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KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ BIẾN CỐ PHỤC SINH ? 

 

Ngôi mộ trống là phát hiện đầu tiên làm cho câu chuyện Giêsu, lẽ ra đã kết thúc với bi kịch thập 

giá, bắt đầu lại theo một hướng mới. Sự kiện được giải thích vắn gọn bởi hai người mặc « áo 

chói lòa » (Lc 24,4). Hai người ấy nói Đức Giêsu đang sống, nghĩa là đã sống lại, và điều này đã 

được Ngài báo trước (Lc 24,5b-7). Độc giả có thể nhận ra sự tương ứng với hai lần tiên báo trong 

tin mừng Luca : 9,22 và 18,31-33.  Cả hai lần Đức Giêsu đều nói với các môn đệ; không có dấu 

hiệu gì cho thấy các bà hiện diện với họ. Trong mọi trường hợp, lời các bà kể không làm cho các 

môn đệ liên kết sự kiện ngôi mộ trống với những lời tiên báo ấy.  

Sự việc xảy ra từ “tang tảng bình minh” (24,1), nhưng cho đến chiều (24,29) chuyện ngôi mộ 

trống đối với nhóm Mười Một và các môn đệ vẫn còn đầy bí ẩn. Cuộc gặp gỡ với hai môn đệ 

trên đường Emmau (Lc 24, 13-35), so với các lần hiện ra khác, có một ý nghĩa đặc biệt vì chính 

Đức Giêsu giải thích sự kiện : « khởi từ Môsê và hết thảy các tiên tri, Ngài dẫn giải cho họ 

những điều đã viết về Ngài trong toàn bộ Kinh thánh » (24,27). Đây không phải là bài tường 

thuật trực tiếp mà là một câu chuyện được xây dựng lại dưới ngòi bút của Luca. Câu hỏi được 

đặt ra trong phương pháp phân tích tường thuật (analyse narrative) là người kể muốn nói gì, và 

điều đó phản ảnh niềm tin của thế hệ Kitô hữu đầu tiên như thế nào. 

1. « Toàn bộ Kinh thánh » 

Luca đã trình bày biến cố phục sinh như chìa khóa để đọc lịch sử1. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra 

trong một ngày, đó là « ngày thứ nhất trong tuần » và lẽ ra Đức Giêsu phải ở trong mộ. Việc 

khám phá ngôi mộ trống được kể hết sức kín đáo : chỉ có mấy phụ nữ và Phêrô nhìn thấy, còn 

các tông đồ khác thì không tin các bà và có lẽ vì vậy mà họ không chạy đi xem như Phêrô. Họ 

không thấy Đức Giêsu, hay nói đúng hơn : họ thấy không có Đức Giêsu trong mộ. Chi tiết viên 

đá « đã lăn ra khỏi mộ » nhằm mục đích đó : ngôi mộ được mở để cho thấy trống.  

« Ngài dẫn giải cho họ những điều đã viết về Ngài trong toàn bộ Kinh thánh ». Bằng một câu kể 

thật tài tình, tác giả cho biết chính Đấng Phục sinh đã giải thích sự kiện trong mối liên hệ với lịch 

sử Giao ước ; bài diễn giải hẳn rất súc tích vì trải dài từ « Môsê và hết thảy các tiên tri », kiểu nói 

này đồng nghĩa với “toàn bộ Kinh thánh”. Nhưng độc giả không biết Ngài giải thích như thế nào, 

còn hai môn đệ thì có vẻ như chưa hiểu mấy2. Điều đó có nghĩa là độc giả chỉ có thể tiếp cận tin 

mừng Phục sinh qua các nhân chứng, còn các nhân chứng thì vẫn còn trong giai đoạn thanh 

luyện đức tin. Dưới ngòi bút của cùng một tác giả Luca, yếu tố được nhấn mạnh trong những lần 

hiện ra là lời giảng của Đấng Phục sinh chứ không phải thân xác phục sinh của Ngài. Lc 24 cho 

biết Chúa Giêsu đã dẫn giải toàn bộ Kinh thánh liên quan đến Ngài chỉ trong một lần hiện ra, 

trên một quãng đường ngắn được phép đi ngày Sabat. Theo Cv 1,3 thì Chúa Giêsu đã làm một 

việc tương tự nhưng trong nhiều lần hiện ra, và thời gian là 40 ngày : « Suốt bốn mươi ngày, 

