
 
 CHÚA NHẬT  2  MÙA CHAY NĂM B     

4 – 3 – 2012  
“Hạnh Phúc Thiên Đàng” 

 

 Lời Chúa:  (Mc 9, 2-10) 
2Hôm ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan 
đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ 
mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi 
hình dạng trước mắt các ông. 3 Y phục Người trở nên rực rỡ, 
trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như 
vậy. 4Và ba môn đệ thấy ông Êlia cùng ông Môsê hiện ra 
đàm đạo với Ðức Giêsu. 5 Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Ðức 
Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, hay quá! Chúng 
con xin dựng ba cái lều, Thầy một cái, ông Môsê một cái, và 
ông Êlia một cái". 6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì 
các ông kinh hoàng. 7 Và có một đám mây bao phủ các ông. 
Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Ðây là Con Ta Yêu 
dấu, hãy vâng nghe lời Người". 8 Các ông chợt nhìn quanh, 
thì không thấy ai nữa, chỉ còn Ðức Giêsu với các ông mà 
thôi. 9Ở trên núi xuống, Ðức Giêsu truyền cho các ông 
không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trừ khi 
Con Người đã từ cõi chết sống lại. 10 Các ông tuân lệnh đó, 
nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" 
nghĩa là gì. 
 
 Suy Niệm:  
 
Một nhà đại phú hộ người Pháp, suốt đời chỉ lo hưởng thụ 
mọi vinh hoa phú quí, dinh thự nguy nga đồ sộ, đầy tớ tấp 
nập, ra vào hầu hạ, yến tiệc xa hoa với mọi lạc thú trần 
gian... Rồi bỗng nhiên, một hôm ông ngã bệnh nặng, hết bác 
sĩ này đến danh y khác được mời đến điều trị bệnh tật cho 
ông với lời hứa, nếu cứu ông khỏi chết sẽ được hậu tạ, dầu 
phải chấp nhận bất cứ điều kiện nào... Nhưng sau khi chẩn 
mạch, khám nghiệm và gắng sức chữa chạy, tất cả các bác 
sĩ, danh y đều bó tay vì bệnh trạng của ông đã đến hồi vô 
phương cứu chữa. Khi biết mình không thể sống nổi, nhà đại 
phú hộ rất buồn bã thất vọng, gọi vợ con đến trăn trối: "Khi 
ta chết rồi, hãy khắc vào một bia đá đặt trên mộ ta lời rất bỡ 
ngỡ nhưng chân thật này: "Đây là mồ chôn một kẻ khờ dại!" 
 
Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật sự kiện Chúa Kitô biến 
hình, tỏ vinh quang Người cho ba Tông Đồ Phêrô, Gioan và  
Giacôbê, cho ba ông thưởng nếm một chút hạnh phúc Thiên 
Đàng, khiến các ông cảm nghiệm được niềm vui sướng và 
khoái lạc tràn đầy, đến nỗi Thánh Phêrô đã phải sửng sốt 
kêu lên: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, 
chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Maisen và  

 
một cho Elia". Thế rồi, lúc còn đang ngây ngất bỡ ngỡ trước 
cảnh thiên thai, huy hoàng thần tiên đó, bỗng có một đám 
mây bao phủ các ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán 
ra: "Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời 
Ngài". Giây phút vui sướng thần tiên qua đi, các ông bừng 
tỉnh nhìn chung quanh, không còn thấy ai nữa, duy có một 
mình Chúa Giêsu và các ông. Mục đích cho ba môn đệ thân 
tín nhất của Chúa, được hưởng sự vinh quang và hạnh phúc 
trong cuộc Chúa biến hình hôm nay, là để củng cố niềm tin 
tưởng của các ông và các môn đệ khác; khiến các ông thêm 
can đảm và kiên trì trong gian lao thử thách sẽ gặp, nhất là 
khỏi thất vọng trước cuộc khổ hình đau thương và cái chết 
tất tưởi đẫm máu của Thầy mình. 
 
