
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY 

CHÚA NHẬT LETARE 

 

NĂM A 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 9,1-41 

Khi ấy, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi Người: 

"Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? " 

Đức Giê-su trả lời: "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. 

Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi 

anh. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm 

đến, không ai có thể làm việc được. Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế 

gian." 

Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt 

người mù, rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa" (Si-lô-ác có nghĩa là: người 

được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. 

Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn 

không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? " Có người nói: "Chính hắn đó! " Kẻ khác lại 

rằng: "Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi! " Còn anh ta thì quả 

quyết: "Chính tôi đây! " Người ta liền hỏi anh: "Vậy, làm sao mắt anh lại mở ra được như 

thế? " Anh ta trả lời: "Người tên là Giê-su đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: 

"Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa. Tôi đã đi, đã rửa và tôi nhìn thấy." Họ lại hỏi anh: 

"Ông ấy ở đâu? " Anh ta đáp: "Tôi không biết." 

Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu. Nhưng ngày Đức Giê-su 

trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày sa-bát. Vậy, các người Pha-ri-sêu 

hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: "Ông ấy lấy bùn thoa vào 

mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy." Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói: "Ông ta không 

thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sa-bát"; kẻ thì bảo: "Một người tội 

lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy? " Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi 

người mù: "Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? " Anh đáp: "Người là một 

vị ngôn sứ! " 

Người Do-thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi 

cha mẹ anh ta đến. Họ hỏi: "Anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là anh bị 

mù từ khi mới sinh, vậy sao bây giờ anh lại nhìn thấy được? " Cha mẹ anh đáp: "Chúng 

tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh. Còn bây giờ làm sao nó thấy được, 

chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông 

cứ hỏi nó; nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được." Cha mẹ anh nói thế vì sợ người 

Do-thái. Thật vậy, người Do-thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên 

xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô. Vì thế, cha mẹ anh mới nói: "Nó đã khôn lớn rồi, xin các 

ông cứ hỏi nó." 

Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: "Anh hãy tôn vinh Thiên 

Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi." Anh ta đáp: "Ông ấy có phải là 

người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay 

tôi nhìn thấy được! " Họ mới nói với anh: "Ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt 

cho anh thế nào? " Anh trả lời: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu 

nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm 

môn đệ ông ấy chăng? " Họ liền mắng nhiếc anh: "Có mày mới là môn đệ của ông ấy; còn 



chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Mô-sê. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với 

ông Mô-sê; nhưng chúng ta không biết ông Giê-su ấy bởi đâu mà đến." Anh đáp: "Kể 

cũng lạ thật! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở 

mắt tôi! Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên 

Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai 

đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà 

đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì." Họ đối lại: "Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà 

mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? " Rồi họ trục xuất anh. 

Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi: "Anh có tin 

vào Con Người không? " Anh đáp: "Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin? " Đức Giê-su trả 

lời: "Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây." Anh nói: "Thưa Ngài, tôi 

tin." Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. 

Đức Giê-su nói: "Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy 

được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù! " 

Những người Pha-ri-sêu đang ở đó với Đức Giê-su nghe vậy, liền lên tiếng: "Thế ra 

cả chúng tôi cũng đui mù hay sao? " Đức Giê-su bảo họ: "Nếu các ông đui mù, thì các 

ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: "Chúng tôi thấy", nên tội các ông 

vẫn còn! " 

  

II. SUY NIỆM 

“ĐỂ KỲ CÔNG CHÚA ĐƯỢC TỎ HIỆN” 

Chúa Nhật IV Mùa Chay quen gọi là Chúa Nhật Letare. Letare là chữ Latin, chữ đầu 

tiên của bài Ca Nhập Lễ hôm nay có nghĩa là “hãy vui lên” được trích từ Is 66,10. 

Nhằm nói lên ý nghĩa chúng ta vui mừng đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa chay, 

là dịp nhìn lại chúng ta đã làm được gì và vui mừng vì sắp được hân hoan mừng lễ Vượt 

Qua. 

Bài Tin Mừng đọc trong Chúa Nhật hôm nay thật dài, xoay quanh câu chuyện một 

người mù bẩm sinh đã được Chúa Giêsu cho sáng mắt. 

Như chúng ta đã từng chia sẻ, Tin Mừng Gioan mang tính biểu tượng hơn là vấn đề 

lịch sử, và ngay trong những tường thuật lịch sử cũng dùng những ngôn ngữ biểu tượng. 

Chúa Nhật III Mùa Chay chúng ta được nghe câu chuyện “trên bờ giếng Giacóp” về một 

người phụ nữ như là hình ảnh của người “dân ngoại” Samari đã trải qua năm đời làm tôi 

và ngay đời thứ sáu đương thời họ cũng đang tôn thờ một vị không phải là Thiên Chúa 

trong tinh thần và chân lý. Thì hôm nay, câu chuyện người mù bẩm sinh cũng đầy ý nghĩa 

biểu tượng nơi “dân Chúa” Giuđê, khi họ tưởng mình là sáng mắt nhưng lại mù loà tâm 

hồn để không nhận ra Thiên Chúa nơi Đức Giêsu.  

Thật vậy, có lẽ chúng ta khi nghe qua câu chuyện rất dài này, cũng không khỏi thắc 

mắc, vì chỉ có chuyện một anh mù bỗng dưng được một người chữa cho sáng mắt thì đâu 

có tội gì hay vi phạm bất kỳ một điều luật nào trong bộ luật, vậy mà các sếp Do Thái phải 

triệu tập cả một toà án để xử, mời cả cha mẹ “phạm nhân’ lên để đối chất, rồi trục xuất anh 

ra khỏi đạo chỉ vì “cái tội sáng mắt mà không xin phép”. 

Thiết nghĩ, có lẽ không nhất thiết có hoàn toàn như thế, nhưng chúng ta cũng không 

nên dừng lại ở vấn đề có bao nhiêu phần trăm, mà là quan trọng hơn cả chính là sứ điệp 

mà bài Tin Mừng hôm nay chuyển tải qua câu truyện “Chúa Giêsu chữa cho người mù 

bẩm sinh được sáng mắt”. 

Chúng ta cùng tìm hiểu một vài điểm nổi bật: 

 



1. Để công trình Thiên Chúa được tỏ hiện. 

Các môn đệ khi thấy anh mù đã hỏi Chúa Giêsu: “Bởi tội anh ta hay tội cha mẹ của 

anh ta mà phải bị mù…?”, Chúa Giêsu khẳng định, không do ai cả mà là để công trình 

Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. 

Quan niệm về bệnh tật là do đương sự hay thậm chí quy lên ba bốn đời trước đã 

phạm tội mà con cháu lãnh hậu quả đã ăn sâu vào tâm thức người Do Thái, chính vì thế 

mà các môn đệ của Chúa Giêsu cũng không là một ngoại lệ khi hỏi Người. 

Tuy khác với kiểu thuyết nhân quả của nhà Phật, nhưng người Do Thái khi quan 

niệm bệnh là do tội bắt nguồn từ việc tin rằng Thiên Chúa thưởng phạt đến ba bốn đời, dù 

các ngôn sứ đã lên tiếng chống lại quan niệm “cha ăn nho xanh để con bị ê răng” đó. Và 

cũng vì từ quan niệm trên, họ đã tôn thờ một Thiên Chúa nghiêm khắc đến mức tàn ác. 

