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PHẦN 1 CHƯƠNG V: TRIỀU ĐẠI CHA MAU ĐẾN  

Trong nối kết với lời cầu xin Triều đại Thiên Chúa, chúng ta nhắc lại những 

nghiên cứu trên đây liên quan đến thuật ngữ “Triều đại Thiên Chúa”. Với lời cầu 
xin này, trước tiên chúng ta nhận ra tính ưu việt của Thiên Chúa. Nơi nào Thiên 

Chúa vắng mặt, không có gì tốt lành cả. Nơi nào không thấy Thiên Chúa, nhân 
loại và thế gian sụp đổ. Đó là những gì mà Đức Chúa muốn nói khi Ngài nói 

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất 
cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6:33). Những lời này triển khai một 

trật tự về những ưu tiên cho hành động con người, để làm thế nào chúng ta tiếp 
cận trong đời sống  hằng ngày. 

Đây không phải là lời hứa rằng chúng ta sẽ vào Miền đất sung túc với điều kiện 

chúng ta thành kính hay cách nào đó, chúng ta bị lôi cuốn vào Triều đại Thiên 
Chúa. Đây cũng không phải là một công thức tự nhiên để cho một thế giới hoạt 

động tốt, không phải là một cái nhìn không tưởng thuộc về một xã hội vô giai 
cấp, trong đó mọi sự làm việc theo việc tự nguyện cách tốt đẹp, chỉ vì lý do 

không có của riêng. Đức Giêsu không ban cho chúng ta một công thức đơn giản 
như thế. Mặc dầu, như chúng ta đã thấy trên đây, những gì Ngài làm là thành 
lập một ưu tiên hoàn toàn quyết định. Vì “Triều đại Thiên Chúa” có nghĩa là 

“quyền thống trị của Thiên Chúa”, và điều này có nghĩa là ý muốn của Người 
được chấp nhận như tiêu chuẩn đích thật. Ý muốn của Người thiết lập sự công 

bình và một phần của sự công bình là chúng ta trả lại cho Thiên Chúa quyền 
công chính, và khi làm như thế, chúng ta nhận ra tiêu chuẩn về những gì là 

quyền công chính giữa nhân loại. 

Trật tự của những ưu tiên mà Đức Giêsu cho chúng ta thấy chỗ này nhắc nhở 
chúng ta trình thuật Cựu Ước về lời nguyện đầu tiên của Sôlômon sau khi nhậm 

chức. Câu chuyện cho thấy rằng Đức Chúa xuất hiện với vị vua trẻ trong giấc 
mơ vào ban đêm và cho phép ông xin một điều mà Đức Chúa hứa sẽ ban cho. 

Đúng là một động cơ mơ mộng cổ điển của nhân loại! Sôlômon xin điều gì? “Xin 
ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và 

phân biệt phải trái” (1V 3:9). Thiên Chúa khen ông vì, thay vì xin của cải, may 
mắn, vinh dự hay cho quân thù của ông bị chết hay sống thọ (2 Sb 1:11), dù bị 

cám dỗ như thế, ông đã xin một điều thật sự quan trọng. Trái tim lắng nghe, 
khả năng phân biệt giữa tốt xấu. Và vì lý do này, Sôlômon cũng nhận được 

những điều khác nữa. 

Với lời cầu xin “Triều đại mau đến” (không phải “triều đại chúng ta”), Đức Chúa 
muốn cho chúng ta thấy cầu nguyện như thế nào và ra lệnh cho chúng ta chỉ 

hành động theo cách này. Điều đầu tiên và cơ bản là một trái tim lắng nghe, để 
cho Thiên Chúa, không phải chúng ta, có thể thống trị. Triều đại Thiên Chúa đến 

qua con đường của trái tim lắng nghe. Đây là con đường của nó. Và đó là những 
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gì chúng ta phải luôn luôn cầu xin. 

Sự hội ngộ với Thiên Chúa làm cho lời cầu xin này càng đi sâu hơn và cụ thể 

hơn. Chúng ta đã thấy Đức Giêsu là Triều đại Thiên Chúa trong con người Ngài. 
Triều đại Thiên Chúa hiện diện bất cứ nơi nào Ngài hiện diện. Cũng thế, lời cầu 

xin một trái tim lắng nghe trở thành lời thỉnh cầu để hiệp thông với Đức Giêsu 
Kitô, lời nài xin mà chúng ta càng trở nên làm “một” với Ngài (Gl 3:28). Những 

gì thỉnh cầu trong lời cầu xin này là thật sự đi theo Đức Kitô, trở nên hiệp thông 
với Ngài và làm cho chúng ta trở nên một thân thể với Ngài. Reinhold Schneider 

đã diễn đạt điều này rất hùng hồn. “Đời sống của Triều đại này là đời sống của 
Đức Kitô tiếp nối trong những ai thuộc về Ngài. Trong trái tim không còn được 

nuôi dưỡng bởi quyền năng sinh động của Đức Kitô, Triều đại chấm dứt. Trong 
trái tim được quyền năng này chạm đến và biến đổi, Triều đại bắt đầu… Những 

nguồn gốc của cây bền vững tìm cách thẩm thấu vào trong từng trái tim. Triều 
đại là một. Triều đại hiện hữu cách trang trọng qua Đức Chúa là đời sống, sức 
mạnh và tâm điểm của Triều đại” (Das Vaterunser, tr. 31 tt). Cầu nguyện cho 

Triều đại Thiên Chúa là nói với Đức Giêsu rằng Lạy Chúa, xin cho chúng con 
thuộc về Ngài. Xin hãy thẩm thấu vào chúng con, sống trong chúng con. Xin tụ 

họp nhân loại phân tán vào trong thân thể Ngài, nhờ đó, trong Ngài, mọi sự có 
thể thuộc về Thiên Chúa và trong Ngài, mọi sự có thể thuộc về Thiên Chúa và 

trong Ngài, mọi sự có thể lệ thuộc vào Thiên Chúa và kế đến, Ngài có thể trao 
cho Cha vũ trụ này, để “Thiên Chúa có thể là tất cả trong tất cả” (1Cor 15:28). 

PHẦN 2 CHƯƠNG V: Ý CHA THỂ HIỆN DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN 

TRỜI  

Hai vấn đề trở nên khá rõ ràng qua những ngôn từ trong lời cầu xin này: Thiên 

Chúa có một ý định với và cho chúng ta, và ý định này phải trở thành tiêu 
chuẩn cho ý định và hữu thể của chúng ta, và bản chất của “thiên đường” là 

những gì mà nói đó ý Chúa được thực hiện trước sau như một. Hay dùng những 
thuật ngữ khác, nơi nào ý Chúa được thực hiện trở thành thiên đường. Bản chất 

của thiên đường là trở nên một với ý Chúa, làm một với ý định và chân lý. Trái 
đất trở nên “thiên đường” vào thời điểm và tới lúc nào mà ý Chúa được thực 

hiện tại nơi đó. Nơi đó đơn thuần không còn là “trái đất” nữa, ngược lại với thiên 
đường, nơi đó và tới lúc nào trái đất rút lui khỏi ý Chúa. Đó là lý do tại sao 

chúng ta cầu nguyện rằng xin cho dưới đất cũng như trên trời, để cho đất có thể 
trở nên “trời”. 