Niềm vui sướng hạnh phúc ba vị được nếm hưởng hôm nay, 
chỉ là hình bóng một chút vinh quang bất diệt, Chúa đã sắm 
sẵn cho các tôi trung con thảo của Chúa trên Quê Trời. Sau 
đời gian truân thử thách trần gian qua đi, những tôi trung 
con thảo của Chúa sẽ được vào nơi đầy ánh sáng huy hoàng 
tráng lệ, tận hưởng niềm vui sướng khoái lạc triền miên, 
hạnh phúc vô cùng vô tận. Thân xác sẽ được phục sinh vinh 
quang và trường tồn, y phục sẽ trở nên trắng hơn tuyết và 
sáng ngời như mặt trời... Chính Thánh Phaolô, sau khi được 
thưởng nếm những giây phút hạnh phúc Thiên Đàng này, 
trong cuộc thị kiến nơi tầng trời thứ ba, đã chỉ có thể thuật 
lại bằng một câu nói rất vắn gọn này: "Mắt chưa hề xem, tai 
chưa hề nghe, lòng chưa hề cảm nghiệm được hạnh phúc mà 
Chúa đã sắm sẵn cho các tôi trung con thảo được Chúa yêu 
thương". 
 
Ngay khi còn sống nơi trần gian này, Chúa cũng đã cho một 
vài vị Thánh được tiên hưởng những khoái lạc phúc đức đó 
trong giây lát. Cũng có khi cho thân xác các ngài được tiên 
hưởng hình bóng sự không hư nát của thân xác vinh quang 
sau này trên Nơi Vĩnh Phúc. Trong cuốn sách nhan đề "The 
Incorruptibles", tác giả Jean Carrol Cruz đã đề cập đến 102 
vị Thánh, được chôn cất đã nhiều năm trong hầm mộ, mà 
thân xác các ngài vẫn còn tươi tốt như lúc còn sinh thời, 
chẳng hạn như các vị sau đây: Thánh Gioan Maria Vianney, 
Cha Sở họ Ars nước Pháp, sau 45 năm chôn cất, lúc cải táng 
trong dịp điều tra tôn phong Hiển Thánh, người ta thấy xác 
ngài vẫn còn tươi tốt y nguyên. Thánh Albertô Cả, từ trần 
năm 1280, sau hơn 200 năm được cải táng, xác ngài vẫn còn 
nguyên vẹn. Thánh Nữ Agatha, từ giã trần gian năm 251, thế 
mà sau 11 thế kỷ, vẫn không hề tan rữa. Để được đồng 
hưởng vinh quang hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa trên Quê 
Trời, chúng ta cũng cần phải chết với Chúa: Chết cho tội lỗi, 
chết cho tính mê nết xấu, chết cho những đam mê thú tính, 
chết cho tính tự ái kiêu căng... và vâng giữ các giáo huấn  
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Chúa Kitô dạy, như lời Chúa Cha đã tuyên  phán: "Các  
ngươi hãy vâng nghe và tuân giữ lời Ngài". 
 
Trần gian không phải là nơi hưởng thụ như nhà đại phú hộ 
trên kia. Ông chỉ lo tận hưởng những khoái lạc trần gian, mà 
không màng chi tới hạnh phúc trường tồn trong đời sống 
mai hậu, nên cuối đời ông đã phải thất vọng trăn trối, đặt 
trên mồ ông tấm bia khắc ghi lời quả quyết thú nhận sự lầm 
lỡ của mình: "Đây là mồ chôn một kẻ khờ dại!". Trái lại, 
trần gian chính là đường dẫn chúng ta, là những người lữ 
hành đang tiến về Quê Hương Vĩnh Cửu. Vì trần gian là 
chốn đền tội, là nơi lập công, là trường tập đức, đào tạo 
chúng ta nên những kẻ anh hùng chiến thắng, những công 
dân Nước Trời, những vị Thánh, những con ngoan thảo của 
Thiên Chúa, sẽ được khải hoàn vinh quang tiến về Quê 
Hương Chân Thật giữa muôn ngàn Thần Thánh. 
 
Kết Luận: Thánh Phaolô Tông Đồ đã căn dặn chúng ta phải 
ghi tâm khắc cốt lời này: "Đây là thời 
thuận tiện, đây là ngày cứu độ". Bao lâu 
còn sống trên trần gian, chúng ta còn 
thời giờ để lập công đức, để khi giờ 
Chúa gọi ra đi, chúng ta khỏi hối tiếc 
thất vọng. Nếu chúng ta biết: "Vâng 
nghe lời Con Chúa" truyền dạy, chắc 
chắn chúng ta sẽ đạt tới hạnh phúc vĩnh 
cửu Chúa hứa ban.  
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã tỏ vinh 
quang của Chúa để tang sức cho các 
môn đệ. Xin Chúa củng cố niềm tin cho 
chúng con, để khi gặp gian nan, thử 
thách, chúng con không ngã lòng, thất 
vọng nhưng sẵn sàng đón nhận và can 
đảm dấn thân cho Chúa Amen.  
 