Cha Anthony de Melo từng trả lời một cách hài hước rằng: “Con người sinh ra Thiên 

Chúa và cũng chính con người giết chết Thiên Chúa”. Đúng vậy, người Do Thái xưa đã 

dựng nên một Thiên Chúa theo ý họ và vẽ ra một Đấng Cứu Thế phải thoả mãn tham vọng 

của họ, nên cũng chính họ đã giết chết một Thiên Chúa yêu thương và họ loại trừ một 

Chúa Giêsu khác với quan niệm của họ. 

Chúa Giêsu đã khẳng định, anh mù kia không hề do tội lỗi anh hay cha mẹ anh mà là 

ĐỂ CHƯƠNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA ĐƯỢC TỎ HIỆN nơi anh. Như vậy, Người 

vừa nhằm đánh tan quan niệm sai lầm của người Do Thái, vừa nhằm cho thấy vị trí và vai 

trò của từng nhân vị trong kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa. 

Đối với chúng ta cũng thế, vẫn muốn thấy một Thiên Chúa đoán phạt cách nhãn tiền 

mà không thấy được chính mình đáng tội trước một Thiên Chúa giàu tình thương. Chúng 

ta dễ dàng khinh miệt coi thường một người nào đó kém may mắn hơn chúng ta. 

 

2. Một sự đối nghịch. 

Một cách ngầm ý ở đây là tác giả Tin Mừng cho chúng ta thấy sự nghịch lý: Anh mù 

cả đời sống kiếp mù loà thể xác (như lời mấy kinh sư nói về anh) và không được ăn học lại 

“thấy” được Chúa Giêsu bởi Thiên Chúa mà đến (x. Ga 9,30-33); còn những kinh sư Do 

Thái sáng mắt và có bằng cấp Thánh Kinh kia lại không thấy được Đức Giêsu bởi đâu mà 

đến. 

Thật ra, chính sự ghanh tị và tham vọng, sợ lung lay cái ghế và cạn mất cái nồi, đặc 

biệt, đường lối của Đức Giêsu không thoả mãn tham vọng của họ, nên họ đã không nhận 

ra và cố tình không nhận ra Đức Giêsu. Con mắt tâm hồn của họ ra mù tối, như lời Chúa 

Giêsu đã nói với họ: “Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các 

ông nói rằng: "Chúng tôi thấy", nên tội các ông vẫn còn! " (Ga 9,41). 

 

Vì sự ghanh ghét, nên chuyện anh mù được sáng mắt đã được các kinh sư “chuyện bé 

xé ra to” với cái lý do “khỏi bệnh trong ngày sabat” để nhân cơ hội đó mà tìm cớ kết án 

Chúa Giêsu. Và chính anh mù cũng bị bị vạ lây, bị coi như là phạm nhân và bị trục xuất vì 

đã dám khẳng định về Đức Giêsu. 

Thời nào cũng thế, khi đã ghen ghét đối nghịch nhau, thì người ta quan trọng hóa mọi 

chuyện và tìm mọi kẽ hở dù nhỏ nhất để hại nhau. Người ta cũng dễ “giận cá bằm thớt” 

mà dùng cả những cách đê hèn nhằm dằm mặt nhau. 

 

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhìn nhận ra mọi nhân vị hay mọi biến cố xảy đến 

đều là công trình nhiệm mầu của Chúa, để chúng con tin tưởng và phó thác cho Ngài. 

Amen. 



 

 

NĂM B 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 3,14-21 

Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Như ông Mô-sê đã giương cao 

con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào 

Người thì được sống muôn đời. 

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì 

khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến 

thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà 

được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên 

án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã 

đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu 

xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ 

làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy 

rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa." 

  

II. SUY NIỆM 

“GIƯƠNG CAO LÊN” 

Triết học cổ đại Hi-lạp, đặc biệt Socrate, Platon và Aristote, thường sử dụng lối văn 

đối thoại để chuyển tải tư tưởng. Tin Mừng Gioan cũng từng sử dụng lối văn đối thoại 

này, khi kể lại cuộc trò chuyện giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô, hầu chuyển tải ý nghĩa 

về ơn cứu độ. 

Trong câu chuyện đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô được Tin Mừng 

tường thuật hôm nay, Chúa Giêsu xác định thập giá mà Người phải chịu treo lên để hết 

thảy những ai tin vào Người sẽ được cứu độ, đồng thời khẳng định tình yêu Thiên Chúa 

dành cho thế gian không phải để luận phạt mà là để cứu thế gian. 

  

1. Con Người sẽ phải được giương cao lên… 

Điều Chúa Giêsu mặc khải thật rõ ràng: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn 

trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì 

được sống muôn đời”. 

Có lẽ đây là nét độc đáo nhất chỉ gặp thấy nơi Tin Mừng Gioan, con đường linh đạo 

này có một mức độ quyết liệt hơn, vì trong khi ba Tin Mừng Nhất Lãm nói đến việc muốn 

đạt đến Ơn Cứu Độ phải vác lấy thập giá, còn đối với Tin Mừng thứ Gioan đòi phải được 

“giương cao lên” nghĩa là không chỉ vác mà còn phải bị treo lên, chịu đóng đinh vào khổ 

giá. 

Khác với ba lần nơi các Tin Mừng Nhất Lãm tiên báo cái chết một cách rõ ràng là 

Chúa Giêsu sẽ lên Giêrusalem chịu khổ nạn, thì Tin Mừng Gioan cũng tiên báo ba lần với 

cách nói: “Con Người được “giương cao lên” (x. Ga 3,14; 8,28; 12,32). 

Con Người được giương cao lên, nghĩa là Chúa Giêsu sẽ phải bị treo lên trên thập 

giá, để nhờ công ơn Cứu Chuộc qua khổ giá, mà Người nâng mọi người lên cao khỏi thế 

gian, nâng cao lên cõi Trời với Người. 

Theo chiều ngang, với cách nói nơi Tin Mừng Nhất Lãm rằng ai muốn theo Chúa thì 

hãy bỏ mình, vác thập giá mà theo. Còn theo chiều dọc, Tin Mừng Gioan lại nói theo 



chiều đi lên, không chỉ vác mà còn phải được treo lên, nghĩa là phải cùng đóng đinh chính 

mình vào thập giá như Chúa Giêsu. 

Như vậy, dù “đi theo” hay “treo lên”, thì Kitô hữu cũng chung một phương thế duy 

nhất là phải qua thập giá mới đạt đến Ơn Cứu Độ. 

  

2. Để thế gian được cứu độ… 

Trong cách nhìn nhân loại, ai trong chúng ta nếu chỉ có một đứa con trai duy nhất, thì 

chúng ta sẽ coi nó như là tất cả của đời mình, của cả cuộc sống mình, của cả giống nòi 

mình, nên chúng ta sẽ hết sức cung phụng nâng niu, bằng mọi giá phải bảo vệ nó, và chỉ 

chấp nhận san sẻ khi cho đứa con xây dựng gia đình với một người con gái để duy trì dòng 

tộc.  

