhập đề.  

Các câu nầy cũng chia làm 2 phần : 1-8 và 9-17. 

Trong phần I (15:1-8) hình ảnh cây nho cốt yếu : 

     - Hình ảnh có phần đụng chạm với tư tưởng Hy Lạp khi nói đến Thiên Chúa lo cho 

vườn nho của mình (ấy là ý niệm Thiên Chúa : Agricola - người trồng trọt – chăm lo cho 

vũ trụ - nhân loại – linh hồn : ý tưởng nói đến là thông thường trong thế giới Hy Lạp). 

Nhưng hình ảnh không chú trọng nhiều vào đó mà là liên lạc giữa cây nho và các nhánh 

nho. Đây thì bối cảnh :  

  

     - Cựu Ước. Hs 10:1 Is 5:1-7 Yr 2:21. Vườn nho đã là hình ảnh Israel. Từ đó – Nho, 

hình ảnh cổ điển (Yr 12:10 Ez 15:2-8  17:6-10  19:10-14  Tv 80:9-17 cách riêng  nên để ý 

câu 16 – kiểu dịch LXX đã hầu như coi hình ảnh cây nho và con người tương đương với 

nhau, cả hai thay mặt cho Dân Chúa, bị tàn phá chết choc, nhưng được tay Thiên Chúa 

phù hộ cứu thoát, làm cho hồi dương sống lại. Vào thời Chúa Yesu, Đền thờ Herode, cửa 

vào Đền thờ có một cây nho bằng vàng trên mi cửa, tượng trưng cho dân. 

     - Tân Ước. Chúng ta phải nhớ đến các dụ ngôn Vườn Nho (Mc 12:1-9 Mt21:33-41 Lc 

20:9-16 Mt 20:1-16 31:28-32 Lc 13:6-9) Các ví dụ đó chung chung ám chỉ đến Israel hay 

một phần trong dân. Đối chiếu hiệu quả đáng lẽ phải có và hiệu quả thực sự có thì thô 

thiển, thiếu sót (về điều nầy, giáo huấn các tiên tri được lập lại trong Tân Ước). Với Yoan 

– cây nho được áp dụng khác : 

 + Ngang qua sự nghiệp sinh thời của Chúa Yêsu với Israel mà nghĩ đến sinh hoạt 

Hội Thánh mọi thời. 

 + Cây nho không còn chỉ Israel, nhưng chính là hình ảnh chỉ Chúa Yêsu 

 

Về thể văn – Không còn là ví dụ (một truyện được thuật lại) – Không nói đến số mệnh 

vườn nho hay cây nho, nhưng nói ngay đến những quan sát, kinh nghiệm chung cho việc 

trồng nho. Tất cả ý nghĩa bóng bảy dựa ngay từ đầu trên lời tuyên bố Ego Eimi – Chúa 

Yêsu là tất cả những gì cây nho tượng trưng. 



Kinh Thánh Chuyên Khoa: Tin Mừng Thánh Yoan 

 

Chú giải của Lm YUSE Nguyễn Thế Thuấn, CSsR Page 145 
 

Nhưng ngoài các ví dụ nói trên, có những liên tưởng với Thánh Thể. Trình thuật Nhất 

lãm nói đến Genimen vitis /Trái nho (gượng lắm mới hiểu được về rượu), Didachè trong 

lời cảm tạ về chén thánh có nói đến  Sancta vitis David pueri tui (9:2)- Ý tưởng có lẽ Hội 

Thánh Dân Chúa, vườn nho của Thiên Chúa, bao quát hết mọi người thuộc dân Thiên 

Chúa đích thực nơi mình Ngài, cũng như cây nho có mọi nhánh nơi mình. Những liên 

tưởng đến Thánh thể, cùng vị trí diễn từ trong chỗ nầy, cho thấy được rằng : Chúa Yêsu 

chịu treo thập giá và sống lại là Vitis vera/ cây nho thực 

Nhận như thế, thì sự hiệp nhất giữa các nhánh và cây nho cùng giữa các nhánh với nhau 

la hình ảnh xúc tích cho ý tưởng về Chúa Kitô ở trong những kẻ thuộc về Ngài, và họ ở 

trong Ngài. Ngay sau đó, liền thấy nguyên ủy làm cho ở trong nhau được là Agapè : Chúa 

Yêsu yêu mến những bạn hữu của Ngài, diễn lại lòng yêu mến của Cha, rồi phải kết thúc 

nơi yêu mến vâng phục của các môn đồ. Đó là hoa quả của nhánh nho, và cách riêng là 

yêu mến lẫn nhau. 

 

Yoan 15:18 -16: 11. Thế gian thù ghét – Công việc của Parakhêtos. 

  

Liên lạc với Yn 15:1-17 bởi tương phản. 

Bên trong Cộng đoàn của những người thuộc Chúa Yêsu là kết thúc cái vòng của Agapè, 

phát xuất tự Thiên Chúa Cha, ngang qua Con đến cùng môn đồ, rồi lại vươn lên lại mà về 

cùng Cha, làm Cha được vinh quang nơi Con. Đó là giới ek tỗn ánô (De supernis), giới 

sự sáng, giới Agapè. 

Nhưng khốn đỗi, giới đó không tiêu hao đi được một giới khác – giới ek tỗn kátô ( De 

deorsum), giới tối tăm, giới thù ghét : Thế gian nầy. 

Hai giới đó xung khắc nhau như Sự sáng và Tối tăm. Tối tăm không đành ngỏ ra cho sự 

sáng vào, nhưng co quắp lại trong cố chấp thù ghét. Đó là xung đột. Đó là phán xét. Thế 

gian bị phán xét nhưng cộng đoàn chịu liên lụy: Cấm cách. Cộng đoàn mang lấy số mạng 

chính Chúa Yêsu, vì thuộc về Chúa Yêsu. 

 

Những lời báo cấm cách thuộc truyền thống chung của Phúc âm. Nơi Marcô – Đó là 

thành phần của diễn từ chung luận (Mc13:9-13). Mattheu – Có đem vào cho diễn từ thừa 

sai (Mt10:17-22) chiếu theo khuynh hướng sưu tập chủ đề của Mattheu. Vậy phải nói 

rằng, các logia đó trước tiên ở trong khung cảnh chung luận – Khung ảnh ấy cho thấy ý 

nghĩa siêu tuyệt – Một dấu báo hiệu Nước Cánh Chung của Thiên Chúa đến trên trần 

gian. Sitz im Leben của diễn từ : Khuyên nhủ và cảnh cáo tín hữu trong những cơn cấm 

cách Hội Thánh kinh nghiệm, cách riêng thời Nêrô (ít là theo ức thuyết về việc soạn tác 

Marcô tại Roma). Nhưng Yoan – đã soạn lại để dặt vào nhãn giới thần học của Yoan và 

trong mạch lạc đạo lý đi từ những đoạn đầu: 

     - 3:5-6 – Hai thế giới của Xác Thịt và Thần khí vô phương chuyển qua nhau bởi dịch 

hóa. Phải sinh lại mới vào giới Thần Khí. 

     - 5:24 – Hay phải sống lại mà biệt hẳn khỏi chết. 

     - Đoạn 7-8 (21tt) – Chúa Yêsu đi đến nơi thế gian (Do Thái) không đến được vì họ 

thuộc hạ giới, Ngài thuộc thiên giới. Họ thuộc thế gian, Ngài không thuộc thế gian nầy. 

  

Bây giờ nói đến môn đồ - Chúa Yêsu báo trước sự thù ghét của thế gian và cho lý do. 

Khác với thế gian thù ghét, môn đồ không thuộc về thế gian, nghĩa là so với 8:21tt, họ 

cũng thuộc giới trên cao – dĩ nhiên theo tư cách nhánh của cây nho, đã được tẩy sạch bởi 
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lời Chúa Yêsu (15:3), đã ngang qua cái chết mà vào sự sống (5:24), đã được tái sinh 

trong giới Thần Khí (3:5). Như thế, những lời nầy tuy xét về hoàn cảnh lịch sử còn nói 

trong phòng Tiệc ly, nhưng kỳ thực do chính Chúa Yêsu ngang qua chết và sống lại nói 

với những môn đồ đã kinh nghiệm việc Ngài đến với họ trong quyền năng của Thánh 

Thần. 

 

Cấm cách – Phán xét. 

Số mạng của Chúa Yêsu được diễn ra nơi Cộng đoàn của Chúa Yêsu. Ngài đã bị thế gian 

thù ghét (15:20t  23), thì khi họ bị bắt bớ, họ được một tang chứng thuộc về Chúa Yêsu, 

không còn thuộc về thế gian nữa. Vậy tức là thế gian thù ghét Chúa Yêsu ngang qua họ 

(15:22). Đó là phán xét. 15:24 nhắc lại nguyên tắc 3:18-21  9:39-41. Dễ hiểu là những lời 

nầy đi theo một lề lối như vụ xử người mù, hay phải hơn, ngang qua người mù Do Thái 

đã xử chính Chúa Yêsu. 

Người mù – đại diện cho môn đồ, những kẻ đã được Chúa Yêsu cho sáng mắt, đã rửa 

sạch nơi Siloam (Missus) (15:3), đã chịu bắt bớ và dứt phép thông công (extra 

synagogam fiery  9:22 – absque synagogis facere 16:2 / Trục xuất khỏi Hội đường). Án 

của họ ra chứng tỏ họ ngoan cố trong tối tăm và án trên họ cứ còn mãi (9:41). 

Trong đoạn nầy, môn đồ được Chúa Yêsu tẩy sạch và hợp nhất với Ngài (15:7-10) vì bị 

thế gian thù ghét, xét xử và luận tội. Nhưng ngay trong việc thế gian làm thế, thế gian 

chứng minh mình không biết Thiên chúa (16:3), thù ghét chính Thiên Chúa vì thù ghét 

Đấng phụng mệnh Thiên Chúa đến với họ (15:22-25). Vì thế excusationem non habent / 

Họ không có lý do gì. 
 