   *** 

 
CHÚA NHẬT 3  MÙA CHAY NĂM B 

11  –  3  – 2012 
“Đền Thờ” 

 
 Lời Chúa: (Ga 2, 13-25) 
 
2
Hôm ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan 

đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ 
mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi 
hình dạng trước mắt các ông. 13 Gần đến lễ Vượt Qua của 
người Do thái, Ðức Giêsu lên thành Giêrusalem. 14 Người 
thấy trong Ðền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và 
những người đang ngồi đổi tiền. 15 Người liền lấy dây làm 
roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Ðền 
Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và 
lật nhào bàn ghế của họ. 

16
 Người nói với những kẻ bán bồ 

câu: "Ðem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà 
Cha ta thành nơi buôn bán".17 Các môn đệ của Người nhớ lại 
lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà 
Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. 18Người Do thái hỏi Ðức 

Giêsu: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ chúng tôi thấy là ông 
có quyền làm như thế?" 19Ðức Giêsu đáp: "Các ông cứ phá 
hủy Ðền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại". 20 
Người Do thái nói: "Ðền Thờ này phải mất bốn mươi sáu 
năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại 
được sao?" 21 Nhưng Ðền Thờ Ðức Giêsu muốn nói ở đây là 
chính thân thể Người. 22 Vậy, khi Người từ cõi chết chỗi 
dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào 
Kinh Thánh và lời Ðức Giêsu đã nói. 23Trong lúc Ðức Giêsu 
ở Giêrusalem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh 
Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. 24 Nhưng 
chính Ðức Giêsu không tin họ,vì Người biết họ hết thảy, 25 
và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính 
Người biết có gì trong lòng con người. 
 
 Suy Niệm:  
 
Chúa phẫn nộ với những kẻ đang buôn bán, đổi chác, vì cho 

rằng họ “biến nhà Cha Ta thành nơi 
buôn bán” (Ga 2, 15), có phải là quá 
đáng? Hành động nóng nảy thái quá 
của Chúa khi “lấy dây làm roi mà 
xua đuổi tất cả bọn họ cùng với 
chiên bò ra khỏi đền thờ; còn tiền 
của những kẻ đổi bạc, Người đổ tung 
ra, và lật nhào bàn ghế của họ…”, 
là những hành động hiếm thấy nơi 
Chúa Giêsu. Tại sao hôm nay Chúa 
lại có thái độ lạ thường như thế? Hay 
còn lý do nào khác khiến Chúa 
không thể chấp nhận những gì đang 
diễn ra? 
 
Người Do thái, dù ở bất cứ nơi nào, 
không bao giờ quên niềm tin tôn 
giáo và đền thờ. Cả đức tin lẫn đền 
thờ, đều là niềm hãnh diện lớn của 
họ. Họ tin rằng, đền thờ là biểu 
tượng Thiên Chúa ngự giữa họ. 

Ngày nào đền thờ còn, ngày ấy đức tin và đời sống tôn giáo 
còn được bảo đảm, phúc lành của Thiên Chúa còn tuôn đổ 
trên họ. Vì đền thờ quan trọng như thế, nên đời sống đức tin 
được tập trung và diễn tả nơi đền thờ. Họ mong muốn, ít là 
một lần trong đời, được hành hương đền thờ. Đặc biệt, được 
hành hương vào dịp lễ Vượt Qua, bậc lễ quan trọng nhất, là 
niềm hạnh phúc lớn không thể tả của họ. Nhưng bất cứ ở 
đâu, thời nào, việc gì, vẫn có những kẻ thừa cơ hội, lợi dụng 
thời thế để vơ vét cho bản thân mình. Những người đổi tiền, 
buôn bán nơi đền thờ thường phạm vào ba tội lớn, khiến 
Chúa Giêsu phẫn nộ với họ: 
 