Ngài đã hiện ra cho họ và nói về Nước Thiên Chúa. » Dĩ nhiên là con số này mang tính biểu 

tượng. Điều quan trọng là các môn đệ chưa nhận ra, hoặc không nhận ra, Đấng Phục sinh nhờ 

thấy (voir, vision), mà nhờ “lời” (parole)3. Sự kiện Phục sinh phải được giải thích dưới sự soi 

sáng của Kinh thánh. Tuy nhiên, độc giả không bao giờ được tiếp cận trực tiếp bài diễn giải Kinh 

                                           
1 Daniel MARGUERAT, “Quand la résurrection se fait clef de lecture de l’histoire (Luc-Actes)”, in Resurrection Of 

The Dead, BETL 249 (Leuven: Peters, 2012) p.183-202. 
2 Daniel MARGUERAT, “Quand la résurrection se fait clef de lecture de l’histoire (Luc-Actes)”, Op.cit., p.190. 
3 Joseph MOINGT, Homme qui venait de Dieu, Cerf (CF 176), Paris, 2002, p.366. 
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thánh này của Chúa Giêsu mà chỉ tiếp cận cách gián tiếp khi đến lượt các môn đệ dùng lời Kinh 

thánh mà rao giảng Đấng Phục sinh (x. Cv 2,22-36; 3,13-26; 13,16-41; 17,22-31).  

2. « Ngày thứ ba », theo lời Kinh thánh 

3 Vì tiên vàn mọi sự, tôi đã truyền lại cho anh em, điều mà chính tôi cũng đã chịu lấy: là Ðức Kitô 

đã chết vì tội lỗi ta, theo lời Kinh thánh, 4 là Ngài đã bị chôn cất, là Ngài đã sống lại, ngày thứ ba, 

theo lời Kinh thánh. (1Cr 15,3-4) 

Bản văn này có một tầm quan trọng đặc biệt đối với đề tài đang được tìm hiểu, vì đây là một 

trong những công thức tuyên tín của thế hệ Kitô đầu tiên. Lời tuyên xưng Đức Kitô đã sống lại 

“ngày thứ ba, theo lời Kinh thánh” thiết lập mối liên hệ giữa phục sinh, ngày thứ ba và Kinh 

thánh. Mối liên hệ đó có thể là : “sống lại như lời Kinh thánh” hoặc sống lại “ngày thứ ba như 

lời Kinh thánh”. Trong trường hợp thứ nhất, phải tìm xem Kinh thánh nói gì về sự sống lại và về 

sự kiện Đức Giêsu phục sinh; trường hợp thứ hai, chi tiết thời gian “ngày thứ ba” bao hàm một ý 

nghĩa cần phải tìm trong Kinh thánh.  

Trong Kinh thánh Cựu ước, chỉ có một lần duy nhất sự sống lại vào ngày thứ ba được tìm thấy : 

“Ðánh rồi, Người sẽ băng bó ta lại. Sau hai ngày, Người sẽ cứu sống ta. Ðến ngày thứ ba, 

Người sẽ cho ta chỗi dậy, cho ta sống trước nhan Người” (Hs 6,2). Bản văn này được coi là thu 

tóm truyền thống trước đó, đồng thời chuyển từ sự giải thoát cá nhân sang sự giải thoát dân tộc. 

Theo J. Dupont, cụm từ “theo lời Kinh thánh” mà Phaolô viết ở 1Cr 15,4 chỉ có thể quy chiếu 

câu này của Hôsê mà thôi4.  

Trước ngôn sứ Hôsê, có thể kể ra một số trường hợp có đề cập đến “ngày thứ ba”, “ba ngày”, 

hoặc một kiểu nói tương tự :  

- Abraham đưa Isaac đến nơi sát tế theo lệnh Thiên Chúa :  “Ngày thứ ba, Abraham ngước 

mắt lên và thấy chỗ ấy từ đàng xa” (St 22,4). 

- Giuse thử lòng các anh em bằng cách giữ một người lại trong nhà giam và yêu cầu những 

người khác đưa em út sang Ai cập : “Ngày thứ ba, Yuse nói với họ: "Các người hãy làm 

thế này thì các người sẽ sống, vì ta kính sợ Thiên Chúa” (St 42,18). 

- Môsê diện kiến Thiên Chúa trên núi Sinai: “Ðến ngày thứ ba, ngay buổi sáng, xảy có 

sấm chớp và mây dày đặc trên núi, và tiếng loa rất mạnh: toàn dân trong trại đều run 

khiếp” (Xh 19,16). 