Nhưng ý Chúa là gì? Làm sao chúng ta nhận ra ý Chúa? Làm sao chúng ta thực 

hành được ý Chúa? Sách thánh hoạt động trên tiền đề cho rằng con người có 
kiến thức về ý Chúa tận trong trái tim của họ, gắn chặt vào trong chúng ta có 

một sự tham dự vào hiểu biết của Thiên Chúa, chúng ta gọi là lương tâm (x. ví 
dụ, Rm 2:15). Nhưng Sách thánh cũng biết rằng sự tham dự vào trong hiểu biết 
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của Đấng Tạo hóa, mà Người đã ban cho chúng ta trong bối cảnh của thụ tạo 

chúng ta “theo hình ảnh giống như Người”, đã bị chôn vùi dưới chiều dài lịch sử. 
Sự tham dự này không bao giờ hoàn toàn bị tắt ngúm, nhưng đã bị bao phủ bởi 

nhiều cách thức khác nhau, giống như ngọn lửa đang lập loè cách yếu ớt, thông 
thường tất cả cũng bị rủi ro cháy âm ỉ dưới đống tro của tất cả những thành 

kiến đã chồng chất bên trong chúng ta. Và đó là lý do tại sao Thiên Chúa lại 
phán với chúng ta, thốt ra những lời trong lịch sử đến với chúng ta từ bên ngoài 

và hoàn tất hiểu biết nội tại mà tất cả cũng đã trở nên tìm ẩn. 

Trọng tâm của “giảng dạy bổ sung” này nằm trong lịch sử bao gồm trong Mạc 
Khải Thánh Kinh là Mười Điều răn được ban cho tại núi Xinai. Nhưng chúng ta đã 

thấy, Bài giảng Trên núi không cách nào loại bỏ điều này, hay giảm xuống 
thành một “lề luật cũ”, nhưng chỉ triển khai xa hơn trong cách thức cho phép đi 

vào tận chiều sâu và cao cả để làm sáng tỏ tất cả sự thanh khiết của nó. Như 
chúng ta đã thấy, Mười Điều răn không phải là một gánh nặng nào đó áp đặt 
trên con người từ bên ngoài vào. Đây là mạc khải về bản chất của chính Thiên 

Chúa, đến độ chúng ta có thể nhận được mạc khải, và vì thế, đó là cách chú giải 
về sự thật của hiện hữu chúng ta.  Những ghi chú về hiện hữu chúng ta được 

giải mã cho chúng ta để chúng ta có thể đọc được chúng và truyền đạt chúng 
vào trong cuộc sống. Ý Chúa chảy đi từ hữu thể của Người và vì thế, dẫn dắt 

chúng ta vào trong chân lý của hữu thể chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi sự tự 
hủy hoại qua sự sai lầm. 

Bởi vì hữu thể của chúng ta đến từ Thiên Chúa, bất chấp tất cả những ô uế kìm 

giữ chúng ta lại, chúng ta vẫn có thể bắt đầu lên đường về đến ý Chúa. Khái 
niệm Cựu Ước về “người công chính” có nghĩa chính xác là: Sống từ lời của 

Thiên Chúa và như thế, từ ý Người, và tìm ra con đường dẫn vào trong sự hài 
hòa với ý này. 

Bây giờ, khi Đức Giêsu nói với chúng ta về ý Thiên Chúa và về thiên đường, nơi 

mà ý Thiên Chúa được hoàn tất, tâm điểm của nhhững gì Ngài nói lại nối kết với 
sứ mạng của Ngài. Tại giếng Giacóp, Ngài nói với các môn đệ mang thức ăn đến 

cho Ngài. “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và 
hoàn tất công trình của Người” (Ga 4:34). Ngài muốn nói là việc nên một của 

Ngài với ý Cha là nển tảng cuộc đời Ngài. Sự hiệp nhất ý Ngài và ý Cha là tâm 
điểm của chính hữu thể Ngài. Cho dù, trên hết mọi sự, những gì chúng ta nghe 

trong lời cầu xin này của kinh Lạy Cha vang vọng lại cuộc tranh đấu thương khó 
của riêng Đức Giêsu trong khi đối thoại với Cha của Ngài trên núi Olives. “Ôi lạy 

Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng 
theo ý con, mà xin theo ý Cha” – “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà 

không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha” (Mt 26:39, 42). Khi chúng ta nghiên 
cứu đến cuộc thương khó của Đức Giêsu, chúng ta sẽ phải nhấn mạnh thật rõ 

ràng về lời cầu nguyện này, trong đó, Đức Giêsu ban cho chúng ta một thoáng 
nhìn vào trong linh hồn con người của Ngài và linh hồn này “trở nên một” với ý 
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Thiên Chúa. 

Tác giả thư gởi cho Do thái tìm ra chìa khóa dẫn đến trái tim của mầu nhiệm 

Đức Giêsu trong cơn thống khổ tại núi Olives (x. Dt 5:7). Tự đặt mình trên cái 
nhìn thoáng qua vào trong linh hồn của Đức Giêsu, tác giả dùng Thánh vịnh 40 

để giải thích mầu nhiệm. Vì thế, ông đọc Thánh vịnh: “Chúa đã không ưu hy lễ 
và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể… Bấy giờ con mới thưa: Lạy 

Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép 
về con” (Dt 10:5 tt; x. Tv 40:7-9). Toàn thể hiện hữu của Đức Giêsu được tóm 

tắt trong những từ này. “Vâng, con đã đến để thi hành ý muốn của Người”. Chỉ 
sau phông nền này chúng ta mới hiểu thấu đáo những gì Ngài có ý nói: “Lương 

thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy” (Ga 4:34). 

Và giờ đây, trong ánh sáng này, chúng ta hiểu được chính Đức Giêsu ở trên 
“thiên đường” trong nghĩa sâu xa nhất và thật nhất của thuật ngữ này.  Trong 

Ngài và qua Ngài, ý Chúa được thực thi hoàn toàn. Nhìn ngắm Ngài, chúng ta 
nhận ra rằng nếu để tự chúng ta, chúng ta không bao giờ có thể hoàn tất như 

thế: Lực hút của ý riêng chúng ta luôn luôn kéo chúng ta ra khỏi ý Thiên Chúa 
và xoay chúng ta vào trong “trái đất” thuần túy. Nhưng Ngài chấp nhận chúng 

ta, chính Ngài lôi kéo chúng ta lên, vào trong  chính Ngài, và trong hiệp thông 
với Ngài, chúng ta cũng sẽ học được ý Thiên Chúa. Vì thế, cuối cùng những gì 

chúng ta đang cầu nguyện trong lời cầu xin thứ ba trong kinh Lạy Cha là chúng 
ta càng ngày càng đến gần Ngài hơn, để ý Thiên Chúa sẽ chiến thắng tính ích kỷ 
lôi kéo chúng ta xuống và làm cho chúng ta có khả năng lên cao mà chúng ta 

đã được mời gọi. 

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày 

Trong kinh Lạy Cha, hóa ra lời cầu xin thứ bốn mang tính “người” nhất trong 

mọi lời cầu xin. Mặc dù Đức Chúa hướng cái nhìn chúng ta đến bản thể, đến một 
điều “cần thiết duy nhất”, Ngài cũng hiểu và nhận ra những nhu cầu trần thế 

của chúng ta. Trong khi Ngài nói với các môn đệ của Ngài: “Đừng lo cho mạng 
sống, lấy gì mà ăn” (Mt 6:25), tuy nhiên Ngài mời gọi chúng ta cầu nguyện cho 

thức ăn, và vì thế, để cho Thiên Chúa lo cho chúng ta. Bánh là “hoa quả của trái 
đất và công lao do bàn tay con người”, nhưng trái đất không sinh ra hoa quả, 
trừ khi trái đất nhận lấy ánh sáng mặt trời và mưa móc từ trên. Điều này gộp 

chung lại trong sức mạnh và vũ trụ, ngoài tầm điều khiển của chúng ta, đứng 
lên chống lại sự cám dỗ đến từ sự kiêu ngạo mà chúng ta tự ban cho chúng ta 

cuộc sống hoàn toàn qua quyền năng của riêng chúng ta. Sự kiêu ngạo như thế 
làm cho con người bạo động và lạnh lùng. Sự kiêu ngạo này kết thúc bằng cách 

phá hủy trái đất. Không cách nào khác bởi vì nó mâu thuẫn với sự thật mà 
chúng ta, con người được định hướng để hướng về sự tự siêu việt, và chúng ta 

trở nên cao cả, tự do và thật sự trở nên chúng ta chỉ khi nào chúng ta mở lòng 
ra cho Thiên Chúa. Chúng ta có quyền và có trách nhiệm cầu xin những gì 
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chúng ta cần đến. Chúng ta biết rằng cả đến những người cha trần thế cũng cho 

con cái họ những điều tốt lành khi con cái cầu xin họ, Thiên Chúa không thể từ 
chối chúng ta những điều tốt lành mà chỉ duy mình Người có thể ban cho (x. Lc 

11:9-13). 