Tội lớn thứ nhất, tội của các tư tế: Những người buôn bán, 
đổi chác là con cháu, phe cánh, ăn chịu với những tư tế, 
những người trông coi đền thờ. Cả những tư tế, hoặc những 
người trông coi đền thờ, lẫn cả chính họ đều là những kẻ giả  
tâm, lợi dụng nơi thánh, lợi dụng tôn giáo để làm giàu. Đặc 
biệt, các tư tế, và những người trông coi đền thờ, lẽ ra phải 
hết lòng hết dạ lo cho việc thờ tự, lo cho “nhà cầu nguyện”  
thành nơi xứng hợp, thì họ lại làm vấy bẩn đền thờ bằng  
những áp phe, những vụ lợi, kiếm tiền, chia chác… 
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Tội lớn thứ hai, tội của chính những người buôn bán, đổi 
chác nơi đền thờ: Họ buôn bán giá cao, đổi chác rẻ mạt, 
chèn ép, xiết cổ khách hành hương, để kiếm lợi càng nhiều, 
càng tốt. Như vậy, cả những tư tế, và những người buôn 
bán, đổi chác chia nhau những đồng tiền nhơ nhớp mà họ có 
được nhờ tìm mọi thủ đoạn để móc túi khách hành hương. 
Chúa Giêsu không thể nào chấp nhận tội ác này. 
 
Tội thứ ba, tội của chung các tư tế và người buôn bán, 
đổi chác: Việc dâng lễ vật bằng chiên, hoặc bò, hoặc bồ câu 
đều là quy định của lề luật Do thái giáo. Vì thế, người hành 
hương đền thờ có thể đến đền thờ mua các loại thú vật này 
để dâng lễ. Trước khi đưa lễ vật vào đền thờ dâng qua tay tư 
tế, những con vật ấy đều phải được nhân viên kiểm soát xem 
xét con vật có lành lặn hay không. Những nhân viên này 
luôn luôn kiểm soát gắt gao. Họ dồn khách hành hương vào 
thế kẹt khi từ chối không kiểm duyệt con vật nào mua từ nơi 
khác đến. Không được kiểm duyệt và 
xác nhận, cũng có nghĩa là không được 
dâng lễ vật. Như vậy khách hành 
hương buộc phải mua các con vật của 
những người buôn bán quanh đền thờ 
với giá cắt cổ. Khách hành hương bị 
bóc lột trắng trợn. Hơn thế, hình thức 
bóc lột lại được những kẻ lợi dụng mặc 
cho một lớp áo đức tin tôn giáo. Họ vi 
phạm luật công bằng. Chúa không thể 
nào làm ngơ trước những tội công khai 
như thế.  
 
Chính vì những xấu xa đang diễn ra 
xung quanh đền thờ, nơi lẽ ra phải 
được cung kính hết sức, Chúa Giêsu đã 
quyết định làm một hành động đầy ý 
nghĩa: thanh tẩy đền thờ. Nhà của 
Thiên Chúa không thể bị xúc phạm. 
Nhà cầu nguyện không thể trở thành 
nơi chợ búa ồn ào, hỗn độn. Chúa 
Giêsu đã trả lại cho đền thờ ý nghĩa thờ 
tự đúng đắn của nó. 
 
Trong khi thanh tẩy đền thờ Giêrusalem, Chúa Giêsu không 
dừng lại ở ngôi đền thờ bằng gạch đá. Người hướng chúng 
ta đến chính bản thân Người. Chúa Giêsu là Đền Thờ mới, 
Đền Thờ đích thực. Người là Đền Thờ vĩnh cửu, không do 
tay con người phàm làm ra, nhưng xuất phát từ chính Thiên 
Chúa, mang lại hoa trái cứu độ cho trần gian. Như ngày xưa, 
hòm bia Thiên Chúa trú ngụ trong Nhà Tạm, thì ngày nay, 
nơi chính ngôi Đền Thờ Chúa Giêsu ấy, Thiên Chúa lưu trú 
và ở lại với loài người. Nơi Chúa Giêsu, từ nay nhân loại tôn 
thờ, ca tụng dâng lễ tế lên Thiên Chúa. Cũng từ chính nơi 
Chúa Giêsu, Thiên Chúa sẽ chúc phúc, sẽ ban ơn lành, sẽ 
trao lề luật mới là chính Lời Thiên Chúa để giáo huấn loài  
người, đưa họ dần dà tiến về chính Thiên Chúa. 
 