- Hai người Israel đi dò thám đất được cứu thoát: “Y thị bảo họ: ‘Các ông hãy đi về phía 

núi! kẻo những người đuổi theo gặp được các ông; rồi các ông cứ ẩn mình ở đó ba ngày 

chờ cho những người đuổi theo về đã; sau đó các ông sẽ đi tiếp đường các ông đi’” (Js 

2,16). 

- Trở về Giêrusalem thời Ezra: “Chúng tôi đã tới được Yêrusalem và đã nghỉ ngơi ở đó ba 

ngày” (Er 8,32). 

Cùng thời ngôn sứ Hôsê, ngôn sứ Isaia được sai đến với vua Ezéchias lâm bệnh nặng, vua cầu 

khẩn Chúa. Ông được cứu chữa trong ba ngày và được cho sống thêm mười lăm năm nữa (x. 2V 

20,1-11; Is 38,1-5): “Ta đã nghe lời ngươi khẩn cầu, Ta thấy nước mắt của ngươi. Này, Ta sẽ 

chữa lành ngươi: ngày thứ ba ngươi sẽ lên nhà Yavê. Ta sẽ thêm vào cho đời ngươi mười lăm 

                                           
4 Margerie BERTRAND, “Le troisième jour, selon les Écritures, il est ressuscité. Importance théologique d'une 

recherche exégétique”. In: Revue des Sciences Religieuses, tome 60, fascicule 3-4, 1986, p.162. 
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năm nữa” (câu 5b-6a). Ezéchias được thêm thời gian sống chứ không được giải thoát khỏi sự 

chết. Trong ba ngày nghĩa là một sự cứu giúp nhanh chóng, không trì hoãn. 

Sau ngôn sứ Hôsê, khoảng thế kỷ IV trước CN, một hình ảnh khác được chính Đức Giêsu so 

sánh : Jona được cứu sống sau ba ngày ở trong bụng cá và trong lòng biển (biển là hình ảnh sự 

chết trong Cựu ước); ông rao giảng cho thành Ninivê ba ngày (2,1; 3,3) trong khi chỉ cần một 

ngày dân Ninivê đã sám hối (3,4). Ba ngày vất vả của Jona gợi nhớ ba ngày dân Do thái vượt qua 

sa mạc để tế lễ trên núi Sinai (x. Xh 5,3-4).  Sau đó, vào thế kỷ III trước CN, Esther được vua 

Assuérus đáp ứng lời thỉnh cầu trong kế hoạch giải thoát dân Israel : “Ðến ngày thứ ba, khi nàng 

đã cầu nguyện xong, nàng cởi y phục theo nghi thức phụng tự, mà mặc lấy phẩm phục sang 

trọng...” (Et 5,1a).  

Đồng ý rằng Hs 6,2 thu tóm truyền thống trước ông thì việc thiết lập sự liên hệ giữa “sống lại” và 

“ngày thứ ba” vẫn là điều hoàn toàn mới mẻ. Ngày thứ ba trong Kinh thánh là ngày cứu độ, 

Thiên Chúa không bỏ rơi người công chính quá ba ngày (triduum): sau một thời gian ngắn chịu 

thử thách Người sẽ giải cứu họ; sống lại từ cõi chết là được giải thoát khỏi mối đe dọa đáng sợ 

nhất. Như vậy, “sống lại ngày thứ ba” diễn tả niềm hy vọng một sự giải cứu nhanh chóng và vĩnh 

viễn. Truyền thống Targum và các kinh sư giải thích sự kiện ngày thứ ba kẻ chết sống lại là khởi 

đầu triều đại Messia5. Nếu các tín hữu tiên khởi áp dụng lời ngôn sứ Hôsê cho Đức Giêsu nghĩa 

là họ tuyên xưng Ngài là Đấng Messia. Điều đó cũng có nghĩa là sự kiện Đức Giêsu phục sinh 

thuộc về lịch sử dân tuyển chọn như đỉnh cao và sự hoàn thành của lịch sử ấy. Mặt khác, quy 

chiếu về các ngôn sứ làm cho sự kiện phục sinh mang chiều kích thần học vì chính Thiên Chúa 

đã làm cho Đấng Kitô sống lại. Tuy vậy, cũng nên lưu ý là bốn tin mừng không nói Thiên Chúa 

làm cho Đức Giêsu sống lại, mà nói Người sống lại (Đức Giêsu là chủ từ); tác giả Công vụ Tông 

đồ thì nói rõ Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu sống lại (x. 2,32; 3,15 ; 5,30); Phaolô sử dụng cả 

hai hình thức (x. 1Cr 15,12.15tt).  