Trong mầu nhiệm Thiên Chúa, Chúa Cha đã đản sinh ra Chúa Con, và Chúa Con là 

đứa Con Duy Nhất của Chúa Cha từ đời đời. Nhiều lần Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện 

đã thân thưa rằng: Con yêu Cha và như Cha đã yêu Con… Và vì yêu thương con người, 

Chúa Cha đã cho đứa Con Duy Nhất của mình đến với thế gian. Trong ý nghĩa này, chúng 

ta có thể hiểu được “văn Chương Gioan” coi Chúa Giêsu như là Tân Lang và Giáo Hội là 

hiền thê của Người, bởi Chúa Giê-su qua công trình cứu chuộc đã cưới “cô dâu nhân loại” 

về cho Thiên Chúa Cha. 

Nhân loại là con Thiên Chúa theo nghĩa sáng tạo, chứ không theo tử hệ đản sinh như 

Chúa Con. Nhân loại đó đã ra hư hỏng, nên Chúa Cha đã sai Con mình đến để cứu chứ 

không phải đến để phạt. 

“Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để 

thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ". Thật vậy, sứ mạng thiên sai của Chúa 

Giêsu đến là để dùng thập giá mà cứu chuộc thế gian. Đó là niềm hy vọng lớn lao của 

nhân loại.  

Giống như hai người con, một người lo làm việc vì yêu thương bố, một người bất đắc 

dĩ phải làm cho bố vì sợ bố đánh, dẫn đến một bên đạt được niềm vui nhẹ nhàng, còn 

người kia cảm thấy nặng nề chán nản. Cũng thế, khi đón nhận thánh giá Chúa vì niềm tin 

vào Ơn Cứu Độ thì thánh giá sẽ trở nên nhẹ nhàng và con người vui vẻ vác đi theo Chúa; 

ngược lại, nếu ai vác thánh giá vì sợ luận phạt thì thánh giá sẽ nên nặng nề và tuyệt vọng.  

  

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chấp nhận được giương cao lên, là chấp 

nhận đóng con người tội lỗi của mình vào thập giá Chúa, để sau khi chết đi cho tội lỗi, 

chúng con được trở nên con người mới. Xin cho chúng con cũng biết “giương cao lên” là 

vượt lên trên mọi sự thấp hèn xấu xa của thế gian, để sống cho Chúa và cho mọi người. 

Amen. 

 

 

NĂM C 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 15,1-3.11-32 

Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người 

giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp 

phường tội lỗi và ăn uống với chúng." Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: 

Đức Giê-su liền kể cho họ dụ ngôn sau đây: "Một người kia có hai con trai. Người 

con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người 



cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi 

phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. 

"Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. 

Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; 

người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho 

đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người 

làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi 

về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn 

đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta 

đứng lên đi về cùng cha. 

Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng 

còn đáng gọi là con cha nữa. .. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo 

đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con 

bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, 

đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. 

"Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe 

thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người 

ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ. 

Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời 

cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà 

chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con 

của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết 

bê béo ăn mừng! 

 "Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những 

gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã 

chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy." 

 

II. SUY NIỆM. 

"HÒA GIẢI" 

Chúa Nhật IV Mùa Chay quen gọi là Chúa Nhật Letare. Letare là chữ Latin, chữ đầu 

tiên của bài Ca Nhập Lễ hôm nay có nghĩa là “hãy vui lên” được trích từ Is 66,10. Hiểu 

một cách vắn tắt là “Chúa Nhật Vui”, nhưng để có được niềm vui trọn vẹn, thì điều kiện 

cần và đủ là khi ai nấy có được sự giao hòa với Thiên Chúa và không có xích mích gì với 

tha nhân. Lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta sống đời sống tương quan 

đó. 

  

Tại một xứ đạo kia, hôm nọ, trước giờ thánh lễ ngày Chúa Nhật, trước cổng nhà thờ 

có hai bà đang đứng chửi nhau về một chuyện xích mích trước đó mà hôm nay nhân dịp đi 

lễ hai bà chạm mặt nhau. Lúc cha xứ bắt đầu thánh lễ, một bà vội chạy vào nhà thờ, vừa 

chạy vừa mặc áo dài vào, nhưng không quên ngoảnh lại bảo: 

- Mày đợi đấy, tao mới xưng tội, để tao vào xem lễ và rước lễ cái đã, rồi ra chết với 

tao !!! (Chứng kiến cảnh này, bần đệ tự hỏi, bà kia chắc vào rước lễ để lấy sức ra chửi 

tiếp…?) 

Giao hòa với Thiên Chúa thì xem ra dễ, vì Thiên Chúa “vô hình”, để rồi nhiều người 

như một thói quen chịu các nghi thức bí tích qua loa chiếu lệ mà không có sự chân thành 

và cốt để an tâm. Trong khi giao hòa với tha nhân hữu hình sống chung sống đụng với 

nhau thì lại coi như chuyện xa xỉ. 



  

Đọc bài đọc I (sách Giô-su-ê), nhớ lại Dân Do-thái ngày xưa như người con phung 

phá được Chúa đưa về Đất Hứa và cất đi nỗi ô nhục nô lệ Ai-cập, nhưng rồi họ không thể 

sống an bình được với lân bang, và ngay cả ngày hôm nay cuộc chiến dai dẳng với người 

Palestine vẫn xảy ra hằng ngày. 

Bài đọc II (thư thứ II gửi giáo đoàn Cô-rin-tô), thánh Phao-lô nói rằng, qua Đức Ki-

tô, chúng ta hòa giải với Thiên Chúa và Người trao cho chúng ta sứ vụ hòa giải. 

Đặc biệt bài Tin Mừng (theo thánh Lu-ca), dụ ngôn “Người cha nhân hậu”, làm nổi 

bật lên hình ảnh một Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót, chờ đợi người con tội lỗi trở về 

để tha thứ và cho được giao hòa với Thiên Chúa và giao hòa với cộng đồng. Đồng thời, 

mời gọi người anh em đồng loại cùng tha thứ và giao hòa với nhau. 

  

Như thế, trái ngược với cái nhìn loại trừ của các kinh sư Do Thái, khi họ bàn tán xầm 

xì với nhau về việc Chúa Giêsu đã đón nhận và đồng bàn với những người thu thuế và tội 

lỗi, Chúa Giêsu trả lời các kinh sư bằng dụ ngôn “Người cha nhân hậu”, qua đó lột tả hết 

đời sống tương quan, sự yêu thương tha thứ của Thiên Chúa và mời gọi con người cùng 

sống tha thứ và giao hòa với nhau: 

  

+ Hình ảnh người cha nhân hậu luôn ra đứng trước cửa chờ đợi và chuẩn bị đầy đủ đồ 

đẹp và bê béo, đằng đẵng đợi chờ đứa con trở về để phục hồi nhân phẩm cho con. Người 

cha là là hiện thân một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, luôn kiên nhẫn chờ đợi tội nhân 

trở về để tha thứ và phục hồi lại quyền làm con cho họ. 