Trong việc giải thích về kinh Lạy Cha, thánh Cyprian lưu ý chúng ta đến hai 
chiều kích quan trọng trong lời cầu xin thứ bốn. Thánh nhân đã nhấn mạnh đến 

ý nghĩa có ảnh hưởng sâu rộng của từ chúng con khi thảo luận về nhóm từ “Lạy 
Cha chúng con”, ở đây cũng thế, thánh nhân cho thấy rằng điểm quy chiếu nằm 

ở cơm bánh của “chúng con”. Cũng như vậy, nơi đây, chúng ta cầu nguyện 
trong hiệp thông của các môn đệ, trong hiệp thông với con cái Thiên Chúa, và vì 

lý do này, không ai có thể chỉ nghĩ về chính mình. một bước khác theo sau: 
Chúng ta cầu xin cơm bánh cho chúng ta, và điều này có nghĩa là chúng ta cũng 

cầu xin cơm bánh cho người khác. Những ai dư dật cơm bánh được kêu mời chia 
sẻ. Với lời bình luận trong thư thứ nhất cho Côrintô, thánh Gioan Chrysostom 
nhấn mạnh rằng “bằng cách này hay cách khác, mỗi lần cần một miếng bánh là 

một lần cắn miếng bánh thuộc về mọi người, miếng bánh của thế gian”. Linh 
mục Kolvenbach thêm vào “nếu chúng ta cầu xin Cha chúng ta trên Bàn Tiệc 

của Đức Chúa và khi cử hành Bữa Tiệc ly của Đức Chúa, làm sao có thể miễn 
trừ chúng ta khỏi quyết tâm kiên định giúp đỡ cho mọi người, anh em chúng ta, 

cho họ kiếm được cơm bánh hằng ngày?” (Der österliche Weg, tr. 98). Bằng 
cách diễn đạt lời cầu xin này trong ngôi thứ nhất số nhiều, Đức Chúa đang nói 

với chúng ta rằng “chính anh em phải cho họ cái gì để ăn” (Mc 6:37). 

Cyprian đưa ra một nhận xét quan trọng thứ hai: Những ai đang xin bánh cho 
ngày hôm nay thì nghèo. Lời cầu nguyện này giả định sự nghèo khó của các 

môn đệ, giả định rằng có nhiều người đã từ bỏ thế gian, sự giàu có và vinh 
quang của thế gian vì đức tin và họ không còn xin bất cứ điều gì ngoài những gì 

họ cần để sống. “Người môn đệ có quyền xin những nhu cầu đời sống chỉ cho 
ngày hôm nay, vì họ không được phép lo cho ngày mai. Đúng thế, họ sẽ đi 

ngược lại với chính họ nếu họ muốn sống trong thế gian này, vì đáng lẽ chúng 
ta cầu nguyện cho Nước Chúa sẽ trị đến thật 

nhanh” (De dominica oratione19; CSEL III, 1, tr. 281). Trong Hội thánh luôn 
luôn có những người từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa, những người lệ thuộc vào 

Thiên Chúa cách triệt để, nhờ vào lòng rộng rãi của Người mà chúng ta được ăn. 
Như thế, theo cách này, họ trình bày một dấu chỉ đức tin ném chúng ta ra khỏi 

sự vô tâm và yếu đuối đức tin của chúng ta. 

Chúng ta không thể nào quên đi những người hoàn toàn tin tưởng vào Thiên 
Chúa đến nỗi họ không tìm kiếm an toàn nào khác ngoài Người. Họ khuyến 

khích chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa, trông cậy vào Người giữa những thách 
đố to lớn của cuộc đời. Đồng thời, sự nghèo khó này, được hoàn toàn thúc đẩy 

bởi việc dấn thân cho Thiên Chúa và Nước Người, cũng là một hành động liên 
đới với người nghèo trên thế giới, một hành động mà trong lịch sử đã tạo ra 
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những tiêu chuẩn mới về giá trị và sự tự nguyện mới để phục vụ và dấn thân 

nhân danh tha nhân. 

Hơn thế nữa, lời cầu xin cho cơm bánh chỉ cho ngày hôm nay cũng gợi lại bốn 
mươi năm lang thang trong hoang địa của Israel, khi người dân sống bằng bánh 

manna, bằng bánh Thiên Chúa gởi xuống từ trời. Mỗi người Do thái chỉ gom góp 
lại số lượng mà họ cần cho ngày hôm ấy. Chỉ đến ngày thứ sáu, họ mới được 

phép gom lại món quà đủ cho hai ngày, nhờ đó có thể giữ ngày sabát (Xh 
16:16-22). Nhận được đời sống mới hằng ngày từ sự tốt lành của Thiên Chúa, 

cộng đoàn các môn đệ sống lại kinh nghiệm Dân Chúa lang thang theo cách 
thức mới, dân mà Thiên Chúa đã dưỡng nuôi cả trong hoang địa. 

Vì thế, lời cầu xin cơm bánh chỉ cho ngày hôm nay mở ra viễn cảnh vượt qua 

khỏi chân trời của nuôi dưỡng cần đến từng ngày. Lời cầu xin này giả định rằng 
cộng đoàn các môn đệ gần gũi với Người, đi theo Người cách triệt để, từ bỏ mọi 

của cải trần gian và bám chặt vào con đường mà những ai “coi sự ô nhục của 
người được xức dầu là của cải quý báu hơn các kho tàng của người Ai cập” (Dt 

11:26). Tại đây, chân trời cánh chung hiện ra trước mắt, hướng đến một tương 
lai nặng ký hơn và thật hơn hiện tại. 

Nhờ đó, chúng ta chạm đến một trong những từ của lời cầu xin nghe như vô 

thường vô phạt trong các bản dịch thông thường của chúng ta. Xin cho chúng 
con hôm nay lương thực hằng ngày. “Hằng ngày” diễn tả từ Hy 

lạp epiousios. Tham khảo đến từ này, một trong những học giả quan trọng về 
ngôn ngữ Hy lạp, thần học gia Origen (c. khoảng 254), nói rằng không thấy từ 

này xuất hiện chỗ nào cả trong Hy lạp, nhưng do các Tác giả Phúc Âm tạo ra. 
Đúng thế, từ thời Origen, một ví dụ về từ này đã tìm thấy trong tấm giấy cói 

được viết từ thế kỷ thứ năm sau Đức Kitô. Nhưng chỉ một ví dụ này thôi không 
đủ chắc chắn cho chúng ta về ý nghĩa của từ này, dù sao chăng nữa vẫn khá 
bất thường và hiếm hoi. Chúng ta phải lệ thuộc vào ngữ nghĩa học và nghiên 

cứu về bối cảnh. 