“Ngày thứ ba”, trong công thức tuyên tín của cộng đoàn Giêrusalem và cộng đoàn Côrintô, có ý 

khẳng định rằng Thiên Chúa không bỏ rơi Đấng Kitô của Người lâu hơn những người công 

chính. Tuy nhiên, Tân ước nhấn mạnh tính lịch sử của ngày thứ ba và sự sống lại của thân xác. 

Thời hậu Macabê, Hs 6,2 được hiểu là sự sống lại thân xác (résurrection corporelle), trước đó 

được hiểu là sự phục hưng dân tộc. Chúng ta biết rằng Giáo hội tiên khởi đã sớm đối diện với 

khuynh hướng ngộ đạo thuyết từ chối sự sống lại của thân xác nên đã nhấn mạnh tính thể chất và 

lịch sử của sự sống lại, như đã nhấn mạnh tính lịch sử của cuộc khổ nạn (dưới thời Phongxiô 

Philatô). Phải đặt lời tuyên xưng “xác loài người ngày sau sống lại” trong bối cảnh đó6. Một bản 

văn Tân ước muộn thời xác nhận niềm tin vào sự sống lại vào thời cánh chung, “ngày sau hết” 

(Ga 11,24).        

“Theo lời Kinh thánh” được sử dụng hai lần liên tiếp: ở câu 3 cho cái chết cứu độ của Đức Kitô 

và ở câu 4 cho sự sống lại của Ngài. Hai sự kiện này là một kế hoạch duy nhất trong lịch sử : 

được chuẩn bị, đuợc tiên báo, và được thực hiện. “Ngày thứ ba” đặt biến cố trong lịch sử và đã 

trở thành “ngày thứ nhất”, đánh dấu một khởi đầu mới.  

3. « Như chính Người đã nói »  

Đáng ngạc nhiên là các tác giả Tân ước không trưng dẫn Hs 6,2 một lần nào, có lẽ vì bản văn 

không hiển nhiên cho thấy mối liên hệ giữa chuyện sống lại của người công chính với chuyện 

                                           
5 Margerie BERTRAND, Ibid., p.159.  
6 Kinh Tin Kính của các Tông đồ. 
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sống lại của Đấng Kitô. Ngược lại, các tín hữu tiên khởi chú ý những gì chính Đức Giêsu nói về 

sự sống lại của Ngài. Do đó có ba lần tiên báo khổ nạn và phục sinh. Tuy nhiên, những lần tiên 

báo này được coi là thuộc loại bình giải hậu phục sinh (vaticinium ex eventu)7. Điều đó có nghĩa 

là hai từ « sống lại » này phải được hiểu từ kinh nghiệm gặp gỡ của các môn đệ với Đấng Phục 

sinh. Nên lưu ý rằng niềm tin vào sự sống lại vào thời đó vẫn còn là một đề tài tranh luận. Đối 

với những ai tin có sự sống lại thì một câu hỏi khác khó hơn được đặt ra là thân xác sống lại sẽ 

như thế nào.  

Thời lưu đày Babylon, sự tồn vong của dân tộc bị đe dọa, ngôn sứ Ezéchiel (37,1-14) đã tuyên 

sấm về sự hồi sinh của dân tộc. Sự sống lại cá nhân được nói đến dưới thời Antiochus, khi người 

Do thái bị bách hại, nhưng điều đó chỉ xảy ra vào thời sau hết. Lời hứa ban Thần khí hồi sinh ở 

Joel 3,1-5, được Phêrô trưng dẫn ở Công vụ 2,17-21, sẽ không phải là một ý tưởng xa lạ nếu áp 

dụng cho mọi người vào thời sau hết. Nhưng chuyện ấy xảy ra cho một người trước thời hạn, 

nghĩa là khi lịch sử vẫn còn tiếp diễn, là điều chưa bao giờ được biết đến. Những trường hợp gọi 

là « sống lại » trong Cựu ước cũng như Tân ước thực ra là sự hồi sinh (réanimation) : trường hợp 

Lazarô chẳng hạn.   

Ngoài những lần tiên báo khổ nạn, còn có một bản văn đáng chú ý liên quan đến sự sống lại của 

thân xác : Lc 20,27-39. Đây là lần hiếm hoi Đức Giêsu tranh luận với nhóm Sadusêô, những 

người thuộc nhóm này không tin có sự sống lại. Trước vấn đề được đặt ra, câu trả lời của Đức 

Giêsu (câu 34-36) cho ta hình dung hai thế giới - « đời này » và « đời sau » - hoàn toàn khác 

nhau. « Những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết » (câu 35) thì có 4 

đặc tính như sau : « không thể chết nữa » (36a), « giống như các thiên thần » (36b ; x. Mc 

12,25b, Mc chỉ có một đặc tính này), « là con cái Thiên Chúa » (36c), « là con cái sự sống lại » 

(36d).  