Paraklêtos. 

Trong mạch lạc nầy, tiếng Paraklêtos mặc đầy đủ ý nghĩa tiên khởi của tiếng : Người 

biện hộ, bênh vực trước tòa án. Câu 9:35-41- Chúa Yêsu đã giữ vai trò Paraklêtos, bầu 

chữa cho một người đã xưng danh Ngài, và đã liệu sao quất lại án trên những quan tòa 

giả dối kia. Cho số phận môn đồ còn lưu lại sau khi Chúa Yêsu ra đi – Chúa Yêsu cũng 

để lại một Đấng bào chữa trong vụ kiện suốt lịch sử trần gian của Hội Thánh. Họ phải 

làm chứng, kỳ thực, chính Đấng Bầu Chữa làm chứng (15:26). Nhưng Đấng Bầu Chữa 

sẽ trở nên Công tố viên, làm thẩm phán : Vạch tội thế gian ra (16:8-11) – theo một kiểu 

như trong 9:35-41. Nếu Thánh Thần là một kiểu Parousia đích thực của Chúa Yêsu thì 

mọi sự cũng xãy ra như sinh thời Chúa Yêsu (tương đương thôi). Hai hiệu quả trái nghịch 

nhau: Thánh Thần đến thì môn đồ được sự sống đời đời. Nhưng đối với thế gian, Thánh 

Thần đến sẽ là phán xét cùng tận. 

Như thế, điều đã xãy ra trong sứ vụ Chúa Yêsu bây giờ được diễn lại : Phán xét bởi sự 

sáng. Với sự hiện diện của Chúa Yêsu trong thế gian, sự sáng đã đến trên thế gian, cũng 

như sự sống đời đời đã xuất hiện.Tất cả các điều đó như một ngày hé rạng lúc hừng đông 

để tiến đến chính ngọ : Mặc khải chung kết nơi thập giá vinh quang - Ơn cứu chuộc được 

thoát khỏi mọi cương giới thì cũng phải có chết. Vinh quang phán xét cũng được công bố 

chiếu theo thái độ của thiên hạ đối với Chúa Yêsu mà môn đồ và Paraklêtos tuyên chứng 

(15:26t). Bây giờ, biến cố quyết định đó đã xãy ra rồi (đối với hoàn cảnh lịch sử của diễn 

từ thì chỉ là đón trước – đối với tác giả Yoan thì hẳn là quá khứ). Sự chết và sự sống lại 

của Chúa Yêsu – tức là phán xét thế gian – ban bố ra trong việc trục xuất đầu mục thế 

gian nầy (12:31  16:11) và cuộc phán xét đó có đầy đủ hiệu lực bởi công việc của Thánh 

Thần trong Hội Thánh. 
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NB – Tiếng Paraklêtos trong đoạn nầy rất hạp nghĩa. Còn ở các chỗ như 14:16t  26 tiếng 

không hoàn toàn đúng nghĩa. Hình như tiếng Paraklêtos đã thông dụng trong Hội Thánh 

để chỉ Thánh Thần nên Yoan đã dùng cả nơi nhiệm vụ riêng của Paraklêtos không được 

nói đến rõ ràng. 

 

Yoan 16:12-15. 

Các câu nầy trở lại nội bộ sinh hoạt của Cộng đoàn dưới sức huy động của Thánh Thần, 

để hoàn toàn tùy thuộc Kyrios đã được hiền dương. Thánh Thần soi sáng tín hữu trong 

những thời sẽ đến, biến họ nên một dân tiên tri – Một lễ Hiện Xuống vĩnh viễn – Tiên tri 

đích thực của Thiên Chúa chứ không phải là những thầy bói cao tay thỏa được tính tò mò 

của thiên hạ về những việc vị lai. 

Thánh Thần dẫn dắt Cộng đoàn sao cho họ hiểu ý nghĩa của lịch sử như một trang sách 

trương mở dãi bày công việc của Chúa Kitô. Nhờ những biến cố cứu rỗi cuối sinh thời 

Chúa Yêsu, Thánh Thần dạy cho tín hữu biết phán đoán cho nhằm, cho đúng về các biến 

cố đương thời của mỗi thế hệ. Vì các biến cố xãy ra mỗi thời, ta chỉ lường được ý nghĩa 

chân thật, Coram Deo/ trước mặt Thiên Chúa, mỗi khi ta lấy ánh sáng các biến cố cứu 

rỗi đờì Chúa Yêsu mà soi rọi. Nhất là những biến cố cuối đời Chúa Yêsu – Các biến cố 

hướng dẫn tất cả mọi sự đến sự hoàn tất vào ngày Quang lâm của Chúa. Thánh Thần đem 

đến cho Hội Thánh cái nhìn lịch sử theo Đức tin, nhưng nguồn thấu cảm đó không đâu 

khác ngoài mặc khải Chúa Yêsu đã đem đến, mà cũng là chính mình Chúa Yêsu – mặc 

khải của Thiên Chúa. 

 

* Ít điểm chú giải. 

Câu 16:5 Et nemo ex vobis interrogat me / mà trong các ngươi không ai hỏi Ta. 
Muốn thoát mâu thuẫn với 13:36  14:5 thì phải nhấn đến interrogat – thì hiện tại – phản 

ứng trực tiếp của môn đồ trước những lời Chúa Yêsu vừa nói. Nghĩ đến việc Chúa Yêsu 

ra đi, họ buồn rợi. Đó là Nunc (Vado ad eum /về cùng Cha) của sự từ biệt mà cũng là 

giờ tôn dương. Môn đồ không nghĩ đến điều ấy, họ không ngó đến chính Chúa Yêsu, 

nhưng họ chỉ quay về chính mình họ. Họ không hỏi Ngài đi đâu – Nếu hỏi, họ sẽ biết là 

về cùng Cha và sẽ không còn ở trong tình trạng đau thương nữa. 

 

Câu 7 : Họ ở trong âu sầu vì họ cảm thấy bị cô thế trong nỗi quẫn bách của họ. Thắng cái 

âu sầu đó, không phải chỉ cần ít lời vỗ về cách khôn khéo hợp tâm lý. Họ chỉ đương đầu 

được với âu sầu kia một khi hiểu rõ sự cần thiết của việc ra đi của Chúa Yêsu. 

Câu nầy thấy rõ sự liên kết giữa sự chết và sống lại và việc Thánh Thần hiện xuống. 

Chúa Yesu được vinh quang sẽ mặc khải thời Cánh Chung mà tất cả động cơ và lực 

lượng là ơn Thánh Thần. 

 

Câu 8-11 : Công việc của Paraklêtos là công việc phán xét. 

Thánh Thần sẽ vạch tội của thế gian ra – hoạt động của quan tòa, của khởi tố viên. Thánh 

Thần đặt thế gian vào địa vị nó sẽ phải chịu trong ngày phán xét. Những vấn đề nêu ra – 

Các khải huyền thường dành cho ngày sau hết – Tội lỗi, sự công chính và phán xét (tuyên 

án). Cũng một kiểu như thế, Yoan thêm : Thánh Thần sẽ báo những điều sẽ phải xãy đến 

(16:13), Thánh Thần tuyên bố sự thật một ngày kia sẽ rạng tỏ, và sự phán xét một ngày 

kia sẽ thi hành. 
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Làm thế, Thánh Thần không làm tự lập với Chúa Kitô, như thể lấy lại việc Chúa Yêsu đã 

khởi sự rồi bỏ dở đó. Sự nghiệp Chúa Yêsu, sự chết và sống lại của Ngài là chính biến cố 

Cánh chung rồi, là sự tỏ bày sự thật đầy đủ của Thiên Chúa. Ngài đã đến để phán xét thế 

gian (9:39), Ngài đã có thể báo trước án Thiên Chúa trên Đầu mục thế gian nầy (12:31). 

Tin vào Ngài là tiêu chuẫn lường tội lỗi. Sự Ngài thăng thiên, lên lại cùng Cha là sự bảo 

đảm cho công chính. Công việc Thánh Thần là tuyên chứng (15:26) cho Chúa Kitô, là 

làm cho công việc Chúa Kitô đã làm được hoàn toàn hiệu lực. Thánh Thần là môi trường 

Cánh Chung, trong đó sự nghiệp của Chúa Kitô đã khai mạc nơi sinh thời, được tiếp diễn 

cho đến hoàn thành. 

 

Thánh Thần không can thiệp một cách kỳ lạ, mà là nhờ một cơ quan : Đó là Hội Thánh – 

cũng là một môi trường Cánh Chung, thích hợp với vũ tru hiện tại. Thực sự Thánh Thần 

vạch ra cho thế gian biết tội, công chính, phán xét thế nào, bằng chính chứng của Hội 

Thánh về Chúa Kitô, bằng lời rao giảng, bằng các bí tích (13:26t – Thánh Thần làm 

chứng và các ngươi cũng làm chứng). Chứng phù hợp đó nhằm đánh vào lương tâm thế 

gian. Thánh Thần hoạt động bằng mặc khải sự thật, quan niệm chính đáng về tội,về công 

chính, về phán xét được đem ra ánh sáng, đọ lại với quan niệm sai lạc thế gian tìm cách 

duy trì lấy. Do đó mà thế gian bị hạch sách, bị phán xét.Các điều đó không phải được 

gieo vãi ra trong không trung. Các điều đó được bày tỏ ra trong Hội Thánh, khu vực hoạt 

động của Thánh Thần. Thánh Thần nối chặt Hội Thánh với sự thật nền tảng của Hội 

Thánh. Đó là mặt tích cực. Nhưng mặt tiêu cực của cũng một điều đó là làm nổi bật tính 

cách không được cứu chuộc của thế gian, khư khư đóng kín nơi mình mà đối chọi với 

Chúa Kitô. Như thế, sự phân tách giữa người ta, gây nên bởi sự có mặt của Mặc Khải 

Làm Người vẫn lưu lại mãi giữa loài người. 