+ Hình ảnh người con thứ là một người con quyết ra đi có chủ ý, dù không từ nhận 

cha mình, không cắt đứt với anh mình, nhưng nó muốn bỏ nhà cha và xa anh em để ra đi 

khẳng định mình bằng những gì mình mang theo (dù đó là của cha cho), muốn tự lập và tự 

do thoải mải ngoài luân thường đạo lý. Đây là mẫu người dù không từ chối Chúa và Hội 

Thánh, nhưng muốn tự mình giải thoát, tin vào khả năng mình (mặc dù khả năng đó là do 

Chúa ban), muốn vượt ra ngoài giáo huấn Tin Mừng và lề luật Hội Thánh để được tự do 

phóng khoáng và giữ “đạo tại tâm”. 

+ Riêng người con cả, tưởng là anh gần gũi cha nhất nhưng lòng anh thực sự rất xa 

cha. Đây là hình ảnh phản diện nhất về sự GIAO HÒA mà chúng ta cần quan tâm suy nghĩ 

hơn: 

Mới đây, một tòa án tại Sài Gòn xử một phạm nhân tái phạm tội buôn bán ma túy và 

phạt anh ta 10 năm tù giam. Quan tòa hỏi tại sao anh tái phạm sau khi mãn hạn tù? Anh ta 

trả lời: 

“Ra tù, tôi rất muốn hoàn lương sửa đổi để làm ăn lương thiện, nhưng người ta 

không cho tôi cơ hội. Tôi làm giấy xin cơ quan công quyền chứng nhận để được đi làm 

công ty mà cũng không chịu chứng giấy cho tôi… Vì bị người ta thành kiến và xa lánh, 

nên tôi chán nản và lại sa lầy vào đường cũ…” 

Phạm nhân kia nói lên lời bào chữa, nghe xong thật đau lòng, nhưng đó là sự thật của 

nhiều người chúng ta, phản ảnh qua chân dung “người anh cả” mà dụ ngôn Tin Mừng kể 

đến: 

- Trong khi người cha tha thứ và vui mừng vì con mình trở về, thì anh lại giận dỗi 

loại trừ em mình. 

- Trong khi người cha mở tiệc ăn mừng và phục hồi quyền thừa tự cho đứa con lầm 

lạc, thì anh ruột lại từ chối vào ăn uống với em và không nhận em. 



- Trong khi ngươi cha tha thứ và quên hết chuyện quá khứ, thì anh cả nhắc lại và 

phân bì… 

- Người cha sống yêu thương con, nhưng đứa con cả lại sống như một người nô lệ 

(hầu hạ cha…). 

- Người cha hạ mình để đến với từng đứa con, chạy ra ôm đứa con thứ, chạy đến mời 

con cả vào nhà. Trong khi người anh lại ganh tị và lấy mình làm chuẩn để phân bì. Người 

anh tự cho mình là tốt để rồi lên án em và trách cha không công bằng. 

  

Còn chúng ta thì sao? 

- Chúa sẵn sàng quên hết quá khứ của người tội lỗi, còn chúng ta thì bới móc lên, 

mang lấy thành kiến – yên trí cả đời. 

- Chúa đón nhận, tha thứ và tạo cơ hội cho tội nhân trở về, còn chúng ta kết án và loại 

trừ người anh em, con cùng một Cha trên trời 

- Có thể chúng ta cũng đang mang tâm trạng như người con cả, chúng ta vẫn đi nhà 

thờ đi lễ, vẫn chu toàn các giới răn lề luật, không hề trái bao giờ, nhưng chúng ta lại không 

hiểu được lòng Cha, không cảm nhận được tình yêu của Người, lòng chúng ta đã xa 

Người, và điều khiến người cha đau khổ hơn nữa là khi thấy những người con không hòa 

thuận với nhau. 

- Có thể chúng ta cũng giống như người con cả khi chúng ta trách móc Thiên Chúa 

không công bằng, khi chúng ta nhìn anh em xung quanh như là người xa lạ với mình như 

là người dưng nước lã và ghanh tỵ với những thành công của người anh em… 

  

Tóm lại, bài Tin Mừng hôm nay đặc biệt nói lên tình thương vô bờ bến của Thiên 

Chúa luôn sẵn sàng tha thứ, đi tìm, chữa lành và đón nhận tội nhân trở về. Nếu lúc này còn 

những ai đang lạc bước trong tội, chúng ta đừng tuyệt vọng, hãy tin tưởng vào Chúa và 

đưa tay cho Người dắt về. Lại nữa, để được Thiên Chúa tha thứ, chúng ta cuần biết bao 

dung, đón nhận và tạo cơ hội cho tội nhân trở về. 

  

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình của Chúa, biết học nơi 

Chúa cái nhìn bao dung và không thành kiến với mọi người, để chúng con không ngần 

ngại đến với những người tội lỗi và đem họ về với Chúa. Amen 

  

 

THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 4,46-54 

Vậy Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành 

rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-

phác-na-um. Khi nghe tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người 

xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giê-su nói với ông: "Các ông mà không thấy dấu 

lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu! " Viên sĩ quan nói: "Thưa Ngài, xin Ngài 

xuống cho, kẻo cháu nó chết mất! "Đức Giê-su bảo: "Ông cứ về đi, con ông sống." Ông tin 

vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón 

gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ 

đáp: "Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt." Người cha nhận ra là vào đúng giờ 

đó, Đức Giê-su đã nói với mình: "Con ông sống", nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ 

thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê. 



  

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay kể về một trường hợp chữa bệnh khá đặc biệt của Chúa 

Giêsu, khác hẳn với cách thông thường Người vẫn làm. Nghĩa là thay vì phải có một sự 

đụng chạm trực tiếp với bệnh nhân, thì hôm nay Chúa chữa bệnh từ xa, chữa bệnh không 

phải vì niềm tin của bệnh nhân mà vì niềm tin và trái tim yêu thương của người cha bệnh 

nhân. Chúa Giêsu không đụng chạm đến thân thể bệnh nhân, nhưng đụng chạm vào tấm 

lòng và yêu thương của người thân của họ.  

Một niềm tin đích thực không cần một sự nhìn thấy tỏ tường, vì như thế không còn là 

tin nữa, mà là bất đắc dĩ chấp nhận một chuyện đã xảy ra rồi. Chúa Giêsu cũng đã khẳng 

định điều đó sau lời cầu xin của viên sĩ quan đến xin Người chữa lành cho con trai mình: 

“Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!" Tuy 

nhiên, với thái độ khiêm tốn và tin tưởng của viên sĩ quan, cho thấy ông đã không thuộc 

thực trạng chung với những người tin dựa theo dấu lạ. 

Xét về thế giá và địa vị, viên sĩ quan này có quyền lực về mặt chính trị, ông còn có 

quyền bắt, trục xuất hoặc ngăn cấm Chúa Giêsu truyền đạo, ông sẽ tin tưởng vào quyền lợi 

vật chất và khoa học hơn là niềm tin. Thế nhưng, ông nhận ra nơi con người Chúa Giêsu 

không đơn thuần là một thầy dạy như các kinh sư, mà là một vị ngôn sứ của Thiên Chúa, 

ông đã hạ mình đến cầu xin Người. Lại nữa, vì tấm lòng của một người cha thương đứa 

con bệnh tật, ông không ngại vượt qua rào cản của ý thức hệ và chính trị, để chạy đến với 

Chúa Giêsu. 