Vấn đề thân xác sống lại cũng được đặt ra ở 1Cr 15,35 : « Nhưng có người nói : kẻ chết sống lại 

thế nào ? Họ sẽ lấy thân xác nào mà sống lại ? ». Câu 44 trả lời : « Gieo xuống là xác khí huyết, 

sống lại là xác thần thiêng. Nếu có xác khí huyết, thì cũng có xác thần thiêng ».  

Trong bối cảnh đó, các Tin Mừng kể Đức Giêsu sống lại, hiện ra với một thân xác nhận ra được, 

có những yếu tố thể chất giống như trước, đặc biệt là các vết thương khi chịu khổ hình. Tuy 

nhiên, chính các bản văn này lại cho thấy các môn đệ không nhận ra Đức Giêsu nhờ hình ảnh mà 

nhờ lời giải thích, nghĩa là không (chỉ) nhờ « thấy » mà (còn) phải nhờ « nghe » ; « chứng kiến » 

chưa đủ để tin, cần phải « nhớ lại » những gì Đức Giêsu đã nói.   

4. Kinh Thánh phải được ứng nghiệm  

Bài giảng của Phêrô (x. Cv 2,14-41) cho thấy « Kinh thánh phải được ứng nghiệm... » (Cv 1,16) 

như thế nào; các môn đệ đọc Kinh Thánh như thế nào để rao giảng mầu nhiệm Phục sinh. Phêrô 

là người phát biểu nhân danh nhóm Mười Hai : « cùng 11 vị » (c. 14), Matthia đã được chọn thay 

Giuđa. « Nhóm Mười Hai » đã trở thành tên riêng của các tông đồ, con số 12 này phải được bảo 

toàn, họ là những người đã theo Đức Giêsu từ khi Người chịu Phép Rửa cho đến khi Người lên 

trời. Matthia đã được chọn bổ sung theo tiêu chuẩn đó (x. Cv 1,21-22).  

Bài phát biểu của Phêrô khá dài, long trọng, được đặt ở vị trí tương đương với bài giảng mở đầu 

sứ vụ của Đức Giêsu tại hội đường Nazareth (x. Lc 4,16-30). Đây là lần đầu tiên tin mừng Phục 

sinh được công bố với thẩm quyền tông đồ, chính thức khai mạc sứ vụ loan báo Tin mừng cho 

                                           
7 Cf. A. TRẦN THỊ NGUYỆT, Thập Giá Đức Kitô, NXB Đồng Nai, 2020, tr.34. 
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người Do thái. Bài giảng này có một lược đồ tiêu biểu (un scénario typique) gồm 5 điểm : a) 

nhập đề kết nối với hoàn cảnh (2,14-21) ; b) kérygme : sứ vụ, khổ nạn và phục sinh của Đức 

Giêsu (2,22-24.32-33) ; c) chứng tá tông đồ (2,32b) ; d) luận cứ Thánh kinh (2,25-31.34-35) ; e) 

mời gọi hoán cải (2,38-40). Lược đồ này thông dụng trong môi trường truyền giáo cho người Do 

thái vào thời Luca. Có một lược đồ khác dùng để rao giảng cho dân ngoại như có thể nhận thấy 

trong Cv 14,15-17 ; 17,24-31 ; 1Tx  1,9-10 ; Dt 6,1-2. Dĩ nhiên là Luca không có nguyên bản bài 

phát biểu của Phêrô. Giống như các sử gia thời bấy giờ, Luca biên soạn bài giảng dựa trên những 

dữ liệu căn bản, xa xưa, từ nguồn do thái-kitô, đặc biệt là  công thức : Các ông đã giết chết Ngài 

… Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại (Cv 2,23-24 ; x. 2,36) và việc sử dụng Tv 110 (2,34-35), 

nguồn Kinh thánh giả thiết quen thuộc với Phêrô và người Do thái ở Giêrusalem. Tuy nhiên, với 

bản Bảy Mươi, Luca có thể dùng danh xưng Kyrios (Seigneur) cho Chúa hoặc cho Đức Kitô 

(2,20.21.25.34.36.39)8. 