Ngày nay có hai cách chú giải chính. Một cách duy trì rằng từ này có nghĩa là 

“những gì cần thiết để hiện hữu”. Đọc theo cách này, lời cầu xin xảy ra như sau: 
Xin cho chúng con lương thực ngày hôm nay mà chúng con cần để sống. Cách 
chú giải khác duy trì rằng cách dịch đúng là “bánh tương lai”, cho ngày hôm 

sau. Nhưng lời cầu xin để ngày hôm nay nhận được lương thực của ngày mai 
hình như không có ý nghĩa khi nhìn dưới ánh sáng về sự hiện diện của các môn 

đệ. Điểm tham khảo cho tương lai có nghĩa hơn nếu như đối tượng của lời cầu 
xin là lương thực thật sự không thuộc về tương lai. Manna đích thật của Thiên 

Chúa. Trong trường hợp này, có nghĩa là lời cầu xin cánh chung, lời cầu xin tiên 
báo về thế giới sẽ đến, xin Thiên Chúa ban cho lương thực tương lai đã có “ngày 

hôm nay”, lương thực của thế giới mới, chính Người. Nếu đọc như thế, lời cầu 
xin có được một ý nghĩa cánh chung. Một vài bản dịch cổ ám chỉ đến hướng này. 
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Ví dụ trong bản Vulgate của thánh Jerome, dịch lại thuật ngữ bí 

nhiệm epiousios như làsupersubstantialis(ví dụ, siêu bản thể), do đó chỉ đến 
“bản thể” mới và cao hơn mà Đức Chúa ban cho chúng ta trong Bí tích Thánh 

như bánh thật của đời sống chúng ta. 

Trên thực tế, sự kiện các Giáo phụ đã nhất trí về cách hiểu lời cầu xin thứ bốn 
của kinh Lạy Chua như lời cầu xin Thánh thể. Theo nghĩa này, kinh Lạy Cha 

miêu tả phụng vụ Thánh lễ như là lời cầu xin tại bàn mang tính Thánh thể (ví dụ 
“xin ơn”). Cách hiểu này không lấy đi ý nghĩa trực tiếp mang tính trần tục từ lời 

cầu xin của các môn đệ mà chúng ta vừa cho thấy là ý nghĩa tức thời của bản 
văn. Các Giáo phụ cân nhắc đến những chiều kích khác của lời nói bắt đầu như 

lời cầu xin về lương thực hôm nay cho người nghèo, nhưng thật ra nó lại hướng 
cái nhìn của chúng ta về Cha trên trời, Đấng nuôi dưỡng chúng ta, nó nhắc lại 

Dân Chúa lang thang, họ được chính Thiên Chúa dưỡng nuôi. Đọc dưới ánh sáng 
của diễn từ cao cả của Đức Giêsu về bánh sự sống, thông thường, phép lạ 
manna hướng ra khỏi chính mình đến một thế giới mới trong đó, Ngôi Lời, Lời 

Chúa vĩnh cửu, sẽ là bánh của chúng ta, lương thực của tiệc cưới vĩnh cửu. 

Phải chăng lôgíc để tư duy trong những chiều kích như thế, hay phải chăng đây 

là việc “thần học hóa” sai lạc về một từ chỉ có ý nghĩa trực tiếp mang tính trần 
tục? Ngày nay có sự lo sợ thần học hóa như thế, mà không hoàn toàn mở ra, 

nhưng cũng không cường điệu quá. Tôi nghĩ rằng trong việc chú giải lời cầu xin 
lương thực, cần phải nhớ đến bối cảnh rộng hơn về các lời nói và công việc của 
Đức Giêsu, một bối cảnh mà trong đó, những yếu tố chính yếu trong đời sống 

nhân loại đóng một vai trò quan trọng: Nước, lương thực, và, như một dấu chỉ 
về tính chất lễ hội và cái đẹp của thế gian, nho và rượu. Chủ đề bánh có một 

chỗ đứng quan trọng trong sứ điệp của Đức Giêsu, từ cám dỗ trong hoang địa 
và hóa bánh ra nhiều cho đến bữa Tiệc ly. 

Diễn từ quan trọng về bánh sự sống trong chương 6 của Gioan mở ra toàn cảnh 

ý nghĩa của chủ đề này. Diễn từ này bắt đầu với sự đói khát của dân chúng 
đang lắng nghe Đức Giêsu, Ngài không để họ ra về mà không có lương thực, đó 

là nói về “bánh cần thiết” mà chúng ta yêu cầu để có thể sống. Nhưng Đức 
Giêsu không cho phép chúng ta dừng lại chỗ này và giảm nhu cầu của con người 

xuống thành cơm bánh, thành những nhu cầu thể lý và vật chất. “Người ta sống 
không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 

4:4; Đnl 8:3). Phép lạ hóa bánh ra nhiều quay trở lại phép lạ manna trong 
hoang địa và đồng thời đi ra khỏi chính mình: Đến sự kiện lương thực đích thật 

của con người là Ngôi Lời, Lời vĩnh cửu, ý nghĩa vĩnh cửu, mà chúng ta xuất 
phát từ đó và cuộc đời chúng ta hướng về đó. Nếu sự siêu việt lúc đầu này của 

thực tại thể lý prima facie [lần đầu tiên thấy] nói cho chúng ta không gì khác 
hơn những gì triết học đã tìm ra và vẫn còn có thể khám phá ra, tuy nhiên, vẫn 

còn có sự siêu việt khác nữa để xem xét: Ngôi Lời vĩnh cửu không trở nên lương 
thực cách cụ thể cho con người cho đến khi Ngài “nhận lấy xác thể” và nói với 
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chúng ta trong lời con người. 

Điều này đi theo sau bởi sự siêu việt  thứ ba và tuyệt đối thuộc về bản chất, tuy 

chứng tỏ xúc phạm đến dân chúng tại Capernaum: Thiên Chúa nhập thể ban 
chính Người cho chúng ta trong Bí tích, và trong cách này, lần đầu tiên Lời vĩnh 

cửu trở thành manna hoàn toàn, ân ban lương thực cho tương lai đã ban cho 
chúng ta hôm nay. Tuy thế, sau đó Thiên Chúa đem tất cả lại với nhau một lần 

nữa: Cái cực kỳ “vật chất-đang trở nên” này thật sự là “tinh thần-đang trở nên” 
thật: “Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì” (Ga 6:63). 

Chúng ta có nghĩ rằng Đức Giêsu loại trừ lời cầu xin cơm bánh những điều mà 
Ngài đã nói với chúng ta về cơm bánh và những gì mà Ngài muốn ban cho 

chúng ta như cơm bánh hay không? Khi chúng ta nghiên cứu đến sứ điệp của 
Đức Giêsu trong tổng thể của sứ điệp, lúc ấy không thể nào xóa bỏ chiều kích 

Thánh thể của lời xin thứ bốn trong kinh Lạy Cha. Đúng thế, thực chất vấn đề 
trần thế của lời cầu xin cho cơm bánh hằng ngày cho mọi người thì quan trọng. 
Nhưng lời cầu xin này cũng giúp cho chúng ta siêu việt  vật chất thuần túy và 

giờ đây sẵn sàng xin những gì sẽ đến “tương lai”, bánh mới. Và hôm nay, khi 
chúng ta  cầu nguyện cho bánh của “ngày mai”, chúng ta được nhắc nhở sống 

ngày hôm nay rồi từ ngày mai, từ tình yêu của Thiên Chúa, kêu gọi tất cả chúng 
ta có trách nhiệm cho nhau. 