Nhưng hơn hết, ông tin vì ông nghe Lời Chúa Giêsu bảo: “Ông về đi, con ông sống”, 

chứ ông không đòi dấu lạ rõ ràng, nên niềm tin đó đã chữa lành cho con ông. 

Còn chúng ta, đứng trước những khó khăn, đau khổ, bệnh tật… chúng ta có đặt niềm 

tin đủ vào Chúa để xin Người trợ lực không, hay là ỷ lại vào sức mình? Ước gì sau khi đọc 

bài Tin Mừng này, mọi người chúng ta xác tín hơn vào sự quan phòng của Chúa, để trong 

khi chúng ta ra sức đương đầu với những khó khăn và đau khổ của cuộc sống, biết chạy 

đến Chúa để được Người soi sáng và ban ơn trợ lực. Và trên hết, hãy tin tưởng và cầu xin 

Chúa chữa lành bệnh tật nơi tâm hồn chúng ta. 

 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin nhưng xin Ngài nâng đỡ niềm tin còn yếu kém của 

chúng con. Amen. 

 

 

THỨ BA TUẦN IV MÙA CHAY 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 5,1-3a.5-16 

Nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem, 

gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. 

Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đ. Ở đó, có một người đau 

ốm đã ba mươi tám năm. Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình 

trạng đó đã lâu, thì nói: "Anh có muốn khỏi bệnh không? " Bệnh nhân đáp: "Thưa Ngài, 

khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác 

xuống trước mất rồi! " Đức Giê-su bảo: "Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi! " Người ấy 

liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày sa-bát. Người Do-thái mới 

nói với kẻ được khỏi bệnh: "Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng! " 

Nhưng anh đáp: "Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: "Anh hãy vác chõng mà 



đi! " Họ hỏi anh: "Ai là người đã bảo anh: "Vác chõng mà đi"? " Nhưng người đã được 

khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. Sau đó, 

Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: "Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng 

phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước! " Anh ta đi nói với người Do-thái: Đức Giê-su 

là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người 

hay chữa bệnh ngày sa-bát. 

  

II. SUY NIỆM 

Hôm nay, tiếp tục hành trình tại Giêrusalem, Chúa Giêsu chữa bệnh cho một người 

bất toại đã 38 năm nằm ở bờ hồ Bết-da-tha. Sự việc lại bị các biệt phái công kích khi thấy 

người được chữa lành vác chõng đi về trong ngày Sabát. Qua câu chuyện Tin Mừng ghi lại 

hôm nay, chúng ta cùng suy niệm một vài điểm sau đây: 

 

1. Tình trạng của con bệnh. 

Ở đây chúng ta không bàn luận liệu có tồn tại một hồ nước có khả năng thần kỳ chữa 

bệnh mỗi ngày một lần cho người xuống trước hay không? Nhưng với cách tường thuật có 

tính biểu tượng của Tin Mừng thứ tư, chúng ta nhận thấy có một tình trạng bệnh tật của 

một con người đã kéo dài gần bốn chục năm, không được cứu chữa, do tự mình không đủ 

sức để xuống hồ trước và còn thê thảm hơn khi không ai giúp anh ta xuống hồ để được 

chữa lành (x. Ga 5,7). 

Cho đến một ngày kia, Chúa Giêsu đi qua, Người cảm thông với tình trạng của anh 

mà chữa lành cho anh, dù anh chưa kịp xin Người. 

Như vậy: 

38 năm bị giam hãm trong cơn bệnh, người bất toại cố dùng đến sức mình nhưng đã 

thất bại, và chính sự lãnh đạm của mọi người không giúp anh cũng làm cho tình trạng của 

anh vô phương cứu chữa, cho tới ngày anh gặp Chúa Giêsu, anh nói lên tình trạng bất lực 

của mình, và Chúa đã cứu anh. 

Đó cũng là tình trạng của nhiều tâm hồn, ở lâu trong tội, để rồi tự mình không thể 

đứng lên trở về với Chúa, càng tồi tệ hơn là những người anh chị em trong cùng đức tin đã 

không làm gì để giúp nhau hoán cải. Chỉ đến khi mở lòng ra, nói hết tình trạng khốn khổ 

của mình, để cho Chúa đi qua cuộc đời mình, thì Chúa sẽ giúp chúng ta đứng lên. 

 

2. Vấn đề ngày sa-bát. 

Theo Biệt Phái – Pharisiêu, bộ luật dành cho Do Thái dạy phải kiêng việc xác ngày 

Sa-bát cách triệt để theo mặt chữ, nếu ngày đó có ai đó chỉ cần đi lượm vài nhánh củi về 

để đun bếp nướng bánh cũng phải bị xử ném đá chết, ngay cả đường đi cũng có một số con 

đường bị cấm không được đi vào ngày Sa-bát. 

Có câu chuyện kể rằng, hôm ấy một Rabi Do Thái cưỡi ngựa đi từ Giêricô về 

Giêrusalem vừa đi vừa hát thánh ca. Trên đường đi, chẳng may con ngựa trượt chân ngã 

xuống vực, nhanh tay vớ được cành cây nên Rabi không rơi xuống vực. Ông thấy con 

ngựa rơi xuống nước nên không hề hấn gì, nhưng bờ cao không lên được, ông định chặt 

nhành cây lấp đất cho con ngựa lên, nhưng sực nhớ hôm đó là ngày Sa-bát không được 

làm việc tay chân nên thôi, ông liền phục trong bụi cây rình thấy một người hành hương 

cưỡi ngựa đi qua, ông rút súng bắn người ấy rơi xuống vực và cướp ngựa phóng đi, và… 

tiếp tục hát thánh ca. 

Luật đối với Do Thái, họ, không dám đi đường cấm dù cấp bách liên quan đến sự 

sống cần cấp cứu. Họ coi việc giữ những điều lặt vặt hơn là mạng sống của một con người. 



Hằng ngày trong suốt 38 năm người Do Thái vẫn đi trên bờ hồ Bết-da-tha và người bị bất 

toại vẫn nằm ở đó, nhưng họ không thấy, và vì sợ phạm luật Sa-bát chăng. Chúa Giêsu 

biết họ đang rình mò tìm kế hại Người, nhưng Người vẫn không ngần ngại chữa lành cho 

người bị bất toại, vì đối với Người luật yêu thương bác ái vượt trên tất cả mọi của lễ mà họ 

dâng. Thế nhưng, người Do Thái đã không chịu nhận ra mà còn giận điên lên và bàn nhau 

tìm cơ hội khác để giết Chúa Giêsu. 

Chúng ta có nhân danh ngày nghỉ, lấy cớ việc đi lễ… để rồi không đếm xỉa đến 

những người gặp hoạn nạn đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta không ? 

  

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết ý thức tình tương thân tương ái trong Chúa 

mà sẵn sàng giúp đỡ tha nhân bỏ đường tội lỗi trở về với Chúa. Amen. 

 

 

THỨ TƯ TUẦN IV MÙA CHAY 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 5,17-30 

Đức Giê-su nói: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc." Bởi vậy, 

người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, 

lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên 

Chúa. 

Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không 

thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa 

Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho 

người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn 

nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban 

sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý. Quả thật, Chúa Cha 

không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn 

kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không 

tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con. Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và 

tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước 

vào cõi sống. 

Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ các kẻ chết nghe 

tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình 

thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người 

Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người.Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, 

vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm 

điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án. 

Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của 

tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai 

tôi. 

  

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng việc nói về người Do Thái muốn giết Đức 

Giêsu và cái tội không giữ luật Sa-bát và dám gọi Thiên Chúa là Cha mình. Kế đến, là 

diễn từ về công việc của Đức Giêsu là làm điều Chúa Cha làm và theo ý Chúa Cha muốn. 

  

1. Sự đối lập giữa Chúa Giêsu và người Do Thái. 



Sự đối lập giữa những người Do Thái ở thủ đô với Chúa Giêsu luôn là đề tài nóng 

trong cả bốn Tin Mừng. Cũng như ánh sáng không thể chung với bóng tối, bởi ánh sáng sẽ 

làm tỏ lộ ra tất cả những gì khuất tất. Chúa Giêsu là Ánh Sáng và Sự Thật. Sự xuất hiện 

của Người tại Giêrusalem đã làm phơi bày ra sự giả hình, ham mê quyền lực và trục lợi 

của các kinh sư – biệt phái và nhất là giới cầm quyền Do Thái. Chính vì thế mà họ đã tìm 

cách tẩy chay Chúa Giêsu, tiếc là họ không có lý do đủ mạnh ngoài việc bám víu vào luật 

Sa-bát, nhưng ngay cả luật này họ cũng bị Chúa Giêsu vạch trần những điều khoản tỉ mỉ 

do họ thêm vào mà sai lệch ý Thiên Chúa. Điều mà Chúa Giêsu khẳng định, tất cả việc 

Người làm là theo ý Thiên Chúa Cha. 

Chúa Giêsu là Ánh Sáng thuần khiết từ Thiên Chúa đi vào tấm lòng đồng trinh thuần 

khiết của Mẹ Maria. Vì thế mà mẹ đã cưu mang Ngôi Lời mà vẫn đồng trinh, tựa như ánh 

mặt trời chiếu qua tấm kính trong tinh khiết vào căn phòng rực ánh sáng mà tấm gương 

không bị ảnh hưởng. Trong khi, ánh sáng ấy chiếu đến sự mục nát xấu xa của giới chức 

Do Thái đã làm rõ ý đồ đen tối của họ, vì họ như tấm gương bám đầy bụi bẩn trần tục 

không thể tiếp nhận ánh sáng cho dân chúng, mà còn tìm mọi cách để che khuất và khử trừ 

Ánh Sáng. 

Mọi người chúng ta ngày hôm nay cũng thế, khi chúng ta có tội hay đang theo đuổi 

những công việc mờ ám, thì chúng ta rất sợ đối diện với sự thật, và tìm cách diệt khẩu 

những ai có thể làm ý đồ và công việc chúng ta bị phơi bày. 

  

2. Làm theo ý Thiên Chúa. 

Khác với chúng ta, trong mầu nhiệm Ba Ngôi, Chúa Giêsu có tri thức hưởng kiến và 

thấu rõ chương trình của Thiên Chúa Cha muốn thực hiện nơi Người. Như Người nói: 

“Người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha 

làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu 

người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy 

những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho 

kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ 

ý” (Ga 5,19-21). 

Như vậy, hai công việc mà Chúa Giêsu hằng làm như Chúa Cha làm chính là: Chúa 

Cha yêu thương thế nào thì Chúa Con yêu thương như vậy, và Chúa Cha cho kẻ chết sống 

lại thế nào thì Chúa Con cũng phục sinh ai Người muốn. Chính hai điều này mà Chúa 

Giêsu không ngại vượt qua những quy định thêm vào khắt khe của Biệt Phái về luật Sa-

bát, Người dùng luật yêu thương để cứu chữa bệnh tật thân xác và phục sinh tâm hồn cho 

những ai tin vào Người: “Ai nghe lời Tôi và tin vào Đấng đã sai Tôi, thì có sự sống đời 

đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống” (Ga 5,24). Còn những ai 

không tin vào Chúa Giêsu như những người Biệt Phái kia thì tự loại mình ra, bởi: “Kẻ nào 

không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con” 

(Ga 5,23). 

Như vậy, mọi người chúng ta hôm nay muốn làm theo ý Chúa Cha là khi chúng ta tin 

vào Chúa Giêsu Kitô và sống luật yêu thương vượt trên tất cả mọi sự ràng buộc khác. 

  

Lạy Chúa Giêsu, xin chiếu Ánh Sáng Chúa vào tận nơi sâu thẳm của tâm hồn chúng 

con, để thánh hóa mọi bí ẩn tâm can và làm cho tâm hồn chúng con được sáng, hầu chúng 

con sống trọn vẹn giới luật yêu thương của Chúa. Amen. 

 

 



THỨ NĂM TUẦN IV MÙA CHAY 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 5,31-47 

Đức Giê-su nói với người Do-thái: “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng 

của tôi không thật. Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi 

là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm 

chứng cho sự thật. Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra 

những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông 

đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi, tôi có một lời 

chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để 

tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. 

Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không 

bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. Các ông đã không để 

cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai 

đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống 

đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để 

được sự sống. 

Tôi không cần người đời tôn vinh. Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến 

Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai 

khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và 

không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể 

tin được? 

Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính 

là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông 

cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, 

thì làm sao tin được lời tôi nói? " 

 

II. SUY NIỆM 

Để hiểu biết về thế giới hay về con người, chúng ta có thể tích lũy sự hiểu biết một 

phần nhờ lý trí và khoa học, nhưng thường hơn nhờ lời chứng của người khác đã ảnh 

hưởng và dẫn dắt chúng ta, nhờ những gương sống, lời nói và việc làm của họ. Lời chứng 

có tính thuyết phục hơn không dựa trên tự mình làm chứng cho mình, nhưng nhờ đến uy 

tín của người làm chứng. Người càng uy tín, thì lời chứng của họ về một ai đó sẽ thuyết 

phục và xác thực hơn. 

Bài Tin Mừng hôm nay xoay quanh chủ đề Lời Chứng. Chúa Giêsu khẳng định 

Người không cần làm chứng về mình, nhưng có lời chứng từ Chúa Cha và những gì ghi 

trong Thánh Kinh cũng như các sứ ngôn làm chứng cho Người.  

 

1. Lời chứng từ Chúa Cha. 

Nói đến Lời Chứng từ Chúa Cha, trong Tin Mừng Nhất Lãm, chúng ta gặp thấy ít 

nhất hai lần là khi Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Giođan và lúc Người biến hình trên 

núi Tabo. Nhưng trong Tin Mừng Gioan có lẽ chỉ nói tới một lần nhãn tiền Chúa Cha phán 

vọng xuống rằng: “Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!" (Ga 12,28). Tuy 

nhiên, ở đây Chúa Giêsu giải thích Lời Chứng của Chúa Cha tức là việc Chúa Cha sai phái 

Chúa Con thực thi việc Cứu Độ, và việc đó đã được chứng nhận qua bao dấu lạ Người 

làm. “Thật vậy, Chúa Cha yêu thương thế nào thì Chúa Con yêu thương thế ấy, Chúa Cha 

ban sự sống thế nào thì Chúa Con cũng ban sự sống cho những ai Người muốn… Chúa 



Cha có sự sống nơi mình thế nào thì Chúa Con cũng vậy” (x.Ga 5,20-21.26tt). Chính sự 

việc được xảy ra theo lời Chúa Giêsu là do Người thực hiện theo ý Chúa Cha và Chúa Cha 

đã làm cho việc đó xảy ra. 