Bài diễn từ giải thích sự kiện tuôn đổ Thần khí này mang đậm nét kitô học. Phần chính (2,22-36) 

xây dựng trên một chuỗi ba thánh vịnh liên quan đến nhà David (Tv 16 ; 132 ; 110), làm thành 

một tổng thể tập trung vào Đấng Kitô. Lời dẫn ngôn sứ Joel 3 nêu rõ đặc tính cánh chung của 

biến cố Thần khí hiện xuống ; phần chính nêu rõ lý do của sự thay đổi lịch sử : Đức Giêsu được 

Thiên Chúa nâng cao và sự tôn vinh này tuôn đổ ân huệ Thần khí (c. 33), điều mà trước đó ngôn 

sứ Joel tiên báo vào thời kết thúc lịch sử : « trong những ngày sau hết » (c.17) ; phần kết là lời 

mời gọi hoán cải như hệ quả của một tâm thái đón nhận Tin mừng9.  

Sấm ngôn Joel 3 không chỉ giữ vai trò dẫn nhập diễn từ, mà còn được nhắc lại trong phần chính 

và phần kết, tạo nên sự nhất quán cho bài giảng, theo một phương pháp chú giải Kinh thánh của 

người Do thái gọi là pesher, khá quen thuộc đối với văn chương qumrânnienne. Đây là cách giải 

thích Kinh thánh trong một sự kiện lịch sử, làm cho sự kiện này mang lấy ý nghĩa của bản văn 

được trưng dẫn. Hơn nữa, việc chú giải bản văn được soi sáng nhờ những câu Kinh thánh khác, 

như trường hợp Joel 3 được làm rõ nghĩa nhờ Tv 16 và Tv 132. Tác giả Luca đã điều chỉnh bản 

văn Joel (câu 17-18) nhằm đặt biến cố Hiện Xuống ở vị trí khai mào giai đoạn tận cùng lịch sử : 

« trong những ngày sau hết », đồng thời lời tuyên sấm là do chính « Thiên Chúa phán » qua 

trung gian ngôn sứ. Vai trò ngôn sứ giờ đây do các tông đồ đảm nhận để làm chứng về Đấng 

Phục sinh10. David xuất hiện trong bài diễn từ với vai trò ngôn sứ. Luca chuyển dịch lời Thánh 

vịnh người Do thái vẫn áp dụng cho David thành lời tiên tri về Đấng Kitô thuộc dòng dõi ông. 

Luận cứ gồm ba điểm cùng với bằng chứng cụ thể : David đã chết, đã được mai táng và mộ của 

ông vẫn còn đó (câu 29).  

Đỉnh cao của bài diễn từ là sự đan kết hai biến cố Phục sinh và Thần khí hiện xuống (c.32-33). 

Chính Đấng Phục sinh đã ban Thần khí như Joel tiên báo. Thần khí đóng vai trò quan trọng trong 

lời chứng của các tông đồ và tín hữu, Ngài làm cho họ có tư cách loan báo tin mừng Phục sinh. 

Trong sách Tông đồ Công vụ, Thần khí là nhân tố uy tín và hiệu quả của lời chứng : Stêphanô 

được đánh giá là « một người đầy lòng tin và Thánh Thần » (6,5) ; Thần khí thúc đẩy Philip tiến 

lại bắt chuyện và rao giảng cho viên hoạn quan của nữ hoàng dân Á (8,29) ; Thần khí xuống trên 

                                           
8 Daniel MARGUERAT, “Quand la résurrection se fait clef de lecture de l’histoire (Luc-Actes)”, Op.cit., p.197.  
9 Daniel MARGUERAT, Les Actes des Apôtres (1-12), Labor et Fides, 2007, p.84-88. 
10 Daniel MARGUERAT, Ibid., p.86, foodnote 10 ; Pierre-Marie BEAUDE, L'accomplissement des Écritures. Pour 

une histoire critique des systèmes de représentation du sens chrétien, Éditions du Cerf, Latour-Maubourg, 

Paris,1980, p.307.  
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Phaolô (9,17), trên nhà Cornêliô (10,44 ; 11,15)11. Thần khí làm cho các tông đồ lãnh hội lời 

Kinh thánh nhờ một sự soi sáng mới mẻ từ biến cố Phục sinh.          

5. Kérygme 

Trong thế giới Hy lạp, khi một tin quan trọng được công bố trong thành, người ta gọi sự công bố 

đó là « kérygme ». Về hình thức, kérygme là một lời công bố ngắn gọn, đầy xác tín. Nhà thuyết 

giáo (le prédicateur) không chỉ dùng ngôn ngữ để thông tin mà còn phải thuyết phục được người 

nghe về giá trị của thông tin.  