Tuy nhiên, để truất phế ý nghĩa của ngôi đền thờ gạch đá, 
Chúa Giêsu phải bước vào tử nạn và sống lại. Đền Thờ thân 
xác Người cần phải được phá hủy, rồi sẽ được tái thiết lại 
trong ánh sáng huy hoàng của ngày lễ Phục Sinh. Đền Thờ  

Chúa Giêsu vẫn mãi mãi tiếp tục hành trình hiện diện giữa 
trần gian của mình khi Hội Thánh không ngừng cử hành 
mầu nhiệm Thánh Thể. Vì nơi đâu có Thánh Thể Chúa 
Giêsu, nơi đó là bảo đảm sự hiện diện của Thiên Chúa, là 
dấu hiệu tình thương, ân phúc của Thiên Chúa tiếp tục tuôn 
đổ tràn đầy trên nhân thế. Ngôi Đền Thờ Chúa Giêsu, cũng 
là chính Thánh Thể của Người, là dấu chỉ dẫn đường cho 
chúng ta tiến về Thiên Chúa, nếu chúng ta biết nương náu 
nơi Người, nương náu nơi Ngôi Đền Thờ tràn đầy sự sống 
này. 
 
Liên kết với Đền Thờ Giêsu như thế, Thiên Chúa cũng sẽ 
làm cho tâm hồn chúng ta trở thành ngôi đền thờ của Người. 
Nơi đền thờ tâm hồn mỗi người, Thiên Chúa yêu thích ngự 
vào, ban ơn cứu rỗi, ban sức sống thần linh, để mỗi ngày, 
đền thờ tâm hồn ta càng xứng đáng, càng thánh thiện, vươn 
lên chính sự thánh thiện của Đền Thờ Chúa Giêsu. 

 
Bởi vậy, khi cử hành phụng vụ 
Chúa nhật thứ III mùa Chay, lắng 
nghe giáo huấn của Hội Thánh về 
đền thờ, chúng ta không quan trọng 
hóa việc xây nhà thờ gạch đá cho 
bằng thực tâm chỉnh đốn tâm hồn 
mình. Bởi từ lâu, đã có nhiều người 
tưởng mình đang sống, nhưng thực 
ra, họ đã chết. Từ lâu, chúng ta vẫn 
tưởng đó là những ngôi đền thờ, 
nhưng thực ra, đó chỉ là một căn 
chòi đổ nát thảm hại. Chết chóc và 
đổ nát là bởi họ bị ảnh hưởng của 
không biết bao nhiêu sự nhơ uế và 
thói xấu ở đời. Họ bị ô nhiễm bởi 
ham hố tiền bạc, của cải, dục tình, 
quyền lực, tiếng tăm… Biết bao 
nhiêu ngôi nhà tâm hồn con người 
đổ sập do bởi những lối nhìn, lối 
nghĩ, lối sống… ích kỷ, thực dụng 
và gây nguy hiểm cho anh chị em 
quanh mình… 

 
Mùa Chay là mùa tu sửa đền thờ tâm hồn. Chúng ta hãy làm 
cho đền thờ của mình xứng đáng với Đền Thờ Chúa Giêsu, 
bằng cách tìm mọi phương thế, dùng mọi cách thức mà Hội 
Thánh đề nghị trong mùa Chay để sống những ngày mùa 
Chay này thật ý nghĩa. Ra công sống chiều kích của mùa 
Chay như thế, chính là lúc chúng ta chết với Chúa Giêsu. 
Chúng ta hy vọng, đến ngày Phục Sinh, chúng ta cùng được 
phục sinh với Người. 
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa, xin giúp con biết dùng thời giờ của con vào việc 
cầu nguyện, vì với cầu nguyện sẽ giúp con chu toàn chức 
năng canh giữ đền thờ là thân xác mình. Với cầu nguyện con 
sẽ có ơn Chúa để làm cho đền thờ Chúa Thánh Thần thêm 
lộng lẫy cao sang. Và với cầu nguyện con sẽ múc được hạnh  
phúc, ơn cứu độ cho đời mình và đời người Amen.  
 
   *** 
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CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM B 
18 – 3 – 2012 

“Lòng Yêu Thương Tha Thứ Của Thiên Chúa” 
 

 Lời Chúa: (Ga 3,14-21)  

Khi ấy, Ðức Giêsu nói cùng ông Ni-cô-đê-mô rằng" 14Như 

ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người 

cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào 

Người thì được sống muôn đời. 16 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. 17Quả 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. 18 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. 19Và 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. 20 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. 21 
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". 
 