 

Câu 12: Có những điều Chúa Yêsu không nói ra được trong sinh thời của Ngài, cho dẫu 

lúc cuối đời cũng thế. Có những sự thật không ban bố được bằng lời, nhưng bởi kinh 

nghiện tiếp xúc với giới Thiên Chúa. 

 

Câu 13: Công việc đó được tiếp tục bởi mãnh lực tạo thành Thiên Chúa : Thánh Thần 

dẫn vào tất cả Sự thật. Công việc của Thánh Thần cũng guống như công việc Chúa Yêsu: 

Non loquetur a semetipso/không phải tự mình mà Ngài nói(C. Yêsu:7:17  12:49  14:10) 

Lời-Việc của Chúa Yêsu không phải là một người tài cao đức cả, nhưng thay thảy  tự 

chính Thiên Chúa độc nhất. Thánh Thần cũng vậy, không phải là hứng khởi thanh quí mà 

là chính giáo huấn của Thiên Chúa. 

Quaecumque audiet / Nghe gì    (nhiều dị bản) –  

Nhấn vào công việc Thánh Thần trong tương lai. 

Quae ventura sunt annunciabit vobis / Loan báo cho vác ngươi những điều sẽ đến 

Những điều sẽ đến đó là gì ? Tùy vào thời điểm mà định: 

     - Đối với đêm trước ngày chịu nạn – Tức là biến cố Thương khó sắp đến, làm một với 

sống lại. 

     - Đối với thời của tác giả viết – Những biến cố còn trong tương lai. Công việc của 

Thánh Thần  qui locotus est per prophetas / Người đã phán qua các tiên tri,  nhưng 

không chỉ để nói tiên tri. Biến cố Cánh chung là vạch ra tội - công chính - phán xét. Đó là 

những điều thuộc thẩm quyền của Thánh Thần như nói trên. Nhưng khi Thánh Thần 

tuyên bố những điều phải đến đó, Thánh Thần bày tỏ ra cho thấy các điều đó đã có hiệu 
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lực rồi. Phán xét Cánh chung đã thi hành trong việc Thánh Thần hạch tội Thế gian như 

nói trong 16:8-11 – nhưng sự hạch tội đó chỉ là mặt tiêu cực của những điều đã xãy ra nơi 

thập giá Chúa Kitô. 

 

Trong diễn từ từ biệt – Khoản cách giữa Đêm trước ngày chịu nạn và thời của Yoan đã 

bị xóa đi trước mắt Đức Tin : Toàn thể Hội Thánh đã có mặt nơi các Tông đồ ở phòng 

Tiệc ly và thông chia Doxa của Chúa Kitô tỏ bày nơi Thập giá và Mồ trống. Tuy vẫn còn 

phải trông đợi là sẽ đến. 

 

Câu 14-15: Thánh thần là Parousia của Chúa Kitô trong Hội Thánh. 

Parousia của Đấng đã ngang qua chết để đến vinh quang của Ngài- Ngài là cùng tận, là 

tất cả - Tất cả ơn cứu chuộc đã thành tựu nơi Chúa Kitô. Thánh Thần sẽ đem ơn đó đến 

hậu kết cuối cùng. 

 

Yoan 16:16-33  Diễn từ hình như trở lại với đề tài của 13:31-14:31. 
 

Khởi sự với lời tuyên sấm Modicum/ Một ít nữa… và môn đồ thắc mắc. Ý tưởng trùng 

với 14:19-24, nhưng đằng khác lại nối với 16:10 trong câu hỏi của môn đồ (16:17). Như 

thế, khúc nầy có tính cách toát yếu. Yoan trở lại từ đầu Ý nghĩa của sự chết và sống lại 

của Chúa Yêsu, nền tảng cho nhiệm cục mới, bảo đảm cho Agapè, sự lưu lại ở trong 

Chúa Kitô và quyền năng Cộng đoàn  để đối chọi với thế gian. 

Lời bình chú của môn đồ dẫn đến việc tuyên tín (16:30), nhờ đó Yoan trở lại đề tài Nhất 

lãm báo môn đồ hèn nhát bỏ trốn : Bảo đảm không phải nơi người ta có gan dạ, hay trung 

tín. Tất cả do sự bằng yên họ có trong Chúa Kitô. (in me pacem habeatis / Bình an của 

Ta). Họ hãy hiên ngang can đảm vì toàn thắng không do họ mà có: Ego vici mundum / 

Ta đã thắng thế gian, điều quyết định không phải việc của họ, nhưng việc của Ngài. Câu 

14:31 kết thúc bằng lời xung phong đi nghênh đón kẻ thù và 16:33 kết thúc bằng lời báo 

toàn thắng. Mọi sự đã thành tựu nơi phòng tiệc, ở bình diện Coram Deo/trước mặt Thiên 

Chúa, thời Yoan – cả về lịch sử nữa. 

 

Yoan 17:1-26. Kinh nguyện của Chúa Yêsu. 

 

Bố cục :  

Muốn đặt vị trí đích thực của Kinh nầy, Yoan đã kết thúc diễn từ cáo biệt bằng các tiếng 

“Hãy can đảm, Ta đã thắng thế gian”. 

Nhãn giới đích thực để hiểu Kinh nầy là giao chinh đã diễn, Toàn thắng đã đạt – về 

phương diện Coram Deo. Kinh nầy lặp lại lắm ý tưởng dã bàn đến trong các lời cáo biệt 

và trong toàn thể Phúc âm nữa. Kinh nầy là một toát yếu Thần học của Yoan về công việc 

của Chúa Yêsu. 

 

Venit Hora/ Giờ đã đến : Đặt Kinh vào chính lúc thành tựu cuối cùng. 
     - 1-5 Nhắc lại sứ mệnh của Chúa Yêsu đến trên trần gian – Ngài đã hoàn tất sứ vụ của 

Ngài – Để Cha và Con được vinh quang. 

     - 6-8 Nói lại vắn tắt việc thi hành sứ vụ và hậu quả đã đạt được : Chúa Yêsu đã làm 

công việc măc khải, Danh Thiên Chúa đã tỏ ra cho môn đồ, họ đã lãnh những lời của 

Thiên Chúa. Họ đã tin, đã am tường. 



Kinh Thánh Chuyên Khoa: Tin Mừng Thánh Yoan 

 

Chú giải của Lm YUSE Nguyễn Thế Thuấn, CSsR Page 150 
 

     - 9-19 Chúa Yêsu cầu cho môn đồ vây quanh Ngài - Họ được kéo ra khỏi thế gian và 

bị thế gian thù ghét, công phá. Ngài xin cho họ được gìn giữ, được sáng soi : Được giữ 

trong sự thật, trong duy nhất với nhau, trong Ngài và trong Thiên Chúa, trong khi họ thi 

hành sứ mệnh đã trao cho họ trong thế gian. 

     - 20-24 Chúa Yêsu cầu cho tín hữu mọi thời những kẻ sẽ tin vào lời rao giảng của môn 

đồ. Họ cũng phải nên một với nhau – Sự duy nhất của họ là cách chứng tỏ cho thế gian 

biết sứ mệnh của Chúa Yêsu. Cùng đích của mọi tín hữu là sống làm một với Chúa Yêsu, 

ở nơi Chúa Yêsu và thấy được vinh quang của Ngài. 

     - 25- 26 Lặp lại hậu quả của sứ vụ Chúa Yêsu : Thế gian không nhận biết Thiên Chúa, 

nhưng tín hữu đã nhận biết sứ vụ đó : Chính Cha sai đến. Biết – Tin như thế thì đời đời 

họ được Biết Thiên Chúa  và Agapè của Thiên Chúa. 

 

* Liên lạc với Lời cáo biệt. 

 

Những lời cáo biệt bàn đến rất nhiều chủ đề. Nhưng nói được rằng hết thảy đều quay 

chung quanh một điều : Hợp nhất với Chúa Kitô. 

Trước hết, việc rửa chân. Ý nghĩa bóng bảy có thể phải ngẫm nghĩ mới tường, nhưng 

điều cốt yếu đã nói : Được chung phần với Chúa Yêsu (13:8). Rồi mở đầu của diễn từ, 

sau lời tuyên ngôn ra đi, thì Agapè liền được đề cập đến (13:34) – Môn đồ liên lạc với 

nhau trong Agapè và như thế họ họa lại chính Agapè của Chúa Yêsu. 

Agapè làm cho nói được là xóa bỏ cách biệt gây nên bởi cái chết của Chúa Yêsu. Chúa 

Yêsu trở lại cùng môn đồ và Agapè được thực hiện (14:19-24). Từ nay, họ sẽ được hiệp 

nhất với Ngài như nhánh và cây nho (15:1-9). Cây nho sinh trái nào, nhánh cũng cũng 

sinh quả ấy. Lại một lần nữa, ta trở lại Agapè, phát sinh từ Agapè của Thiên Chúa tỏ bày 

ra trong Chúa Kitô (15:8-10). 

 

Dẫu cho phải bắt bớ cấm cách, họ cũng không tách rời ra khỏi Ngài (15:18-21). 

Trong khi xung đột với thế gian, họ có Đấng Bầu Chữa. Thánh Thần ở trong họ và thông 

cho họ được biết Chúa Kitô, mà cũng là biết Thiên Chúa (14:17  16:7-15).  