 

2. Những lời chứng khác. 

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc đến Môisê, Gioan Tẩy Giả và 

Thánh Kinh đều viết về Người, dù Chúa không cần đến những chứng cớ ấy, nhưng đó lại 

chính là cái mà người Do Thái tìm kiếm Đấng Messia. Tiếc là sự tìm kiếm của họ chỉ 

nhằm thỏa mãn theo ý họ, họ tìm những gì Thánh Kinh nói đến một Đức Kitô hiển hách 

theo kiểu người phàm; còn nếu có tìm kiếm một Đấng Messia như Thánh Kinh loan báo, 

thì họ cũng chỉ dừng lại ở những gì nói đến sự hiển thắng mà không quan tâm đến con 

đường khổ giá để đạt đến sự hiển thắng. Chính vì vậy mà họ không thể chấp nhận và 

không thể tin vào Đấng đã đến và đang nói với họ. Cho nên, Chúa Giêsu đã phải nói với 

họ rằng: “Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự 

sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng 

tôi để được sự sống… Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố 

cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, 

thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà 

các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói?" (Ga 5,39-40.46-47). 

 

Một số người cho rằng bởi vì Thánh Kinh là Lời Chúa rồi nên họ đâu cần gì khác để 

hướng dẫn họ. Thế nhưng, cũng như Thiên Chúa đã nói qua các biến cố và qua các ngôn 

sứ, thì người cũng sẽ tiếp tục nói với chúng ta qua các biến cố thời sự và qua các vị hướng 

dẫn trong Giáo Hội nhờ Thần Khí. Vì thế, Chúa Giêsu tố giác những ai nghĩ họ đã nắm 

toàn bộ chân lý chỉ vì họ có cuốn Thánh Kinh, chứ không tin vào Người là Đấng Chúa 

Cha sai đến vẫn hằng ngày ở với họ. 

Nhưng làm sao để phân biệt đâu là lời chứng thật? Chúa Giêsu dạy muốn nhận ra ai 

là sứ giả của Thiên Chúa, chúng ta không được giống như kẻ tự tôn vinh mình hay tôn 

vinh lẫn nhau (Ga 5,44) mà vì thế trở thành nô lệ cho những giá trị hữu danh vô thực; 

người sứ giả của Thiên Chúa không nhằm tìm vinh quang cho mình, nhưng tìm tôn vinh 

Thiên Chúa. 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn là chứng nhân cho sự hiện diện của Chúa 

mọi nơi mọi lúc. Và xin cũng cho chúng con chỉ biết tìm vinh quang cho Chúa chứ đừng tự 

tôn vinh mình. Amen. 

 

 

THỨ SÁU TUẦN IV MÙA CHAY 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 7,1-2.10.25-30 

Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy, Người không muốn đi lại 

trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người. 

Lễ Lều của người Do-thái gần tới. Tuy nhiên, khi anh em Người đã lên dự lễ, thì 

chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bấy giờ có những người 

ở Giê-ru-sa-lem nói: "Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta 

ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn 

nhận ông là Đấng Ki-tô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Ki-tô, 



khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả." Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, 

Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng: "Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? 

Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không 

biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai 

tôi." 

Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa 

đến. 

  

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta tập chú suy niệm về việc nhận biết Chúa Giêsu như 

thế nào cho đúng với bản tính tự hữu của Người. Người là một Thiên Chúa đồng bản thể 

với Chúa Cha từ đời đời, hay chỉ là một con người Giêsu bình thường xuất thân từ làng 

Nazareth như cách biết của nhóm lãnh đạo Do Thái. 

  

1. Biết Đức Giêsu là ai? 

Biết Đức Giêsu là ai là điều cốt yếu đối với chúng ta, vì điều mà Người ban tặng cho 

chúng ta là vô giá: đó là được thông phần sự sống của Thiên Chúa. Nhưng nếu Đức Giêsu 

không đến từ Thiên Chúa và không là Thiên Chúa thì lời hứa đó chẳng có giá trị gì. Chính 

vì vậy mà phải khám phá ra cho được Đức Giêsu là ai, vì nhờ đó mà chúng ta tìm thấy ơn 

cứu độ. 

“Chúng tôi biết ông xuất thân từ đâu” (Ga 7,27). Những người Do Thái này tưởng 

mình biết Thánh Kinh, nhưng Thánh Kinh lại có trăm ngàn chỗ vượt quá trí hiểu của 

chúng ta nếu chúng ta không biết lắng nghe. Trước mặt họ, Chúa Giêsu tự xưng mình là 

Đấng Thiên Sai. Người dùng tước hiệu này không phải để gây sự nể nang, nhưng là để làm 

nổi bật đặc tính của Người là liên hệ với Chúa Cha đồng thời biết rõ Chúa Cha (x. chú giải 

của nhóm CGKPV). 

Thật ra, chỉ vì người Do Thái chỉ tìm những đoạn Thánh Kinh có lợi cho họ, họ tìm 

những gì mang tính siêu việt và vẽ ra một Đấng Cứu Thế phải thoả mãn tham vọng của họ, 

nên họ cố tình bỏ qua những lời Thánh Kinh tiên báo về nơi sinh hạ, cũng như những gì 

các ngôn sứ viết về người tôi tớ đau khổ của Gia-vê. 

Thời nào cũng thế, con người vẫn muốn đi tìm một Thiên Chúa theo ý mình, nên họ 

khó lòng chấp nhận một Đức Giêsu vác khổ giá đồng hành với họ. 

  

2. Biết và yêu. 

Tôi biết anh A chị B, nhưng chắc gì tôi đã yêu mến họ, tôi tin có ông này bà nọ hiện 

hữu, nhưng chắc gì tôi yêu thích họ và tìm đến gặp họ? 

Cũng vậy, người Do Thái biết rất rõ về nguồn gốc nhân loại của Chúa Giêsu sinh ra ở 

đâu, con cháu ai và làm nghề gì, và họ rất thông thạo Thánh Kinh nói về Người, nhưng họ 

không tin và không yêu mến… Ma quỷ cũng biết Chúa Giêsu vậy, thậm chí biết rõ hơn 

chúng ta nhiều, nhưng ma quỷ đâu có yêu mến Người. 

Chúng ta cũng cần tự vấn về mình, chúng ta vẫn cho rằng mình tin có Chúa, chúng ta 

tin Chúa Giêsu ngự trong Bí Tích Thánh Thể… nhưng liệu chúng ta có yêu mến Người 

thật không? Tin và biết là một chuyện, nhưng có yêu mến hay không lại là một chuyện 

khác. 