Lúc này, tôi muốn trích dẫn Cyprian một lần nữa. Thánh nhân nhấn mạnh đến 
cả hai chiều kích. Nhưng thánh nhân cũng nối kết cách cụ thể từ chúng con, mà 
chúng ta đã đề cập tới trên đây, với Thánh thể, mà theo nghĩa đặc biệt là 

“bánh” của chúng con, bánh của các môn đệ Đức Giêsu. Cyprian nói: Chúng ta, 
những ai được đặc ân nhận Thánh thể như bánh của chúng ta, tuy nhiên, phải 

luôn cầu nguyện để không một ai trong chúng ta bị cắt khỏi mãi mãi và xa lìa 
khỏi thân thể Đức Kitô. “Về điểm này, chúng ta cầu nguyện rằng bánh của 

“chúng ta”, Đức Kitô, được ban cho chúng ta mỗi ngày, để chúng ta, những ai 
vẫn ở với và sống trong Đức Kitô, không đi ra khỏi quyền năng chữa lành của 

Ngài và khỏi thân thể Ngài” (De dominica oratione 18; CSEL III, 1, tr. 280 tt). 

PHẦN 3 CHƯƠNG V: XIN THA TỘI CHO CHÚNG CON…,  

XIN THA TỘI CHO CHÚNG CON,  

NHƯ CHÚNG CON CŨNG THA  
CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ LỖI VỚI CHÚNG CON. 

Lời cầu xin thứ năm trong kinh Lạy Cha giả định một thế giới trong đó có sự xúc 

phạm: Việc con người xúc phạm đến người khác trong tương quan, xúc phạm 
tới Thiên Chúa. Mỗi một xúc phạm giữa con người với nhau đều liên quan đến 

một loại tổn thương thuộc về chân lý và tình yêu và vì thế, chống lại Thiên 
Chúa, Đấng Chân Lý và Tình Yêu. Làm sao vượt thắng tội lỗi là vấn đề trọng yếu 
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cho từng đời sống con người. Lịch sử các tôn giáo xoay quanh vấn đề này. Tội 

lỗi gây ra sự trả thù. Kết quả là một chuỗi dài xúc phạm trong đó, sự xấu xa của 
tội lỗi mọc lên không ngừng và càng ngày càng không thể tránh được. Với lời 

cầu xin này, Thiên Chúa đang nói với chúng ta rằng chỉ có thể chiến thắng tội lỗi 
bằng sự tha thứ, không phải bằng  trả thù. Thiên Chúa là một vị Chúa thứ tha, 

vì Người yêu thương các tạo vật của Người. Nhưng tha thứ chỉ có thể thẩm thấu 
vào và trở nên có hiệu lực trong những ai đang tha thứ cho chính họ. 

“Tha thứ” là đề tài tràn ngập toàn thể Tin Mừng. Chúng ta gặp sự tha thứ ngay 

từ khởi đầu của Bài giảng Trên núi trong cách chú giải mới về điều răn thứ năm, 
khi Thiên Chúa phán cùng chúng ta: “Vậy nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước 

bàn thờ, mà sự nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy 
để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại 

dâng lễ vật của mình” (Mt 5:23 tt). Bạn không thể nào đến trước tôn nhan 
Thiên Chúa mà không hòa giải với người anh em của bạn, chờ đợi Người trong 
cung cách hòa giải, đi ra gặp Người, là điều kiện tiên quyết để thờ phượng thật 

sự Thiên Chúa. Trong khi làm như thế, chúng ta nên nhớ rằng chính Thiên 
Chúa, biết rằng nhân loại chúng ta chống lại Người, bất hòa giải, đã bước ra 

khỏi thiên tính của Người để đến với chúng ta, hòa giải chúng ta. Chúng ta nên 
nhớ lại rằng, trước khi ban Thánh thể cho chúng ta, Ngài quỳ xuống trước các 

môn đệ của Ngài và rửa chân dơ bẩn của họ, làm cho chúng nên sạch với tình 
yêu khiêm hạ của Ngài. Trong phần giữa của Tin Mừng Mátthêu, chúng ta tìm 

thấy dụ ngôn người tôi tớ không tha thứ (x. Mt 18:23-25). Ông ta, vị thống đốc 
cao cả của vua, vừa được tha khỏi món nợ lớn không tưởng tượng nổi là mười 

ngàn yến vàng. Nhưng chính ông ta lại không muốn tha món nợ một trăm quan 
tiền, so sánh với món tiền buồn cười. Bất cứ những gì chúng ta phải tha thứ cho 

nhau, thì không đáng kể, nếu so sánh với sự tốt lành của Thiên Chúa. Đấng tha 
thứ chúng ta. Và cuối cùng, chúng ta nghe lời cầu xin của Đức Giêsu từ Thập 

giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34). 

Nếu chúng ta muốn hiểu trọn vẹn lời cầu xin và làm thành lời cầu xin của  riêng 
chúng ta, chúng ta phải bước một bước xa hơn và hỏi: Thật sự, tha thứ nghĩa là 

gì? Chuyện gì xảy ra khi tha thứ xảy ra? Tội lỗi là một thực tại, một sức mạnh 
khách quan. Tội lỗi gây ra sự hư hại nên cần phải sửa chữa. Vì lý do này, tha 

thứ phải còn lớn hơn vấn đề phớt lờ, vấn đề chỉ cố gắng quên đi. Tội lỗi phải 
được chuyển động, chữa lành, và vì thế, chiến thắng. Tha thứ đòi hỏi một giá, 

trước hết từ người tha thứ. Từ trong chính họ, họ phải chiến thắng sự dữ cách 
nội tại và khi làm như thế, họ đổi mới chính họ. Như kết quả, họ cũng liên quan 
đến người khác, người xúc phạm, trong tiến trình biến đổi, tiến trình thanh 

luyện nội tâm, và cả hai bên, đau khổ suốt cả hành trình và chiến thắng sự dữ, 
đều được đổi mới. Ngay điểm này, chúng ta hội ngộ với mầu nhiệm Thập giá 

Đức Kitô. Nhưng điều trước tiên là chúng ta gặp phải là sự giới hạn trong quyền 
năng của chúng ta để chữa lành và chiến thắng sự dữ. Chúng ta gặp phải quyền 

năng cao cấp của sự dữ, mà chúng ta không thể nào khống chế bằng những 
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quyền năng không có sự giúp đỡ. Reinhold Schneider đề cập đúng lúc điều này. 

“Sự dữ hiện diện dưới cả ngàn hình thức. Nó chiếm lĩnh đỉnh cao quyền năng… 
Nó nổi bong bóng từ vực sâu. Tình yêu chỉ có một hình thức, Con của Người” 

(Das Vaterunser, tr. 68). 

Tư tưởng cho rằng Thiên Chúa cho phép sự tha thứ tội lỗi, chữa lành con người 
từ bên trong. Người phải trả giá bằng cái chết của Con của Người. Ngày nay, 

hình như tư tưởng này khá xa lạ với chúng ta. Vì Thiên Chúa “đã mang lấy 
những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu đau khổ của chúng ta” mà “Người 

đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm” và “mang 
thương tích cho chúng ta được chữa lành” (Is 53:4-6), ngày nay hình như không 

còn hợp lý với chúng ta nữa. Một mặt, chứng minh ngược lại là sự tầm thường 
hóa của sự dữ mà chúng ta ẩn núp trong đó, mặc dù cùng lúc ấy, chúng ta lại 

xử lý những kinh hoàng của lịch sử nhân loại, cách đặc biệt về lịch sử nhân loại 
gần đây, như cái cớ không thể bác được để chối từ sự hiện diện của một Thiên 
Chúa nhân từ và vu khống tạo vật con người của Người. Nhưng sự hiểu biết về 

mầu nhiệm cao cả trong việc đền tội cũng bị cản trở bởi hình ảnh con người 
mang tính cá nhân của chúng ta. Chúng ta không có thể nào nắm được sự thay 

thế vì chúng ta nghĩ rằng mỗi người thu gọn vào trong chính một mình họ. Sự 
kiện và tất cả con người đều liên kết sâu xa và mọi nơi, mọi người được vây 

quanh bởi hữu thể của Người, Người Con Nhập thể, là một điều mà chúng ta 
không còn có thể thấy. Khi chúng ta đề cập đến Thập giá của Đức Kitô, chúng ta 

sẽ lại tiếp tục những vấn đề này. 