 

Nhưng điều đáng chú ý – Lời của Chúa Yêsu là lời toàn năng, có sức gầy tạo ra chính 

điều, mà lời nói vạch ra cho trí hiểu của người nghe.  Trong khi nói, Ngài thực hiện điều 

Ngài nói cho những kẻ tin. Thí dụ 15:13-17- Chúa Yêsu nói cùng các môn đồ và gọi họ là 

bạn hữu. Bạn hữu đây là những kẻ được kết hợp với Ngài trong Agapè. Họ là bạn hữu 

bởi Ngài chọn họ. Việc chọn đó được hoàn thành, như thế, niêm ấn cuối cùng của Agapè, 

là Ngài thí mạng Ngài vì kẻ Ngài yêu mến. Ngài ban cho họ tri thức về Thiên Chúa, mà 

mặc khải về Thiên Chúa cùng tột nơi Chúa Yêsu, chính là khi Chúa Yêsu hy sinh mạng 

Ngài trên thập giá. Nhờ thế, họ sinh hoa kết quả, và bởi đó đạt được thấu nguồn mọi ơn 

huệ của Thiên Chúa. Đó là hậu kết của ý nghĩa ngụ trong hình ảnh cây nho – Kiểu diễn tả 

cùng tột về sự hiệp nhất của Chúa Kitô bởi ở trong nhau, giữa Chúa Yêsu và môn đồ. 

 

Như thế, đàm đạo – không phải đàm đạo của môn phái triết gia – chính là cách thức, là 

phương thế kết hợp người ta với Chúa Kitô. Ngay chính khi lời phát xuất ra tự miệng 

Chúa Kitô thì họ đã được nên một với Chúa Kitô trong Agapè. Tức là sự ở trong nhau 

giữa Chúa Yêsu và kẻ tin. Đó cũng tức là Biết Thiên Chúa, Thấy Thiên Chúa và là sự 

sống đời đời. 
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Nhưng sự hợp nhất giữa Chúa Kitô và môn đồ không phải là một cái gì có cho một mình, 

vì một mình. Sự hợp nhất đó có căn bản, cũng như có mục đích nơi sự hợp nhất duy nhất, 

gương mẫu : Liên lạc giữa Cha và Con. Cuộc đàm đạo, việc rửa chân diễn ra cách cụ thể 

sự hợp nhất giữa Con và môn đồ - Thế thì, liên lạc giữa Cha – Con cũng được diễn ra 

cách cụ thể bằng một cách nào – Cách độc nhất có thể diễn ra cách trung tín theo ngôn 

ngữ loài người là Kinh Nguyện. 

 

Kinh đây là việc Con lên cùng Cha – Những lời trong kinh nầy tỏ cho ta cái thực tại 

thiêng liêng của Thăng thiên, của việc tôn dương Con Người. Điều lộ ra, diễn ra trong 

lịch sử dưới hình thức vụ xử Yêsu Nazareth. Sự ra đi đích thực - tuy mặc hình thức bên 

ngoài là chết thập giá, là Mồ trống, là hết thấy ở trần gian – chính ra không phải thế. 

Nhưng nói thế nào cho người ta hiểu được ? Yoan dùng Kinh, tức là Nhắc lòng lên cùng 

Thiên Chúa. Người ta làm intentionaliter /chủ ý, nhưng Chúa Yêsu làm realiter/hiện 

hữu, một cách đầy đủ, một cách chung kết về bình diện của Ngài. Nghĩa là những gì 

trong ơn cứu chuộc là tùy thuộc vào Ngài. Trên bình diện đó, Ngài đã kéo hết mọi người 

theo Ngài vào giới sự sống đời đời. Tức là hợp nhất với Thiên Chúa. 

 

Kinh đó là chính mình Chúa Kitô chết – sống lại và là vinh quang trong Cha, không phải 

chỉ một mình, mà cùng với hết thảy những người con cái Thiên Chúa tản mác khắp thiên 

hạ. Đó là ơn cứu chuộc. Đó là ngày của Con Người. Ngày của YHWH. Cánh chung đích 

thực đã hoàn tất, realiter, totaliter nơi Chúa Kitô, in spe/ trong hy vọng nơi các kẻ tin. 

Trông đợi của Hội Thánh là tổng hợp sự đã có và sự trông đợi. 

 

Còn một cách nhìn khác có thể dẫn ta vào ý định của Yoan khi viết chương nầy nữa là 

đem so sánh với lòng đạo đức huyền diệu trong thế giới Hy lạp, tiêu biểu nơi trào lưu gặp 

trong Corpus Hermeticum, như  C.H. I (Poimandres) C.H. XIII (De Regeneratione). 

Việc thu truyền được làm theo kiểu đàm đạo, mà chóp đỉnh là một Kinh, hay Ca vãn. 

Chính trong khi đọc Ca vãn hay Kinh đó, trong khi chúc tụng Thiên Chúa, dâng tế lễ 

thiêng liêng, tế hiến chính mình cho sứ mạng mặc khải tri thức về Thiên Chúa, mà người 

thụ tạo cũng đi vào sự sống và sự sáng (C.H. I :31-32) (C.H. XIII : 17-20 cũng tương tự). 

 

Tất nhiên, phải đem so sánh với Yn 13-17. Các yếu tố trên phải cân nhắc nhiều : Phải loại 

đi mọi tư tưởng ma thuật, phù chú. Khi đã nhận thế, thì coi Yoan đã dùng một cách diễn 

tả của đạo đức Hy Lạp để trình bày việc thụ đạo của Hội Thánh, thực không có gì trái với 

Thần học và Thần hứng. Đọc ngoài khung cảnh Đêm trước ngày chịu nạn, các diễn từ 

được coi như cuộc đàm đạo muôn thuở giữa Con Thiên Chúa và những kẻ nhờ ở Ngài 

môi giới mà được dẫn vào sự sống đời đời. Chúa Yêsu nói các lời đó trong khi Ngài biết 

Cha đã trao mọi sự trong tay, và Ngài bởi Thiên Chúa mà đến và đi về cùng Thiên Chúa. 

Ngài vừa tuyen bố sự duy nhất đời đời của Ngài với Cha, Ngài cũng vừa giảng cho những 

kẻ đợi thụ đạo, cho biết làm sao họ có thể trở nên một với Ngài. Như thế, được đi vào sự 

hợp nhất đời đời giữa Cha và Con. Sau khi đã dọn họ rồi, Ngài dâng Kinh. Trong đó, 

Ngài đem họ đi làm một với Ngài đến trước mặt Cha, và thực hiện sự hợp nhất với Thiên 

Chúa. 

 

Nhưng sau khi nhận có sự tương tự, chúng ta phải vạch ra những điều khác biệt giữa 

Yoan và các trào lưu đạo đức Hy Lạp nói trên kia: 
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     - Thứ nhất, tính cách đoàn thể của Yoan: Đàm đạo không phải là một bí mật giữa 

người mặc khải và một người thụ đạo. Tính cách đoàn thể của việc thụ giáo đây : Hình 

ảnh cây nho chi phối nhãn giới của tất cả các diễn từ. 

     - Thứ hai, tuy rằng Yoan dùng tiếng Biết Thiên Chúa, nhưng biết đây không phải biết 

trừu tượng, bởi đó, Biết được giải thích, được choán ngay bằng một tiếng có tình cách 

đích thân và luân lý hơn: Agapè. Biết Thiên Chúa Chính là ứng đáp lại lòng yêu mến 

Thiên Chúa bằng một lòng yêu mến trong tin cậy, trong vâng phục, trong yêu thương 

nhau. 

     - Thứ ba, một điều kinh ngạc đối với thế giới Hy lạp, sự sống đời đời lại xãy ra nhờ 

một biến cố lịch sử đã diễn ra trong thời gian – một sự sa đọa đối với triết lý Hy lạp : Có 

giải phóng là giải phóng khỏi thời gian – Chính nhờ việc ra đi trở lại, nghĩa là sự chết 

thực sự trên thập giá, và sự sống lại thực sự trong thân xác, mà sự sống Chúa Yêsu đem 

đến được giải tỏa, đã được cấp đến nhân loại. 

 

Lời tha thiết xin cho những kẻ được hiệp nhất nên một ego in eis, et tu in me: ut sint 

consummate in unum / Con trong chúng, và Cha trong Con : để chúng được hoàn 

toàn nên một (17:23) chỉ được thực hiện khi Đấng dâng lời khẩn xin đã thí mạng sống 

mình vì những kẻ mình yêu mến. 

 

Xét như vậy, bản Kinh nầy là bản văn lễ dõi theo các biến cố Thương Khó, như Lời đi 

theo mầu nhiệm diễn ra, lời cuối cùng có thể nói ra bằng tiếng loài người để dẫn ta vào 

mầu nhiệm huyền bí diễn ra giữa Cha và Con. Con hoàn tất ý định cứu chuộc của Cha, 

chính trong việc Con hợp nhất với Cha trong chết và sống lại. 

 

Câu 1: Venit hora /Đã đến giờ. Cf 7:30  8:20  13:1 (và kairos 7:6  8) 

Bởi kiểu đung tiếng nầy, Yoan hướng tất cả sứ vụ trần gian của Chúa Yêsu về biến cố 

Tôn vinh (Thương khó). Đối với tính cách quyết định của Giờ, thì chỉ có Giờ mới là cái 

gì thực thụ, mọi điều xãy ra trước giờ chỉ là hướng đến, là dấu chỉ cả. Tiếng Giờ là cách 

diễn bày ý nghĩa căn bản của Đời Chúa Yêsu – hoàn toàn xác định bởi thánh ý Cha – 

không có một phàm nhân nào có ảnh hưởng được đến Giờ đó. Giờ đó dẫu là thử thách 

nặng nề đến đâu đi nữa, Chúa Yêsu đã lĩnh nhận đầy đủ. Đến đổi, Giờ đó là Giờ của 

Chúa Yêsu Hora mea. Chính bởi thế mà sự tôn vinh Cha lại hoàn toàn phù hợp với sự 

tôn vinh của Chúa Yêsu 

. 

Nội dung của Giờ đó: 17:4 so với 4:34 – Giờ sẽ là sự hoàn tất Việc mà biến cố làm nội 

dung cho Giờ, và chính là hoàn tất việc : Đó là Thương khó.(sự chết của Chúa Yêsu , thi 

hành triệt để vâng phục). Chết thập giá là chóp đỉnh của tất cả công việc tôn vinh Cha. Sự 

chết đó là biến cố trung tâm cho cả sứ vụ trần gian, đến đỗi, giờ tôn vinh chỉ đến một khi 

Thương khó bắt đầu. 