 Suy Niệm:      
 
Tại một nhà thờ bên Tây Ban Nha có một 
tượng thánh giá rất đặc biệt: Chúa Giêsu 
chịu đóng đinh có một tay trái và hai chân, 
tay phải rời khỏi lỗ đinh và đưa ra phía 
trước trong tư thế như đang ban phép lành. 
Chuyện kể rằng, một lần, tại nhà thờ này có 
một tội nhân đến xưng tội. Đối với một tội 
nhân có quá nhiều tội nặng như anh ta, vị 
linh mục rất nghiêm khắc và ngăm đe nhiều 
điều. Nhưng chứng nào vẫn tật đó. Ra khỏi tòa giải tội ít lâu, 
hối nhân lại tiếp tục sa ngã. Rất nhiều lần như thế. Cuối 
cùng, vị linh mục đành răn đe: “Tôi không muốn anh vấp lại 
những tội như thế nữa. Đây là lần cuối cùng tôi tha tội này 
cho anh”.  Hối nhân ra khỏi tòa giải tội mà lòng trĩu nặng và 
đau khổ. Được vài tháng sau, anh ta lại đến xưng tội, và 
xưng cũng cùng những tội nặng y như những lần trước. Vị 
linh mục dứt khoát: “Anh đừng có đùa với Chúa, tôi không 
tha!” Thật lạ lùng. Ngay lập tức, vị linh mục cùng hối nhân 
đều nghe có tiếng thì thầm phía bên trên đầu mình. Từ cây 
thánh giá, bàn tay phải của Chúa Giêsu được rút ra khỏi lỗ 
đinh và ban phép lành cho hối nhân. Vị linh mục nghe được 
tiếng thì thầm ấy nói với chính mình: “Ta là người đổ máu 
ra cho người này chứ không phải con”. Kể từ đó, bàn tay 
phải của tượng Chúa Giêsu chịu nạn không gắn vào thánh 
giá nữa, nhưng vẫn giữ tư thế đang ban phép lành, như 
không ngừng mời gọi: “Hãy trở về với Ta, các ngươi sẽ 
được tha thứ”. 
 
Lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa trong cuộc đời là 
điều có thật, không phải chỉ vì Hội Thánh và giáo lý của Hội 
Thánh dạy như thế, nhưng là vì sự cảm nghiệm của con tim 

bao nhiêu người, nhất là nơi các vị thánh trên suốt dòng lịch 
sử Hội Thánh. Lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa lớn 
lắm, mạnh lắm, làm cho người trong cuộc, một khi thấy 
mình tội lỗi ê chề bao nhiêu, thì càng yêu mến chân thành 
bấy nhiêu. Lòng tha thứ đó, có lẽ, dù có đem trời cao, biển 
rộng mà so sánh, thì sự so sánh ấy vẫn khập khiễng như 
thường. Bởi lòng tha thứ của Thiên Chúa lớn cho đến mức, 
tội lỗi dù có quá sức chịu đựng của lòng người, Thiên Chúa 
vẫn một lòng tha thứ. Người tha thứ đến cùng. Dẫu cho mọi 
người rất kinh nghiệm về nỗi yếu đuối của mình, nhưng vẫn 
khó tha thứ cho anh chị em, thì Thiên Chúa không mảy may 
vướng một lỗi lầm nào, lại rất dễ dàng tha thứ. 
 
Đọc Tin Mừng Chúa nhật thứ IV mùa Chay, ngay câu đầu 
tiên, câu nói của Chúa Giêsu: “Như Môisen giương cao con 
rắn ở sa mạc thế nào, Con Người cũng sẽ phải giương cao 
như vậy”, tôi bỗng nhớ tới câu chuyện cảm động bên trên, 
để càng cảm nhận rất nhiều lần rằng: Thiên Chúa là Chúa 
của tình yêu. Tha thứ là khuôn mặt chói ngời của tình yêu 
Thiên Chúa. bởi tôi nhận ra trong câu nói của Chúa Giêsu 
bộc lộ cả một nỗi lòng khoan dung tha thứ của Thiên Chúa. 
Vậy câu nói của Chúa Giêsu: “Như Môisen đã giương cao 

con rắn ở sa mạc thế nào, Con Người cũng 
sẽ phải giương cao như vậy”, có liên quan 
thế nào với tình yêu tha thứ của Thiên 
Chúa? 
 