Trong lúc này, tư tưởng của Hồng Y John Henry Newman cũng đủ rồi. Có lần 
Newman đã nói rằng trong khi Thiên Chúa có thể sáng tạo toàn thể trái đất từ 

hư không chỉ với một lời, Người có thể chiến thắng tội lỗi và đau khổ của con 
người chỉ qua phát huy chính Người, qua việc trở nên người đau khổ, trong Con 

của Người, Đấng mang lấy gánh nặng và đã chiến thắng tội lỗi qua việc tự dâng 
nộp của Ngài. Việc chiến thắng tội lỗi có một giá: Chúng ta phải đặt tâm hồn 

của chúng ta, hoặc tốt hơn, toàn thể hiện hữu của chúng ta, trên tuyến đường 
này. Và cả hành động này cũng không đủ. Hành động này chỉ có hiệu lực qua sự 

hiệp thông với Đấng đã mang lấy những gánh nặng của tất cả chúng ta. 

Lời cầu xin tha thứ còn hơn một lời cổ vũ đạo đức, dù cũng là lời này, và như 
thế lời này lại đòi hỏi chúng ta mỗi ngày. Nhưng, ngay tận sâu thẳm của lời cầu 

xin này, cũng như những lời cầu xin khác, là lời cầu nguyện mang tính Kitô học. 
Lời cầu nguyện này nhắc nhở chúng ta về Đấng cho phép tha thứ, Ngài phải trả 

giá đi vào trong khó khăn của hiện hữu nhân loại và chết trên Thập giá. Trước 
tiên và trên hết, lời cầu nguyện này kêu gọi chúng ta tạ ơn về điều này, và kế 

đó, với Ngài, hoạt động qua và đau khổ qua sự dữ bằng con đường tình yêu. Và 
trong khi hằng ngày chúng ta phải nhận chân làm sao mà khả năng giới hạn của 

chúng ta lại có đủ cho nhiệm vụ này, và làm sao thông thường chúng ta lại ngã 
vào trong tội lỗi, lời cầu xin này ban cho chúng ta một niềm an ủi cao với mà lời 
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cầu nguyện của chúng ta được giữ yên ổn trong quyền năng tình yêu của Ngài. 

Với điều này, qua điều này, và trong điều này, lời cầu nguyện có thể vẫn còn trở 
thành một quyền năng chữa lành. 

PHẦN 4 CHƯƠNG V: XIN ĐỪNG ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ  

Cách thức lời cầu xin này diễn đạt làm nhiều người giật mình: Chắc chắn Thiên 
Chúa không dẫn chúng ta vào trong cám dỗ. Đúng thế, thánh Giacôbê nói với 

húng ta rằng: “Khi bị cám dỗ, đừng ai nói: ‘Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ’, vì Thiên 
Chúa không thể cám dỗ làm điều xấu, và chính Người cũng không cám dỗ ai” 

(Gc 1:13). 

Chúng ta được giúp cho một bước xa hơn khi chúng ta nhớ lại những từ ngữ của 
Tin Mừng: “Bấy giờ, Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ 

cám dỗ” (Mt 4:1). Cám dỗ đến từ ma quỷ, nhưng một phần trách nhiệm thiên 
sai của Đức Giêsu là chống lại những đại cám dỗ đã lôi kéo nhân loại ra khỏi 

Thiên Chúa và vẫn còn tiếp tục lôi kéo. Như chúng ta đã thấy, Đức Giêsu phải 
chịu đau khổ qua những cám dỗ này cho đến chết trên cây Thập giá. Đây là 

cách thức Ngài mở con đường cứu rỗi cho chúng ta. Vì thế, không chỉ sau cái 
chết của Ngài, nhưng nhờ vào cái chết của Ngài và trong toàn bộ cuộc đời của 

Ngài, Đức Giêsu “đi vào hỏa ngục”, như đã xảy ra, đi vào trong phạm vi của 
những cám dỗ và thất bại của chúng ta, để nắm tay chúng ta và đem chúng ta 

lên cao. Thư gởi cho Do thái nhấn mạnh cách đặc biệt chiều kích này, trình bày 
một bộ phận quan trọng trong con đường của Đức Giêsu. “Vì bản thân Người đã 

trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách” 
(Dt 2:18). “Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm 
thương những nổi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương 

diện cũng như ta, nhưng không phạm tội” (Dt 4:15). 

Một cái nhìn sơ lược về sách ông Job, sách này nói trước về mầu nhiệm Đức Kitô 

trong rất nhiều khía cạnh. Sách này có thể giúp chúng ta làm sáng tỏ hơn. 
Xatan chế giễu con người để chế giễu Thiên Chúa: Tạo vật của Thiên Chúa, mà 
Người đã dựng nên trong hình ảnh của Người, là một tạo vật đáng thương hại. 

Những gì có vẻ tốt về tạo vật, lại thật sự là cái mã bên ngoài. Sự thật là con 
người, từng cá nhân, chỉ quan tâm một điều duy nhất là lợi lộc riêng của họ. 

Đây là phán đoán của Xatan, kẻ mà sách Khải huyền gọi là “Kẻ tố cáo anh em 
của ta, ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa” (Kh 12:10). Trong giai đoạn 

cuối cùng, sự vu khống nhân loại và tạo vật là sự vu khống Thiên Chúa, lời xin 
lỗi vì từ bỏ Người. 

Satan muốn chứng minh trường hợp của nó qua người công chính Job: Xatan 

nói rằng hãy lấy đi tất cả của ông, và ông ta cũng sẽ buông rơi lòng đạo đức của 
ông. Thiên Chúa ban cho Satan tự do để thử thách Job, dù chỉ qua những ranh 
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giới xác định: Thiên Chúa không từ bỏ nhân loại, nhưng Người để cho con người 

bị thử thách. Đây là một thoáng nhìn hết sức huyền ảo, tìm ẩn, nhưng rất thực 
về mầu nhiệm thay thế nhận lấy một   tiểu sử quan trọng trong Isaiah 53: 

Những đau khổ của Job phục vụ cho người công chính. Qua đức tin của ông, đã 
minh chứng qua đau khổ, ông phục hồi vinh dự con người lại. Vì thế, đau khổ 

của ông Job là việc báo trước những đau khổ trong hiệp thông với Đức Kitô, 
Đấng phục hồi vinh dự lại cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa và chỉ cho chúng 

ta con đường không bao giờ đánh mất đức tin trong Thiên Chúa, cho dù giữa tối 
tăm sâu thẳm nhất. 

Sách Job có thể giúp cho chúng ta hiểu được sự khác biệt giữa gian nan và cám 

dỗ. Để có thể trưởng thành, để có thể tiến bộ thật sự trên con đường dẫn đi từ 
lòng sùng mến bề ngoài đến việc nên một sâu xa với ý Chúa, con người cần 

phải cố gắng. Cũng như để cho nước nho lên men trở thành rượu nho ngon, 
cũng thế, con người cần nhiều thanh luyện và nhiều biến đổi. Những cuộc thanh 
luyện và biến đổi này nguy hiểm với con người, vì chúng đưa ra cơ hội làm cho 

con người sa ngã, thế nhưng, rất cần sự thanh luyện và biến đổi như những con 
đường mà con người đến với chính họ và đến với Thiên Chúa. Tình yêu luôn luôn 

là một tiến trình liên quan đến nhiều thanh luyện, nhiều từ bỏ, và nhiều biến đổi 
chính mình cách đau thương. Và đó là, thế nào là một hành trình trưởng thành. 