 

Khi ta so 17:4 với 4:34tt  19:30 (vì tiếng Teleĩoũn) thì Tôn vinh không chỉ hết với Chết 

nhưng còn được tiếp tục sau việc hoàn tất công việc trần gian đó. 

Clarifica…ut clarificet / Xin hãy tôn vinh…Con Cha tôn vinh Cha. 

Doxazein (clarificare) – Xét chung với 17:5, đây ta nhận thấy tính cách hỗ tương giữa 

tôn vinh Cha và Tôn vinh Con. Chúa Yêsu xin được tôn vinh, nhưng một sự tôn vinh chỉ 

có mục đích là Cha được tôn vinh. Cha được tôn vinh thế nào ? 
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Câu 2: Sicut dedisti…/ như… Cf 13:3  3:35  Mt 28:16. 

Đối với khung cảnh lịch sử là uy quyền Con đã được để thi hành sứ vụ trần gian – Trong 

nhãn giới Yoan – Lời nầy là lời Kyrios đã được tôn vinh như trong mắt Mt 28:18. Tôn 

vinh Cha bởi Chúa Yêsu cốt là thi hành exousia (potestas /quyền lực) và exousia đó cốt 

là (và cũng là mục đích) ban sự sống đời đời (lai thời) cho những kẻ Cha ban cho Ngài, 

và thông cho họ tri thức về Thiên Chúa (17:3). Như thế, thi hành exousia lại là thi hành 

việc mặc khải. 

 

Như thế, tôn vinh Cha 17:1 – một trật cũng là tôn vinh Chúa Yêsu (17:10). Trong khi 

Chúa Yêsu tôn vinh Cha, thì một trật Ngài cũng tỏ mình ra là Đấng mặc khải Cha. Cả hai 

việc tôn vinh phù hợp với nhau, xãy ra đồng thời (Và sau sống lại bởi cũng một công việc 

của Thánh Thần). 

 

Câu 3: Haec est autem vita aeterna ut cognoscant te / Sự sống đời đời tức là nhận biết 

Cha 
 Biết – Hy lạp : ginôskein, gnosis – hiểu diễn tiến của Biết cũng như Thấy đối tượng 

phóng ra bên ngoài, người ta chiêm ngắm đối tượng nhưng phải ở xa, và cố gắng để chắc 

được các phẩm tính cốt yếu, để như chụp lấy, làm chủ được cái thực tại của đối tượng. 

Biết giả thiết quan sát và khách quan. 

 

Biết – Do Thái – Yada – Biết cốt là kinh nghiệm về đối tượng trong liên lạc giữa đối 

tượng và chủ thể. Như thế Biết kèm theo ngay nhận thấy sự gì như kích động đến mình. 

Như thế, Biết ít thuần trí hơn, nhưng lại bao quát hơn Biết Hy Lạp. 

 Biết Thiên Chúa – theo Hy Lạp – chiêm ngắm thực tại cùng tột trong Bản chất bất dịch. 

Chiêm ngưỡng thuần trí hơn hết. 

 

Biết Thiên Chúa – theo Do Thái – nhận biết Thiên Chúa trong công việc của Ngài và đáp 

lại những đòi hỏi, cốt thiết là giao dịch với Thiên Chúa, kinh nghiệm cách xử trí của 

Thiên Chúa với người ta trong thời gian, vâng nghe các lệnh truyền của Thiên Chúa. Bởi 

thế, biết Thiên Chúa trong văn chương các rabbi đã hầu như đồng nghĩa với Lề luật. 

Yoan – Biết Thiên Chúa và Chúa Yêsu thì được sống. Nhưng 20:31 – Đó là đặc quyền 

của tin, mà tin là một liên lạc không thuần trí. Biết của Yoan vẫn có những đặc tính Yada 

của Do Thái.  

 

 Nhưng ở đây – Biết có đối tượng là Thiên Chúa độc nhất chân thật. Biết có nhuốm tính 

cách khách quan của Hy Lạp – Đằng khác phải cân nhắc điều nầy. Đối với Do Thái, 

Thiên Chúa tỏ mình ra và người ta biết được Ngài trong biến cố lịch sử. 

Biết Thiên Chúa không thể tách khỏi Biết Chúa Kitô. Thiên Chúa bây giờ, hoặc là đồng  

nhất với Biết Chúa Kitô – Logos làm người – hoặc là tùy thuộc vào sự Biết - Chúa Kitô. 

Nhờ đặc điểm của lịch sử cứu rỗi nầy mà quan niệm Do Thái và Hy lạp đã có thể hòa 

hợp. Sự Biết – Ban sự sống, Sự Biết – Cứu rỗi dựa trên sự biết một nhân vật lịch sử : Vừa 

có tính cách khách quan lại vừa là liên lạc đích thân. 

Nhưng đối với Yoan – Biết đích thực bản tính Thiên Chúa là tế nhận trong sự duy nhất 

Cha và Con (Yn 10:38 so với Yr 9:24) và nội dung đó còn được mở rộng ra để gồm cả sự 

duy nhất giữa người ta trong Chúa Kitô (14:20). Biết – Cứu rỗi là nhận ra liên lạc sự ở 

trong nhau giữa Thiên Chúa (Chúa Kitô) và người ta. 



Kinh Thánh Chuyên Khoa: Tin Mừng Thánh Yoan 

 

Chú giải của Lm YUSE Nguyễn Thế Thuấn, CSsR Page 154 
 

Câu 4: Ego te clarificavi…opus consummavi / Con đã tôn vinh Cha…đã chu toàn 

công việc Cha giao phó. 

Việc nhờ đó Chúa Yêsu tôn vinh Cha dưới đất đó là tất cả công viêc trần gian của ngài 

với chóp đỉnh là Chết thập giá: 

     - Việc trần gian (các sêmeĩa như kiểu mặc khải) nếu ta đứng vào buổi đàm đạo trong 

phòng tiệc ly. 

     - Nhưng gồm cả chóp đỉnh chết Thập giá. Theo ý Yoan, kiểu dùng đến các tiếng 

Clarificavi liền với opus consummavi, lời có liên lạc ngay với 19:30 – Việc hoàn tất sứ 

mệnh không thể có nếu không kèm theo sự Chết nữa. 

 

Sứ mệnh trần gian và chết thập giá được bao quát như một cái gì duy nhất : Cả hai diễn 

bày ra sự tùy thuộc hoàn toàn của Chúa Yêsu, sự tùy thuộc đã sống trong vâng phục  và 

yêu mến trọn hảo. 

Cha được tôn vinh vì Việc đã được thi hành trọn hảo, với một với lòng vâng phục trọn 

hảo. Bởi đó, việc Chúa Yêsu làm hoàn toàn là việc của Ngài. 

Việc trong câu nầy như 4:34 – đem về sứ mệnh trần gian Chúa Yêsu. 

 

Doxazein – Nối với câu 17:1 

Nội dung bao quát nhiều hơn là ergon trong 17:4  4:34 : 

     - Chỉ cả Việc Chúa Yêsu trên trần gian mà cũng là việc Chúa Yesu tiếp tục làm sau 

khi đã ra đi đến cùng Cha. (Clarifica …ut clarificet). 

     - Yoan dùng tiếng doxazein để chỉ cả hai giai đoạn công việc Chúa Yêsu là vì Yoan 

muốn nhìn tất cả công việc cứu rỗi như một biến cố mặc khải – Đối tượng của mặc khải 

trong cả hai giai đoạn là một : ONOMA SOU (nomen tuum /Tên Ngài) (17:6) – Danh 

của Cha được mặc khải ra bởi vì Chúa Yêsu chính là sự tỏ bày thể hóa. Như thế thì mặc 

khải Cha, Tôn vinh Cha nên đồng nhất (xét về thực tại) với mặc khải và tôn vinh của 

Chúa Yêsu.(Nhưng giai đoạn mặc khải sau khi ra đi về với Cha được thi hành bởi Đấng 

Bầu Chữa 14:26, phổ cập hóa chính mặc khải Chúa Yêsu, tức là như 14:6 – chính Chúa 

Yêsu là Đường – sự thật – Sự sống. Mặc khải cứu rỗi về Cha, hay nói khác, chính Chúa 

Yêsu trong duy nhất với Cha). 

 

Nếu xét về cách tổ chức của biến cố mặc khải đó, thì hai đoạn cũng tương tự. Nhưng giai 

đoạn thứ hai dựa hoàn toàn vào giai đoạn thứ nhất ( việc của môn đồ 14:12, việc môn đồ 

được sai 20:21, lệnh truyền cho môn đồ…nhất nhất đều tùy thuộc vào Chúa Yêsu). 

 

Công việc Tôn vinh cứu rỗi làm theo hai giai đoạn nhưng hoàn toàn là một trong kế đồ 

Thiên Chúa. Điều đó được diễn tả trong hình ảnh 12:24. Việc trần gian của Chúa Yesu 

kết thúc trong chết thập giá, là hạt giống công việc của Chúa Thánh Thần trong Hội 

Thánh, là sinh sôi nẩy nở của hạt giống. 

 

Tiếng Doxazein để chỉ cả công việc cứu rỗi bày tỏ rõ rệt kiểu nhìn hướng về Thiên Chúa 

của Yoan – Mặc khải có tính cách cứu rỗi – nhưng hoàn toàn dưới quan điểm Gloria Dei: 

Tín hữu được cứu rỗi không phải là đích để tự tại, nhưng hướng triệt để đến sự tôn vinh 

Cha và Con. 
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Câu 5: Câu nầy nói đến Doxa mà Chúa Yêsu không có ở trần gian. 