Chúng ta tự hào là biết Thiên Chúa, qua học hỏi, qua nghiên cứu, qua những khảo 

luận thần học, chúng ta thậm chí tự hào về kiến thức đầy mình về Thiên Chúa, nhưng có 

bao giờ chúng ta cầu nguyện tâm sự với Người không? Có đến viếng Thánh Thể không? 



  

Lạy Chúa Giêsu, có thể chúng con đã từng tự hào biết Chúa qua những nghiên cứu, 

nhưng lại không yêu mến Chúa cho đủ. Xin Chúa cho chúng con biết Chúa là một Thiên 

Chúa đích thực là Đấng đã chịu đau khổ và chết vì chúng con, chứ không phải đi tìm một 

Thiên Chúa thỏa mãn ý mình. Để từ đó, chúng con không ngại bước theo con đường khổ 

giá mà Chúa đã đi, hầu đạt tới vinh quang phục sinh với Chúa. Amen. 

 

 

THỨ BẢY TUẦN IV MÙA CHAY 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 7,40-53 

Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: "Ông này thật là vị ngôn 

sứ." Kẻ khác rằng: "Ông này là Đấng Ki-tô." Nhưng có kẻ lại nói: "Đấng Ki-tô mà lại 

xuất thân từ Ga-li-lê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng 

dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao? " Vậy, vì Người mà dân chúng đâm 

ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt. 

Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: "Tại sao các 

anh không điệu ông ấy về đây? " Các vệ binh trả lời: "Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng 

như người ấy! " Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: "Cả các anh nữa, các anh cũng bị 

mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên 

ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa! 

" Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức 

Giê-su; ông nói với họ: "Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người 

ấy và biết người ấy làm gì không? " Họ đáp: "Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê 

sao? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy: không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả." 

Sau đó, ai nấy trở về nhà mình. 

  

II. SUY NIỆM 

Người xưa tin rằng, miền đất nào có “long mạch” (gân rồng) thì ở đó sẽ xuất hiện bậc 

đế vương hoặc hiền tài. Đời nhà Đường (vua Đường Ý Tông năm 860-873) bên Trung 

Quốc đã cử một thầy pháp về phong thủy tên là Cao Biền sang nước Việt để đi trấn yểm 

các nơi có long mạch, nhằm nước Việt sẽ không có bậc vương quân nào xuất hiện và mãi 

mãi làm nô lệ cho Tàu.  Cũng đâu chỉ đến khi Cao Biền qua trấn yểm long mạch, mà trước 

đó bao trăm năm người dân Việt đã nô lệ cho giặc Tàu hùng mạnh đến nỗi mất dần niềm 

tin về chủ quyền, sự việc càng tệ hơn khi người ta không còn tin là nước Việt còn có thể 

xuất hiện được vị quân vương nào cứu mình nữa, và như an phận trong kiếp nô lệ trải qua 

bao nhiêu đời vua chúa phương Bắc. 

Ngày xưa suốt bốn trăm năm nô lệ bên Ai Cập, dân Do-thái cũng hầu như tuyệt vọng 

và an phận trong kiếp tôi mọi, cho đến khi Chúa cho xuất hiện Môi-sê cứu họ và chính họ 

đã không tin nổi lời Môi-sê dù chứng kiến phép lạ. 

Một số cấp lãnh đạo tôn giáo trong dân Do-thái mà bài Tin Mừng hôm nay kể đến, 

phần thì họ như tuyệt vọng về kiếp sống bị ngoại bang (Rôma) đô hộ, phần vì họ mang 

trong mình một thành kiến về quá khứ là chưa có một vị ngôn sứ nào xuất thân từ 

Nazareth (Galilê), chính Bartholomeo trước khi được gọi làm môn đệ cũng đã trả lời là: 

“Ở Nazareth nào có cái chi hay?” 

Điều mà người Do-thái bám víu vào vẫn là lời ngôn sứ tiên báo về sự xuất hiện của 

Đấng Cứu Thế thuộc dòng tộc Đa-vít và sinh tại thành Đa-vít là Bêlem, là một thành phía 



Nam gần thủ đô Giêrusalem. Trong khi Chúa Giê-su ở làng Nazareth, thuộc Galilê là một 

thành phía Bắc. Có một số người biết Đức Giêsu sinh tại Bêlem trong khi Giuse và Maria 

về Bêlem khai hộ khẩu, rồi sau khi từ Ai-cập về đã định cư tại Nazareth, nên những người 

Do-thái cãi nhau và chia rẽ lẫn nhau. 

Tuy nhiên có một thực tế mà họ không thể chối cãi là họ chưa từng gặp một ai giảng 

dạy như Chúa Giêsu, đến nỗi những lính tráng của các thượng tế cũng phải về báo cáo là: 

"Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!" (Ga 7,46). Đáng tiếc là nhóm cầm 

quyền về tôn giáo của Do-thái cố tình không nhìn ra sự thật, họ còn lên án bất kỳ ai dám 

ca ngợi về Chúa Giêsu và tự cho họ mới là người nắm giữ chân lý. Họ lên án từ lính đến 

dân và cả người cùng cấp với họ là Nicôđêmô: "Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc 

rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? 

Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa!" (Ga 

7,47-48). Lời tuyên bố của giới thủ lãnh đã tự lên án họ và loại họ ra khỏi đức tin khi nói: 

“Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu?” (Ga 

7,47). 

Thật ra, không phải là các thượng tế và kinh sư Do-thái không biết, nhưng là họ sợ 

mất quyền lợi, như ánh sáng không thể chung với bóng tối, bởi ánh sáng sẽ làm tỏ lộ ra tất 

cả những gì khuất tất. Chúa Giêsu là Ánh Sáng và Sự Thật. Sự xuất hiện của Người tại 

Giêrusalem đã làm phơi bày ra sự giả hình, ham mê quyền lực và trục lợi của giới cầm 

quyền. 

Có thể không ít người trong chúng ta ngày hôm nay cũng thế, khi có tội hay đang 

theo đuổi những công việc mờ ám, thì chúng ta rất sợ đối diện với sự thật. Chúng ta ghanh 

ghét và lên án bất kỳ ai dám nói thật và tìm cách cả vú lấp miệng em hoặc dùng quyền diệt 

khẩu những ai có thể làm ý đồ và công việc chúng ta bị phơi bày. 

Lại nữa, chúng ta vẫn mang trong mình thành kiến về nguồn gốc hay quá khứ của ai 

đó thì mãi mãi như vậy. Một người hiện nay tốt thế nào, thì trong mắt chúng ta họ vẫn là 

xấu khi chúng ta xét đoán họ có một lý lịch dòng họ hoặc quá khứ của họ. Chúng ta vẫn 

dùng sự thành kiến và hiểu biết của mình để kỳ thị người khác… 

  

Lạy Chúa Giêsu, cũng như người Do-thái xưa, chúng con vẫn cố tình bịt mắt lương 

tâm lại để lẩn tránh sự thật; chúng con cũng tìm lý do để biện minh cho những sai trái của 

mình và sẵn sàng lên án bất cứ ai dám nói lên sự thật. Xin cho chúng con trong những 

ngày còn lại của Mùa Chay thánh này, biết khiêm tốn lắng nghe và đón nhận những lời 

góp ý của mọi người, mà ra sức sửa đổi cho hợp với ý Chúa. Amen. 
 