Nếu Phanxicô Xavier có thể cầu nguyện cùng Thiên Chúa, nói rằng “Con yêu 
Chúa, không phải vì Chúa có quyền ban thiên đàng hay hỏa ngục, nhưng chỉ vì 

Chúa là Chúa, Vua của con và Chúa của con”, chắc chắn kế đó, thánh nhân cần 
đến một con đường dài qua thanh luyện nội tâm để đạt tới sự tự do tối hậu như 

thế, một con đường qua những chặng đường trưởng thành, một con đường vây 
quanh bởi cám dỗ và nguy hiểm của sa ngã, nhưng trái lại, một con đường cần 

thiết. 

Giờ đây, chúng ta đứng trong vị thế để giải thích lời cầu xin thứ sáu trong kinh 
Lạy Cha theo cách thức thực tế hơn. Khi chúng ta cầu nguyện điều này, chúng 

ta đang nói với Thiên Chúa: “Con biết rằng con cần gian nan để cho bản tính tự 
nhiên của con có thể được thanh luyện. Khi Chúa quyết định gởi cho con những 

gian nan này, khi Chúa cho sự dữ một số cơ hội để diễn tập, như Chúa đã làm 
với ông Job, như thế, xin Chúa nhớ cho rằng sức mạnh của con chỉ đi đến mức 

này. Xin đừng đánh giá khả năng của con  quá cao. Xin đừng đặt biên giới quá 
rộng trong đó, con có thể bị cám dỗ, và xin ở gần bên con với đôi tay bảo vệ 

của Người khi nào cám dỗ quá sức con”. Trong nghĩa này, thánh Cyprian đã giải 
thích lời cầu xin thứ sáu. Thánh nhân nói rằng khi chúng ta cầu nguyện “Xin 
đừng để chúng con sa chước cám dỗ”, chúng ta đang diễn đạt ý thức “rằng kẻ 

thù không thể làm gì được chúng ta trừ khi Thiên Chúa cho phép nó trước, như 
thế nỗi lo sợ của chúng ta, lòng sùng mến và thờ phượng của chúng ta có thể 

hướng về Thiên Chúa, bởi vì Kẻ Dữ không được phép làm bất cứ điều gì trừ khi 
được phép” (De dominica oratione 25;CSEL III, 25, tr.  285 tt). 
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Và kế đó, suy nghĩ về mô thức tâm lý của cám dỗ, thánh nhân giải thích rằng có 

hai lý do khác nhau tại sao Thiên Chúa cho Kẻ Dữ sức mạnh có giới hạn. Đó có 
thể là việc đền tội cho chúng ta, để đánh mất sự kiêu ngạo của chúng ta, để 

chúng ta có thể tái kinh nghiệm sự nhỏ bé của đức tin, đức cậy và đức mến của 
chúng ta và tránh đi việc có ý kiến quá cao về chính chúng ta. Chúng ta hãy 

nghĩ đến người Pharisêu tính toán nhhững việc làm riêng tư của họ với Thiên 
Chúa và tưởng tượng rằng họ không cần ân sủng. Đáng tiếc, Cyprian không giải 

thích cách chi tiết về các loại gian nan khác làm sao, cám dỗ mà Thiên Chúa đặt 
trên chúng ta ad gloriam, để vinh danh Người. Nhưng chúng ta có nên nghĩ rằng 
Thiên Chúa đã đặt gánh nặng cám dỗ đặc biệt trên vai những cá nhân gần gũi 

với Người, các đại thánh nhân, từ Antôn trong hoang địa đến Térésa thành 
Lisieux trong thế giới đạo đức của đan viện Carmêlô của thánh nhân không? Có 

thể nói rằng các vị thánh cao cả bước theo Job. Họ đưa ra một biện hộ cho con 
người mà đồng thời cũng là sự bảo vệ của Thiên Chúa. Hơn thế nữa, họ hưởng 

được một sự hiệp thông đặc biệt với Đức Giêsu Kitô, Đấng đau khổ những cám 
dỗ của chúng ta cho đến tận cùng cách quyết liệt. Các vị thánh cao cả được mời 

gọi chống lại những cám dỗ của thời đặc biệt trong địa vị riêng của họ, như đã 
là, và trong linh hồn của riêng họ. Họ được kêu mời chịu đựng các cám dỗ cho 

đến cùng cho chúng ta, những linh hồn bình thường, và giúp cho chúng ta kiên 
trì trên con đường đến với Đấng đã nhận lấy cho chính mình gánh nặng của tất 

cả chúng ta. 

Khi chúng ta cầu nguyện lời cầu xin thứ sáu của kinh Lạy Cha, vì thế, chúng ta 
phải, một mặt, sẵn sàng nhận lấy cho chính chúng ta gánh nặng của những thử 

thách chia phần cho chúng ta. Mặt khác, đối tượng của lời cầu xin là xin Thiên 
Chúa đừng chia quá nhiều hơn khả năng chúng ta có thể gánh nỗi, đừng để 

chúng ta tuột ra khỏi tay Người. Chúng ta dùng lời cầu xin này trong chắc chắn 
tin tưởng mà thánh Phaolô đã giải thích cho chúng ta. “Thiên Chúa là Đấng 

trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh 
em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng” 

(1Cor 10:13). 

PHẦN 5 CHƯƠNG V: NHƯNG CỨU CHÚNG CON CHO KHỎI MỌI SỰ DỮ  

Lời cầu xin cuối cùng trong kinh Lạy Cha dùng lại lời cầu xin trên đây một lần 

nữa và cho lời cầu xin này một thay đổi tích cực. Vì thế, hai lời cầu xin nối kết 
với nhau cách chặt chẽ. Trong cả hai lời cầu xin, cái không làm thành âm thanh 

trổi vượt hơn cả (đừng cho Kẻ Dữ thêm cơ hội để lừa chúng con hơn chúng con 
có thể chịu đựng). Trong lời cầu xin cuối cùng, chúng ta đến trước Chúa Cha với 

niềm hy vọng ngay tại trung tâm: “Xin cứu chúng con, xin cứu rỗi chúng con, 
xin cho chúng con tự do!” Trong phân tích cuối cùng, đây là lời van xin cứu độ. 
Chúng ta muốn được cứu thoát khỏi điều gì?  
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Bản dịch kinh Lạy Cha của tiếng Đức nói đến “vom Bösen”, vì thế bỏ ngỏ ý 

nghĩa của “sự dữ” hay “Kẻ Dữ”. Cuối cùng, cả hai không thể tách rời nhau. Đúng 
thế, chúng ta nhìn thấy một con rồng trước chúng ta mà sách Khải huyền đề 

cập tới (x. chương 12 và 13). Gioan diễn tả “thú vật đứng lên từ biển cả”, từ 
trong sâu thẳm của sự dữ, với các biểu tượng của quyền lực đế quốc Roma, và 

vì thế, thánh nhân nói đến một bộ mặt rất cụ thể về sự đe dọa đang đối diện với 
người Kitô thời của ngài: Toàn thể yêu sách đặt trên con người do sự sùng kính 

hoàng đế và sự nâng cao kết quả của sức mạnh chính trị-quân sự-kinh tế đến 
đỉnh cao kết quả của sức mạnh chính trị-quân sự-kinh tế đến đỉnh cao của 
quyền lực tuyệt đối, đến việc nhân cách hóa sự dữ hăm dọa ăn tươi nuốt sống 

chúng ta. Điều này đi chung với sự xói mòn những nguyên tắc đạo đức bởi một 
hình thức yếm thế hoài nghi và giác ngộ. Vì thế rơi vào tình trạng nguy hiểm, 

người Kitô hữu trong thời bị bắt bớ kêu gọi Thiên Chúa như quyền năng duy 
nhất có thể cứu thoát họ: “Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”. 