Điều mà Chúa Yêsu không có khi ở trần gian là Doxa nầy – Doxa para soi (Gloria apud 

te / Vinh quang Con đã có nơi Cha) – Yoan nhấn mạnh đến điều đó ( nói đến hai lần 

apud temetipsum…apud te). Apud te – Mục đích của việc Lên, ra đi. Như thế, sinh thời 

Chúa Yêsu không có “ở nơi Cha” và lời xin 17:5 nầy giả thiết Chúa Yêsu nhờ sự tôn vinh 

cầu xin đây, sẽ được địa vị mà Ngài không có dưới trần gian Ở nơi Cha như thế khác với 

sự có trước – sự hằng có của Logos mà ở trần gian Chúa Yêsu vẫn có (8:58). 

Ở nơi Cha – đi đến cùng Cha – như thế đối với chính Chúa Yêsu cũng có một tính cách 

rực rỡ huy hoàng. Hoàn tất sinh hoạt nhân loại riêng của Ngài như Logos – incarnates. 

Đằng khác cũng là sự thành tựu mọi lời hứa cho môn đồ (14:28  16:7  14:12  20:17). Khi 

Ngài ở nơi Cha thì Ngài mới hẳn là Kyrios có mãnh lực kéo mọi người đến cùng Ngài. 

Câu 17:5 bắt ta nghĩ đến đạo lý Kenosis nơi Phil 2:5-11. 

 

Câu 6 : Manifestavi nomen tuum / Tỏ danh Cha – Cắt nghĩa trên. 

Tui erant : Tính cách tiền định của những kẻ tin 

Sermonem tuum servaverunt/ Chúng đã giữ lời Cha – So với 16:31t, lời không hạp mấy 

với tình trạng môn đồ sinh thời Chúa Yêsu. 

 

Câu 7: Chúa Yêsu sẽ không là gì cả nếu có thể tách được sự gì nơi Ngài ra khỏi Cha. 

Một lần nữa, Yoan nhấn mạnh đến sự hoàn toàn duy nhất giữa Chúa Yêsu và Cha Ngài. 

 

Câu 8: Tất cả những gì cấu tạo nên môn đồ (mặc khải) đều do Chúa Yêsu ban cho họ. 

Và tiên vàn mọi sự là sứ mệnh Chúa Yêsu do tự Thiên Chúa. 

 

Câu 9: Không phải thu hẹp nguyên tắc 3:16. 

Kinh nầy hướng dẫn đến sứ mệnh Tông đồ (Hội Thánh) đối với thế gian. Thế gian là thế 

gian vì tự mình tách ra khỏi ý định Thiên Chúa. 

 

Câu 10: Et omnia mea tua sunt / Mọi sự của Con đều là của Cha. 
Neutrum : Thay cho masc. Ý định mở rộng nhãn giới tư tưởng – Không chỉ có môn đồ 

mà thôi, là chung cho cả Cha và Con, nhưng giữa Cha và Con nhất nhất mọi sự đều 

chung cả. Cha và Con như thế ngang bằng nhau. Nhưng sự ngang hàng đó cũng do Cha 

ban 

Et clarificatus sum in eis / Và Con đã được tôn vinh nơi chúng. 

In eis có thể hiểu về omnia mea tua trong vế trước, nhưng cũng có thể hiểu về môn đồ 

nói trong câu 9. Như thế thì các tiếng et mea omnis…et mea tua sunt là đặt trong vòng 

ngoặc. Hiểu về môn đồ nhằm hơn chiếu theo 13:31t  14:13. 

Clarificatus sum / Con được tôn vinh 

Thuộc về lý do cho những lời cầu xin cho môn đồ môn đồ: 

     - Quia tui sunt /        - và 10a cắt nghĩa thêm cho điều đó. 

     - Clarificatus sum in eis – et non jam sum in mundo/ Con không còn ở trong thế 

gian... Hy lạp dùng perfectum – Trạng thái, hậu quả của một công việc đã qua. Nhưng 

chỗ nầy cũng như nhiều nơi khác (nhất là nếu ta so sánh với 13:31t  14:13) thì tư tưởng 

trong câu 10 nầy nhằm đến liên lạc giữa Chúa Yêsu ở trần gian cùng môn đồ, một cách 

như sự sum họp giữa Chúa Yêsu trần gian với môn đồ tại phòng Tiệc ly, cũng là hình ảnh 

cho sự vinh quang xãy ra sau khi Chúa Yêsu ra đi. 
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Một điều thích hợp với kiểu trình bày trong Yoan 17 – Những lời xin thì thực đem về 

thời sau thập giá, thời hoạt động của Thánh Thần, nhưng những lời tế nhận sự kiện (như 

tiếng clarificatus sum nầy) không thu hẹp nơi thời trước Thập giá. Thí dụ 17:8 khi so với 

16:31t  17:18 so với 20:21  17:22 với 17:11. 

Lời Chúa Yêsu trần gian và lời Chúa Yêsu tôn dương đan kết với nhau, chiếu dọi cho 

nhau, nên tiến Clarificatus sum nầy không chỉ là lời Chúa Yêsu sắp từ biệt, mà còn là lời 

của Chúa Yêsu đã được tôn dương. 

Clarificatus sum đó do bởi việc gì, đây không nói rõ. Nhưng các kiểu nói trong các diễn 

từ cáo biệt liên kết với nhau, nên ta có thể hiểu chiếu theo 15:8  14:13  16:14. 

Tiếng clarificatus sum  nên lý do cho lời cầu xin, nhờ tiếng đó, Yoan đặt liên lạc với 

17:1-5 – Lời xin cho môn đồ liên lạc chặt chẽ với lời xin cho chính mình được vinh 

quang, vì Chúa Yêsu được tôn vinh nơi họ. Đằng khác, Yoan nhắm đến tư tưởng sẽ diễn 

trong 17:22. 

 

Câu 11: Ego ad te venio / Con đến cùng Cha. Kiểu diễn tả Thương Khó như ra đi. 

Ra đi khi nói với người làm đích, ắt phải chuyển thành đến. 

Pater sancte/ Lạy Cha chí thánh – Có liên lạc với lời xin: 

     - Xin làm sao cho môn đồ được nên thánh trong duy nhất với nhau, nên thánh trong 

Chúa Yêsu, cho Thiên Chúa, như Chúa Yêsu đã hiến thánh chính mình. 

     - Nhưng sự thánh gốc nơi Cha mới làm cho sự hiến thánh nơi Chúa Yêsu và Hội 

Thánh nên có thể được. Yoan nói tương đương với Lv 11:44 (1P 1:16). 

Serva eos in nomine tuo/ Xin giữ chúng nhờ danh Cha. 

Môn đồ được kéo ra khỏi thế gian (6), một cái gì mà Chúa Yêsu không thể kéo vào trong 

lời cầu xin của Ngài được (9), nhưng môn đồ vốn là thế gian, thuộc về thế gian. Sự tách 

biệt thế gian họ được có hoàn toàn dựa trên sáng kiến Thiên Chúa đã tiền định, đã chọn, 

đã kéo ra khỏi. Muốn được kiên vững trong tính cách đó, phải có sự can thiệp của Thiên 

Chúa. Đó là điều Chúa Yêsu cầu xin – Xin giữ họ thoát khỏi thế gian như sở hữu của 

Thiên Chúa – In nomine tuo : Có thể có nghĩa như của riêng của Cha, như sở hữu của 

Cha. Nomen/ Danh – Đặc tính Thiên Chúa như biết được bởi mặc khải. 

Quos dedisti mihi (vulg) / Cha đã ban cho Con. 

Cựu trào, nguyên trạng – Quod dedisti mihi – Thiên Chúa biết được đây là Thiên Chúa 

mặc khải mình nơi và bởi Chúa Yêsu (17:3).  Thiên Chúa gầy dựng nhiệm cục cứu rỗi là 

Thiên Chúa, Cha của Chúa Kitô Yêsu. Chỉ có Chúa Yêsu mới cho ta biết đích thực Thiên 

Chúa là gì (1:18  14:9). Chúa Yêsu đã giữ gìn môn đồ. Làm thế thì Ngài đã làm chiếu 

theo đặc tính và quyền năng Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ban cho Ngài Danh Thiên Chúa. 

Ut sint unum, sicut et nos / Ngõ hầu chúng nên một như Chúng Ta. 

Môn đồ được gìn giữ không phải như những đơn vị tách biệt, nhưng như unum : nhất 

khối – sự duy nhất của môn đồ trong Agapè được nhắc đến luôn 13:34t  15:13  17:21tt – 

Đó là cách minh chứng cho sự thật của Tin Lành, là mặc khải của Thiên Chúa (Cha-Con) 

cho thế gian. Sicut et nos – không phải sự đồng lòng đồng ý của người ta là lý tưởng, 

nhưng mẫu và nguồn gốc : Sự duy nhất giữa Cha –Con. 

 

Câu 12: Chúa Yêsu sinh thời đã gìn giữ môn đồ thế nào – Nố Yuda. 

Nối câu nầy lại với 17:10 và 13:31t – Chúng ta được nhiều liên lạc để hiểu. Chúa Yêsu 

được tôn vinh thế nào nơi môn đồ. 13:31t – Chúa Yêsu được tôn vinh bởi Giờ đến, Giờ 

đó được đánh hiệu bởi Cum ergo exisset / Y đi ra  - Người bội phản ra khỏi phòng Tiệc 
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ly. Trong Yoan, Yuđa không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên trong nhóm môn đồ, 

nhưng là Diabolus (6:70) – đại diện cho thế gian chống nghịch Thiên Chúa. Yuđa  ra 

khỏi có nghĩa cho quan niệm môn đồ: Sự sum họp từ bây giờ là tiêu biểu cho Cộng đoàn 

lý tưởng Chúa Yêsu ở giữa nhóm môn đồ. Chúa Yêsu được tôn vinh. Hạt giống đã sinh 

hoa kết quả, và hoa quả đó được tách khỏi thế gian, và nên trong sạch (13:10  15:3). 