Kérygme Tân ước, ở những hình thức hơi khác nhau, có nội dung là lời rao giảng về một Giêsu 

Nazareth được nhận biết là Đấng Kitô và là Đức Chúa bởi sự kiện Phục sinh. Lời công bố này 

được đặt trên miệng Phêrô hoặc Phaolô ; các vị khẳng định chứng từ của mình bằng cách dùng 

Kinh thánh giải thích một sự việc gây kinh ngạc tột cùng. Kérygme là một bản Tin Mừng tóm 

gọn với ba giai đoạn chính : sứ vụ, khổ nạn, phục sinh, và thường được kết bằng lời kêu gọi sám 

hối. 

1Cr 15,1-11 

Kérygme cổ xưa nhất của Kitô giáo được cho là tìm thấy ở 1Cr 15,1-11. Phaolô lập cộng đoàn 

khoảng năm 50-51, đến năm 55 ngài viết thư để củng cố đức tin các tín hữu, trả lời một số câu 

hỏi được đặt ra, nhất là vấn đề sống lại mà nhiều người cho là phi lý.   

Bản kinh tin kính xa xưa nhất này sử dụng ngôn ngữ quen thuộc của các Rabbi để lưu truyền di 

sản tiền nhân. Bốn điểm được khẳng định : 

1. “Đức Kitô đã chết”, khẳng định một sự kiện mọi người đều biết; một sự việc đã một lần 

xảy ra trong quá khứ (aoriste). Vì tội lỗi chúng ta “theo lời Kinh thánh”, một giải thích 

thần học dựa vào việc suy gẫm bài ca Người tôi trung đau khổ (Is 53).  

2. “Ngài được (đặt) mai táng trong mộ”, mộ ở đây không phải là bằng chứng sự sống lại mà 

là bằng chứng Ngài đã chết thật (aoriste); người ta nhấn mạnh việc tẩm liệm, mai táng.  

3. Ngài được phục sinh hoặc đã được phục sinh (passif), nghĩa là chủ thể hành động là 

Thiên Chúa. Một số bản văn khác nói rõ : Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu sống lại 

(động từ duy nhất ở thì quá khứ hoàn thành (parfait) trong bản tuyên tín này). Giữa 

những sự kiện có vẻ ngẫu nhiên diễn ra một lần trong thời gian, chỉ có việc Đức Giêsu 

đang sống luôn có ý nghĩa hiện tại.   
4. « đã hiện ra », Phaolô nhấn mạnh rằng có nhiều nhân chứng, một số vẫn còn sống như thể 

sẵn sàng đối chứng.  

Tuy ngắn gọn, lời rao giảng không chỉ liệt kê sự việc : Đức Kitô đã chết, đã được mai táng, đã 

sống lại, đã hiện ra. Biến cố đã được suy tư nhằm khám phá ý nghĩa trong kế hoạch của Thiên 

Chúa : « theo lời Kinh thánh ». Những thành ngữ như « vì tội lỗi chúng ta », « ngày thứ ba » còn 

cho phép liên tưởng Kinh thánh một cách minh nhiên hơn (x. Is 52,13-53,12 ; Hs 6,2).  

Tông đồ Công vụ 

Sách Tông đồ Công vụ có nhiều bản văn mang hình thức kérygme : 

 2,14-41 : Ngày lễ Ngũ tuần, Phêrô phát biểu trước người Do thái ở Giêrusalem.  

                                           
11 Daniel MARGUERAT, “Quand la résurrection se fait clef de lecture de l’histoire (Luc-Actes)”, Op.cit., p.196-

197. 
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 3,12-26 : Sau khi chữa người què, Phêrô (và Gioan) nói với (toàn) dân Israel ở  sân Đền 

thờ.  

 4,9-12 : Phêrô (và Gioan) trước công nghị.  

 5,29-32 : Phêrô (và các tông đồ) trước công nghị. 

 10,34-43 : Phêrô giảng tại nhà Cornêliô ở Césaré.  

 13,16-41 : Phaolô (và Barnabas) tại hội đường Antioche xứ Pisidie. 

Những bài phát biểu này khai triển 1Cr 15, có cùng một cấu trúc và mấy điểm cốt lõi :  

 Một kế hoạch vĩ đại từ sáng kiến của Thiên Chúa. 

 Sứ vụ của Giêsu Nazareth và những dấu lạ Ngài làm. 