Tuy đế quốc Roma và các ý thế hệ của nó đã tan rã, nhưng ngày nay, điều này 

vẫn còn duy trì! Ngày nay, một mặt, đó là những quyền lực của thị trường tiêu 
thụ, buôn bán vũ khí, mua bán ma quý, và buôn bán con người, tất cả những 

quyền lực này đè nặng trên thế giới và gài bẫy con người không thể nào cưỡng 
lại nỗi. Ngày nay, mặt khác, đó là những ý thức hệ về thành công, về hạnh 

phúc, nói với chúng ta rằng “Thiên Chúa chỉ là tiểu thuyết, Người chỉ cướp đoạt 
thời gian và sự thư giãn cuộc đời của chúng ta. Đừng làm phiền Người! Cố gắng 

vắt cho hết cuộc đời như bạn có thể”. Dường như không thể nào tránh khỏi 
những cám dỗ này. Nói chung, kinh Lạy Cha và đặc biệt, lời cầu xin này đang cố 

gắng nói với chúng ta rằng chỉ khi nào bạn mất Thiên Chúa, bạn cũng mất chính 
bạn. Như thế, bạn không hơn gì một sản phẩm tình cờ của tiến hóa. Như thế, 

“con rồng” thật sự đã chiến thắng. Bao lâu con rồng không thể giật Thiên Chúa 
ra khỏi bạn, hữu thể sâu thẳm nhất của bạn vẫn bình yên vô sự, cả giữa tất cả 

sự dữ đang hăm dọa bạn. Vì thế, bản dịch của chúng tôi chính xác khi nói: “Xin 
cứu chúng con khỏi sự dữ”, với sự dữ số ít. Sự Dữ (số nhiều) có thể cần thiết để 

thanh luyện chúng ta, nhưng sự dữ (số ít) tàn phá. Như thế, đây là lý do tại sao 
chúng ta cầu xin từ tận trong sâu thẳm của linh hồn chúng ta để đức tin chúng 
ta khỏi bị tước đoạt, đức tin giúp chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa, đức tin nối kết 

chúng ta với Đức Kitô. Trong lo âu của chúng ta về điều tốt lành, đây là lý do tại 
sao chúng ta cầu nguyện để chúng ta khỏi đánh mất chính Sự Thiện hảo. Ngay 

cả khi đối diện với mất mát sự tốt lành, chúng ta cũng không mất Sự Thiện hảo, 
đó là Thiên Chúa, để chúng ta khỏi đánh mất chính chúng ta: Xin cứu chúng con 

khỏi sự dữ! 

Cá nhân vị giám mục tử đạo đã chịu đựng hoàn cảnh được sách Khải huyền nói 
đến, một lần nữa, Cyprian đã tìm ra cách tuyệt vời để đem tất cả điều này lại 

như sau. “Khi chúng ta nói ‘xin cứu chúng con khỏi sự dữ’, như thế không còn 
lại gì cả cho chúng ta xin. Một khi chúng ta đã xin và nhận được sự bảo vệ 

chống lại sự dữ, chúng ta ẩn náu cách an toàn chống lại tất cả sự dữ và thế gian 
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cố bày mưu tính kế. Làm sao thế gian có thể làm cho bạn sợ hãi nếu bạn được 

bảo vệ trong thế giới của chính Thiên Chúa?” 
(De dominicaoratinoe 19, CSEL III, 27, tr. 287). Điều này chắc chắn dưỡng nuôi 

các vị tử đạo, điều này làm cho họ vui vẻ và tin tưởng trong một thế giới tràn 
ngập đau buồn, và điều này “cứu” họ ngay tại tâm hữu thể của họ, giải phóng 

họ cho tự do đích thật. 

Cùng một lòng tin tưởng này đã được thánh Phaolô đặt thành lời cách tuyệt vời. 
“Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?... Ai có thể 

tách chúng ta ra khỏi tình yêu Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói 
rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?... Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta 

toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng: Cho 
dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay 

tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ mọi cứ 
mọi loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta khỏi tình yêu của 
Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8:31-39). 

Theo nghĩa này, lời cầu xin cuối cùng dẫn chúng ta trở lại với ba lời cầu xin đầu 
tiên: Trong khi xin cho được giải thoát khỏi quyền lực sự dữ, cuối cùng chúng ta 

đang xin Nước Chúa, để hiệp nhất với ý Người, và để thánh hóa tên Người. Qua 
nhiều thời đại, mặc dù lời cầu nguyện của con người đã giải thích lời cầu xin này 

trong nghĩa rộng. Ngay giữa những cùng cực của thế gian, con người cùng nài 
xin Thiên Chúa giới hạn lại sự dữ đang tàn phá thế gian và cuộc đời chúng ta, 

Chính cách thức rất người này giải thích lời cầu xin đã đi vào phụng vụ: Trong 

mỗi một phụng vụ, ngoại trừ độc nhất Byzantine, lời cầu xin cuối cùng trong 
kinh Lạy Cha nối dài  vào trong một lời nguyện riêng biệt. Trong phụng vụ 

Roma cũ, lời nguyện này như sau: “Lạy Chúa, xin giải thoát chhúng con khỏi 
mọi sự dữ, quá khứ, hiện tại và tương lai. Qua lời cầu bầu… của tất cả các 
thánh, ban bình an trong thời chúng con. Xin lòng thương xót của Người đến 

giúp chúng con để cho chúng con được giải thoát khỏi tội lỗi và được bảo vệ 
khỏi rối loạn”. Chúng ta cảm nhận những khó khăn trong thời chiến, chúng ta 

nghe thấy tiếng khóc để cho toàn thể cứu rỗi. Sự “nghẽn mạch” này, mà phụng 
vụ làm nổi bật lời cầu xin cuối cùng trong kinh Lạy Cha, cho thấy nhân tính của 

Hội thánh. Đúng thế, chúng ta có thể và cũng nên xin Chúa giải thoát thế gian, 
chính chúng ta, và nhiều cá nhân và dân tộc đang chịu đau khổ khỏi những 

thống khổ làm cho cuộc đời hầu như không thể chịu nổi. 

Chúng ta có thể và chúng ta nên hiểu việc kéo dài lời cầu xin cuối cùng này 
trong kinh Lạy Cha cũng như việc lượng định lương tân cách trực tiếp đến chính 

chúng ta, như lời kêu gọi cộng tác trong việc bẻ gãy sự thống trị của “các sự 
dữ”. Nhưng để cho tất cả điều này, chúng ta không được nhắm mắt trước trật tự 

riêng biệt của các điều tốt lành và của nối kết với các sự dữ với “sự dữ”. Lời cầu 
xin của chúng ta không được chìm vào trong vẻ bề ngoài. Cả trong cách chú giải 
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này của lời cầu xin trong kinh Lạy Cha, tâm điểm vẫn là “để chúng ta được giải 

thoát khỏi tội lỗi”, để chúng ta nhận ra “sự dữ” như tinh túy của “các sự dữ”, và 
để cái nhìn của chúng ta không bao giờ bị trệch ra khỏi Thiên Chúa hằng sống. 
 