 

Câu 13:Haec loquor…/ nhưng nay… 

Haec – Có thể hiểu về các lời cáo biệt - hay có thể chỉ đem về kinh nguyện : Con luôn 

luôn hợp làm một với Cha, không cần phải cầu nguyện – nhưng muốn tỏ ra liên lạc đó 

cho người ta, ắt không có cách nào khác, và lời cầu nguyện của Con nên mẫu mực cho 

môn đồ phải tiếp xúc với Cha, nhờ đó mà: 

Ut habeant gaudium meum… / Ngõ hầu sự vui mừng của Con… 

Thông chia sự vui mừng của Con – phát xuất tự hoàn toàn vâng phục và liên lạc thường 

xuyên với Cha. 

 

Câu 14: Môn đồ chịu lấy tín thư Chúa Yêsu đem đến và tin thì được thông chia sự khác 

biệt của Chúa Yêsu đối với thế gian, một trật thông chia cả sự thù ghét của thế gian. 

 

Câu 15: Môn đồ không thuộc về thế gian, nhưng lại phải ở lại trong thế gian – Họ có 

nhiệm vụ với thế gian – Họ cần được gìn giữ. 

 

Câu 16: Như 17:4. 

 

Câu 17-19 : Ba câu nầy liên lạc chặt chẽ với nhau. 

Giữa Chúa Yêsu và môn đồ có sự tương đồng : 

 - Trong việc hiến thánh (câu 17  19). 

 - Trong sứ mệnh (câu 18). 

Sự tương đồng đó không dựa trên điều gì khác là việc Chúa Yêsu hiến thánh chính mình. 

Sự hiến thánh đây có nghĩa gì ? 

Nơi Chúa Yêsu – 10:36 – hiến thánh đi với việc chịu sai. Chúng ta thấy ý hiến thánh 

không có tính cách luân lý, nhưng có liên lạc với ý nghĩa tế hiến:  

 - Tách biệt ra khỏi giới phàm tục, mà xung vào giới Thiên Chúa. Áp dụng cho 

Chúa Yêsu, ý nghĩa Của Thánh trước tiên giả thiết là thuộc phàm tục không còn nữa, 

nên nơi Chúa Yêsu chỉ còn lại tách biệt hẳn đối với thế gian, phàm tục, và chỉ còn lại tính 

cách tích cực của hiến thánh : Thuộc về giới Thiên Chúa, phía Thiên Chúa, đứng trong sự 

khác biệt của Thiên Chúa, để xung vào việc của Thiên Chúa. 

 - Câu 18 – giữa Chúa Yêsu và môn đồ có tương đồng về liên lạc, và câu 19 có et 

ipsi – nên sự hiến thánh của môn đồ hoàn toàn tương đồng với sự hiến thánh của Chúa 

Yêsu : Tách biệt khỏi thế gian, phàm tục mà xung vào giới Thiên Chúa – Thông chia 

cùng Chúa Yêsu sự khác biệt của Thiên Chúa đứng trước thế gian, thông chia sự chống 

đối với thế gian, thông chia sứ mệnh của Chúa Yêsu cho thế gian. 

In veritate / Trong Sự thật. 

Không chỉ là cách đích thực – nhưng trong sự thật cứu rỗi – đã mặc khải nơi giáo huấn và 

hoạt động của Chúa Yêsu. Sự thật đó đã chỉ định và tách biệt môn đồ để xung họ vào sứ 

mệnh của họ cho thế gian. 
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Câu 20 : Lời cầu xin chuyển đến tín hữu mọi thời. 
 

Câu 21: Điều Chúa Yêsu xin là sao cho cả Hội Thánh nên một. Sự duy nhất đó hoàn toàn 

tương đồng với sự duy nhất giữa Cha và Con – Cha hoạt động trong Con (14:10- Cha làm 

việc của Người nơi Con) – và rời khỏi Cha, việc của Con không có ý nghĩa gì nữa, mà 

cũng không thể có nữa. Con cũng ở trong Cha, đời đời với Cha, trong duy nhất của Thần 

tính, hoạt động như Cha trong tạo thành, trong cứu chuộc. Cha và Con là một, nhưng vẫn 

khác nhau. Kẻ tin phải ở trong Thiên Chúa (Cha-Con), phải là một trong Cha và Con, 

khác Thiên Chúa nhưng ở trong Thiên Chúa, và cũng là nơi Thiên Chúa hoạt động. 

Ut credat mundus…/ Để thế gian tin… 

Sự duy nhất của các kẻ tin là chứng cho điều Chúa Yêsu chủ trương – Ngài bởi Thiên 

Chúa đến – Sự duy nhất đó cũng bày tỏ ra mẫu mực của công việc hoạt động của Thiên 

Chúa : Sự sống của Cha-Con được bày tỏ ra trong sự duy nhất của các kẻ tin. 

 

Câu 22: Ego claritatem…dedi eis / Con đã ban cho chúng vinh quang… 

Giả thiết lời xin trong 17:1 5 đã được nhận lời – Chúa Yêsu thông chia Doxa Cha ban 

cho Ngài – Doxa tỏ hiện ra trong mặc khải ban sự sống Chúa Yêsu đã được, bởi Ngài về 

lại cùng Cha nhờ thập giá, và cũng diễn ra cách đầy đủ hơn cả nơi thập giá. Nơi đó diễn 

ra hơn cả sự duy nhất giữa Cha và Con trong Agapè. Đó cũng là điều Chúa Yêsu ban cho 

Hội Thánh. 

 

Câu 23: Ut sint consummate in unum / Để chúng được hoàn toàn nên một. 

Agapè ràng buộc họ nên mạnh mẽ và hoàn bị - Họ đã được chịu lấy vào trong hợp nhất 

của Agapè giữa Cha và Con. Unum được phát sinh ra, mà tiêu chuẩn luôn luôn là sự duy 

nhất nơi các kẻ tin được cấu thành bởi Ego in eis/ Con trong chúng. 

Consummati / Hoàn tất – Nhắc lại 4:34  17:4 – Mọi sự đều hoàn tất một khi sự duy nhất 

đi đến cùng tận nơi Thiên Chúa, nhưng mỗi thời, Hội Thánh phải hoàn bị sự duy nhất đó 

theo đà phát triển của mình. 

 

Câu 24-26: Kết thúc các chủ đề Gnosis, Doxa, Agapè: Tổng hợp tất cả nơi Agapè. 

Quod (Vulg quos) dedisti mihi – Những kẻ Cha đã ban (6:37  39  17:2  6) đã kéo đến 

cùng Con (6:44), bây giờ được Con thu lại nhất khối (quod : in unum 17:23) 12:23 mà  

đem về cùng Cha - Trong kinh nguyện, nhưng kinh nguyện đây tiêu biểu cho cái liên lạc 

sâu thẳm huyền bí trong Cha và Con trong chính thần tính. 

Volo / Không còn dùng kiểu nói của kinh nguyện thường, nhưng là lời bên trong Thần 

tính đối với môn đệ, với Nhân tính Chúa Yêsu bây giờ là một Volo bên trong Thiên Chúa 

để đem họ đến consummate in unum ở trong Ngài (Hr 7:25) 

Ut ubi sum ego / Con ở đâu. 

Tức là Apud te (17:5), tức là Ego in te (17:21) – Cha cũng là đích cho những kẻ thuộc về 

Chúa Yêsu. Đích đó họ chỉ đạt được vì bây giờ Chúa Yêsu ở trong họ (Ego in eis 17:23) 

lại cũng là Đấng ở trong Cha (Ego in te). Như thế, ý tưởng 14:2t được diễn lại. 

Ut (ubi sum ego) sint mecum / Chúng cũng ở đó với Con. 

Việc ở nơi Cha của tín hữu hoàn toàn nhờ Chúa Yêsu (14:6 Via – Chúa Yêsu mới đem họ 

đến cùng Cha), bây giờ, cả việc họ ở nơi Cha cũng là nhờ Ngài. 

Nhưng ubi sum ego nhắc lại 12: 26  32 - Ở đó, Chúa Yêsu để ngỏ hai ý của việc ở cùng 

Chúa Yêsu : Trong vinh quang đích thực đời đời và Trong vâng phục đến chết thập giá. 
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Chẳng những chỉ có những ai đành để Chúa Yêsu lôi kéo vào thập giá mới được Ngài 

đem vào vinh quang mà còn là được lôi kéo vào thập giá như Chúa Yêsu và với Chúa 

Yêsu, đã là Doxa tuyệt đỉnh như có thể có trên trần gian. Tại sao ? Ta có thể thấy ở cuối 

câu 24 nầy: 

Ut videant claritatem meam, quam dedisti mihi / Để chúng được ngắm vinh quang của 

Con mà Cha đã ban cho Con. 

Phúc lạc cuối cùng, trạng thái cuối cùng : Thấy Doxa của Thiên Chúa. Thấy Thiên Chúa 

là sự sống đời đời, là phúc lạc tối hậu mà đạo đức hy Lạp mong mỏi, cũng là điều các kẻ 

lành Cựu Ước mong đợi (Tv 63:3 & 73:24:tt) Thấy Thiên Chúa bây giờ là thấy Doxa của 

Chúa Yêsu. Trong sự thấy Doxa của Con, được thực hiện nơi điều 17:3, vì điều nói trong 

14:9 (về đức tin) cũng chi phối cả trạng thái thành tựu. 

Tuy nhiên, Doxa của Chúa Yêsu luôn mang thuộc tính Quam dedisti mihi – Con luôn là 

mặc khải của Cha, dọi ra sự phong phú của Cha. 

Quia dilexisti me ante constitutionem mundi / Vì Cha đã yêu mến Con từ trước tạo 

thiên lập địa. 