 Ngài đã chết và sống lại; 

 Đã hiện ra; đã lên ngự bên hữu Chúa Cha. 

 Ngài sẽ đến lại trong vinh quang.  

Một vài thay đổi so với lược đồ chung có thể giải thích tuỳ theo cử toạ : 

 Khi nói với người Do thái, vị giảng thuyết nói nhiều về lịch sử của họ và rất ít về sứ vụ 

của Đức Giêsu. 

 Trước công nghị : biến cố Phục sinh được nhấn mạnh. 

 Tại nhà Cornêliô : những sự kiện quan trọng trong cuộc đời Đức Giêsu lịch sử được nhắc 

nhớ. 

Sứ vụ của Đức Giêsu được tính từ khi Ngài chịu phép rửa đến khi Ngài sống lại, được thể hiện 

qua hai loại hoạt động : “lời nói” và “việc làm”. Các dấu lạ thì có thể phân biệt bởi hai tính chất : 

hộ giáo (apologétique), theo đó những dấu lạ đều do Thiên Chúa dùng Đức Giêsu để thi hành 

(Cv 2,22);  hoặc giáo huấn (catéchétique) : sự chữa lành bên ngoài là dấu chỉ ơn giải thoát trong 

tâm hồn (Cv 10,38). Bài giảng ở Cv 10,34-43 đã bắt đầu kể về cuộc đời Đức Giêsu theo khung 

tiểu sử làm nền cho các tin mừng Nhất lãm sau này : phép rửa ở Giuđêa, sứ vụ tại Galilêa, hành 

trình lên Giêrusalem và biến cố Vượt qua. Dân cư Giêrusalem và thủ lãnh của họ đã giết chết 

Đức Giêsu, nhưng cái chết này cuối cùng lại theo đúng kế hoạch Thiên Chúa đã được Kinh thánh 

báo trước. Luca đặc biệt nhấn mạnh điểm này để giải thích làm sao một cái chết như vậy có thể 

xảy ra được. Sự kiện phục sinh luôn luôn được kể là hành động của Thiên Chúa: “Chính Ngài, 

Thiên Chúa đã làm cho sống lại ngày thứ ba, và đã cho hiện tỏ” (Cv 10,40).  

Trong tất cả mọi bài giảng, vị phát biểu đều đề cập đến các “chứng nhân”. Tuy nhiên, việc trưng 

dẫn Kinh thánh mới là yếu tố đặc biệt quan trọng, chính nơi đó người ta truy tầm ý nghĩa của sự 

kiện Phục sinh, và nhận biết Đức Giêsu thực sự là Đấng Messie đã được tiên báo (x. Tv 16; Tv 2 

và 110). Dấu vết một nền Kitô học xa xưa cũng được tìm thấy trong lối trình bày Đức Giêsu là vị 

ngôn sứ cao trọng như Môsê; là viên đá bị người ta loại bỏ nhưng được Thiên Chúa đặt làm tảng 

đá góc tường; và nhất là người tôi trung đau khổ được tôn vinh ở Is 53. Tin mừng Phục sinh luôn 

kèm theo lời kêu gọi sám hối để nhận lãnh ơn tha tội12.       

Kérygme là hình thức đầy đủ hơn so với hình thức tuyên xưng đức tin (confession de foi) và cô 

đọng hơn so với hình thức trình thuật (récit). Công thức tuyên xưng đức tin thường ngắn gọn, 

tóm tắt lại vài câu để dễ học và dễ tuyên xưng trong một hoàn cảnh nghi lễ cụ thể. Còn trình 

thuật như được tìm thấy nơi các Tin mừng thì đã qua biên tập; tác giả không chỉ kể lại sự việc mà 

còn giải thích, xây dựng thành một câu chuyện có chủ đích. Các tác giả Tân ước đặt biến cố Phục 

                                           
12 Cahiers Evangile n°21, Une lecture des Actes des Apôtres, Cerf, 1977, p.34.  
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sinh vào trong Kinh thánh không phải bằng cách tìm chứng cứ Kinh thánh báo trước sự kiện, 

nhưng bằng cách làm cho sự kiện Phục sinh trở thành biến cố mang đến ý nghĩa cho các bản văn 

Kinh thánh. Không phải Kinh thánh giải thích biến cố Phục sinh mà là biến cố Phục sinh giải 

thích Kinh thánh.     

 

Tp. Thủ Đức, 26.11.2022 

Nt. Anna Trần Thị Nguyệt, STD. 