Cha ban doxa cho Con vì Cha yêu mến Con từ trước sáng thế. Doxa đó là (17:5) doxa 

Con có prius quiam mundus esset/ trước khi tạo thành. Doxa hằng có tương chiếu với 

Agapè hằng có và hiểu được bởi Agapè hằng có. hằng có Cha ban cho Con không phải 

một vật bên ngoài Cha, nhưng ban sao cho Con Tu in me, et ego in te / Cha ở trong Con 

và Con  trong Cha (17:21), để có sự hỗ tương tuyệt đối giữa Cha và Con. Như thế, doxa 

hằng có của Con không những có nền tảng trong Agapè của Cha mà cũng cốt là Agapè 

của Cha nữa. Doxa của Chúa Yêsu tức là được agapè của Cha thấu suốt và doxa, quam 

habui…apud te / Vinh quang  Con đã có nơi Cha (17:5) đích thực là gì cũng phải hiểu 

theo 17:24. 

Và nếu ta kéo 17:26 lại – ut dilectio, qua dilexisti me, in ipsis sit / ngõ hầu lòng mến 

Cha đã yêu Con có trong chúng. Chúng ta đã kết thúc cái vòng của Agapè. 

Xuất xứ 10:30  37t  6:56t  14:8-11  12-15  19-20  23-24. Sự duy nhất giữa Cha và Con 

được tỏ bày, họa lại trong duy nhất của môn đồ. Cha yêu mến Con. Con đáp lại trong 

vâng phục. Bởi thế giữa Cha và Con có chung đồng một sự sống. Sự thông đồng đó diễn 

ra trong việc con nói lời của Cha, làm việc của Cha. Bây giờ, môn đồ cũng được Chúa 

Yêsu yêu mến, và họ đáp lại trong vâng phục. Làm thế, họ thông chia sự sống của Ngài. 

Sự thông chia nầy cũng tỏ bày ra trong sự họ làm các việc của Chúa Yêsu, và đích thực là 

Ngài làm các việc đó. Làm thế thì Cha được vinh hiển nơi Con. Đó là Vos in me et ego in 

vobis / Các ngươi ở trong Ta, Ta trong các ngươi. 
15:1-12 – Các ý tưởng trên lập lại nhưng kết bằng ut diligatis in vicem sicut dilexi vos /   

Cha, Con, môn đồ ở trong nhau bởi Agapè : Đích thực sự sống là mãnh lực hoạt động của 

Thiên Chúa. Nơi Cha, agapè đã khiến ban Con cho thế gian. Nơi con, agapè đã làm Ngài 

vâng phục Cha đến cùng và thí mạng vì môn đồ. Nơi môn đồ, agapè khiến họ vâng phục 

entole (mandatum) của Ngài và yêu mến lẫn nhau. Bởi sự họ vâng phục đó, họ sinh hoa 

kết quả, và Cha được vinh hiển trong Con. 

 

Rồi sau cùng kinh nguyện đoạn 17 - Ở TRONG diễn ra sự hiệp nhất thâm sâu cực độ 

giữa Thiên Chúa và người ta. Sự Ở Trong nhân loại có được đó hoàn toàn phát xuất do Ở 

Trong giữa Cha và Con trong agapè hằng có của Thiên Chúa, nhưng đã mặc khải trong 

sinh hoạt thực tế sinh thời Chúa Yêsu – cách riêng việc Ngài thí mạng mình vì những kẻ 

Ngài yêu mến (15:13). 
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Nơi Chúa Yêsu, hai phương diện của lịch sử cứu rỗi được diễn tả tột đỉnh : Thiên Chúa 

mặc khải thực thể của Ngài, chân tướng của Ngài là Agapè. Chính trong sự chết của 

Chúa Yêsu mà Doxa Thiên Chúa được bày tỏ ra cách đầy đủ, mà Logos đã thành thân 

xác hẳn thật. 

Tuy nhiên, Lời Thiên Chúa, mặc khải của Thiên Chúa đòi hỏi phải có sự ứng đáp nơi 

phía nhân loại. Chúa Yêsu đại diện nhân loại đã dâng lời ứng đáp đó cách chung kết, ứng 

đáp lại với Thiên Chúa thay cho chúng ta hết thảy, lúc mà không ai trong loài người khác 

có thể ứng đáp được : Agapè của Thiên Chúa đã gặp được tiếng dội lại nơi loài người. Sự 

vâng phục trọn hảo của Chúa Yêsu trong sự chết, agapè của Logos làm người : Sự tương 

ứng đó đã giải thả tất cả mãnh lực của ý muốn Thiên Chúa, để thi thố ra trông lịch sử mà 

cứu chuộc loài người. Đó là Pneuma ban xuống. Sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và loài 

người. Sự Ở TRONG Thiên Chúa, mút cùng mà tất cả trình tự lịch sử tiến đến - nay ta đã 

có – thực hiện trong cùng một nhân vị và từ nay nhân vị đó nên trung tâm cho tất cả vận 

hành lịch sử. Agapè có đối tượng độc nhất là Con, nay là dilectio qua dilexisti me in 

ipsis/ đã yêu Con có trong chúng,  vì trong những kẻ tin đó, Cha lại gặp chính Con của 

Ngài ego in ipsis /Con sống trong chúng. 

 

TRÌNH THUẬT THƯƠNG KHÓ CỦA YOAN. 

 

Cắt nghĩa chung với Nhất lãm. Nên để ý Yoan có gì hơn hay không có gì như thấy trong 

Nhất lãm. Muốn đọc trình thuật của Yoan theo quan điểm Thần học Yoan thì phải để ý 

đến những điểm rõ ràng thuộc thần học của Yoan trong trình thuật. Đó là bảng chỉ lối dẫn 

đến ý nghĩa Yoan muốn độc giả nhận ra : 

 

Câu 18:8 – Hành vi của Chúa Yêsu có tính cách một sêmeĩon cho công việc của Ngài 

trên tầm độ bao quát hơn và ở bình diện cao hơn. Bởi đó mà nhắc 17:12 – Ám chỉ cả 

những điều trước kia 6:37-40  10:27t  15. Lời bình chú 18:8-9 không phải thu hẹp ý nghĩa 

17:12, nhưng nhờ lời bình chú, hành vi trong vườn nhắc bổng lên tầm ý nghĩa đích thực. 

 

Câu 18:32 – Nhắc lại 12:32t và một trật cả loạt xuất xứ như 3:13-16 về Katabasis của 

Con Người : Tất cả công việc, sinh hoạt của Verbum caro factum est cho đến sự đê nhục 

cuối cùng, treo thập giá. Nhưng việc cuối cùng nầy Yoan lại gọi là husôthễnai (exaltari /  

). Đó là nghịch nhiên – nhưng xét cho cùng thì chính là tôn dương, vì khi Chúa Yêsu 

bằng lòng chết như thế, Ngài vào vinh quang của Thiên Chúa, vinh quang của Agapè. 

Chết thập giá nên một thứ sêmeĩon : Ngài được nhắc lên khỏi đất. 

 

Câu 18:37t – Yoan định nghĩa Vương quyền đích thực của Chúa Yêsu : Thống trị của 

alêtheia (nhắc lại 8:45-47  8:31t). Trong phiên xử : Sự mỉa mai của Yoan như 9:13:41 – 

Pilatô xử Chúa Yêsu/ nhưng Chúa Yêsu – là alêtheia: sự sáng, mà sự sáng liền phân tách- 

mới là thẩm phán đích thực. Yoan nhấn mạnh đến tước Vua của Chúa Yêsu. 

 

Câu 19:30 – Consummatum est / Đã hoàn tất.  Nhắc lại 17:4  4:34  5:36. Tất cả sự 

nghiệp trên trần của Chúa Yêsu liên kết với việc hoàn tất ơn cứu chuộc theo ý định Thiên 

Chúa. 17:4 – trên bình diện của Thiên Chúa, 19:30 – trên bình diện lịch sử : Nơi sự chết 

vào một giờ rõ định. 
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Câu 19:34 – Yoan chú ý đến nước và máu chảy từ cạnh sườn Chúa Yêsu. Không thể 

không nghĩ đến 6:55  7:38. 

 

Như thế, Thương khó đã nên một Sêmeĩon vĩ đại. Các dấu chỉ lối trên kéo đến bởi liên 

tưởng những ý tưởng đã diễn từ trước, tập trung lại nơi biến cố chủ chốt nầy. Các sêmeĩa 

trước, các hình bóng và tượng trưng đều được có ý nghĩa nơi sêmeĩon cuối cùng nầy.  

Nhưng khác mọi sêmeĩa – Các sêmeĩa tự mình không có ảnh hưởng gì lâu bền, chỉ có ý 

nghĩa mới đem về sự vĩnh tồn. Biến cố cuối cùng nầy không thế. Đây có điều xãy ra một 

lần trong thời gian mà lại có hậu quả vô tận. Biến cố có tính cách đảo lộn cả cục diện lịch 

sử. Ở đây có hai giới thực tại, thời gian và hằng có được nên một: Lời đã thành xác thịt. 

Đây có biến cố xãy ra ở cả trong hai giới thực tại. Vì xãy ra trên đất, trong thời gian, biến 

cố còn có tính cách sêmeĩon, nhưng một trật cũng xãy ra trong giới Thiên Chúa. Điều xãy 

ra là chính thực tại mà các sêmeĩa khác đều hướng đến, đều là dấu chỉ, và chỉ được nên 

chân thật (theo ý nghĩa) bởi biến cố nầy đã thành hiện thực trong thời gian (lịch sử) trong 

giới Thiên Chúa hằng có. 

 

Còn các trình thuật sống lại – Yoan nhấn mạnh đến tính cách hầu như vật lý của việc 

sống lại. Nên để ý – mầu nhiệm sống lại tiên vàn mọi sự là sự tôn dương trong vinh 

quang. Không có Doxa nào bằng sự tế hiến mình và được agapè thấu suốt. Điều đó đã 

kết thúc với consummatum est. Nhưng sự đó phải diễn ra trên đất nầy nữa. 
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