Quay về câu chuyện con rắn đồng trong sa 
mạc, sẽ cho ta câu trả lời. Sau khi ra khỏi 
Aicập, bốn mươi năm ròng rã trong hoang 
địa, dân Israel gặp mọi thử thách. Họ oán 
trách Chúa đã để họ lầm than. Một lần cơn 
thịnh nộ của Chúa đã để cho rắn độc cắn 
chết nhiều người. dân Chúa quá sức khiếp 
sợ. Họ nhìn nhận tội lỗi của mình, và Chúa 
đã đoái thương nỗi thống khổ của họ. 
Người dạy ông Môisen hãy làm một con 
rắn bằng đồng, treo lên cây, để bất cứ ai bị 
rắn cắn, nếu nhìn lên con rắn đồng, sẽ được 

cứu. Như vậy, khi con rắn đồng được giương lên, thì ngay 
chính lúc đó, lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa lại tỏa 
sáng và trao ban. Từ nay, Thiên Chúa sẽ cứu sống dân, 
những kẻ đã từng vốn trách, thậm chí chống đối Người. 
 
Hình ảnh con rắn đồng là biểu trưng của Đấng Cứu Chuộc. 
Cũng như con rắn đồng được giương cao, Chúa Kitô sẽ 
giương cao như vậy. Nếu con rắn đồng nói lên lòng tha thứ, 
thì Chúa Kitô được giương cao, chính là lòng tha thứ của 
Thiên Chúa đạt đến tuyệt đối, chiếu sáng ngời và lan tỏa đến 
bất cứ người nào đã từng được sinh làm người trong cuộc 
trần. Chúa Kitô giương cao, nghĩa là lòng tha thứ của Thiên 
Chúa giương cao cho cả nhân loại nhìn vào mà học lấy, mà 
tha thứ cho nhau. 
 
Lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa mạnh lắm, mạnh 
đến nỗi, Thiên Chúa như ném chính Người Con duy nhất và 
yêu quý nhất của mình cho trần gian để thực hiện lòng tha 
thứ đối với chính trần gian vô vàn lần xúc phạm Thiên 
Chúa. Trong mạch văn của bài Tin Mừng, thánh Gioan còn 
ghi thêm chính lời Chúa Kitô: “Thiên Chúa yêu trần gian 
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đến nỗi đã ban chính Con Một… Thiên Chúa không sai Con 
của Người đến luận phạt trần gian, nhưng để trần gian nhờ 
Con của Người mà được cứu độ”. Thiên Chúa luôn ở về 
phía chúng ta để ra tay cứu chứ không phải phạt. 
 
Mùa Chay là mùa của lòng yêu thương tha thứ. Bởi thế, việc 
ăn chay trong mùa Chay, trước hết phải là xóa bỏ hận thù và 
hãy tha thứ. Nhưng để có tha thứ, cần đến sự hòa giải. Anh 
chị em mất lòng nhau, anh chị em có hố sâu ngăn cách bởi 
hận thù. Tinh thần chay tịnh đòi anh chị em phải lấy lại lòng 
nhau, phải lấp đầy những ngăn cách, để những gì thuộc về 
thù hận bị chôn xuống, những gì là trao ban, là yêu thương 
sẽ bùng lên, vươn mạnh. Anh chị em và tôi hãy nhớ kỹ, nhớ 
rõ hai điều quan trọng: Làm sao có thể tha thứ, nếu không 
bao giờ muốn hòa giải. Làm sao có thể nhận được ơn tha 
thứ, nếu không biết thứ tha. 
 
Không biết câu chuyện về cánh tay 
Chúa Giêsu trên thánh giá ban phép 
lành để tuôn đổ ơn tha thứ cho tội 
nhân thực hư thế nào, nhưng lòng 
yêu thương tha thứ của Thiên Chúa 
ngàn đời vẫn thế: bền vững và cao 
ngất. Câu chuyện có thể không có 
thật, nhưng lòng yêu thương tha thứ 
của Thiên Chúa mãi mãi vẫn thật. 
Vì thế, dẫu cho không có thật, câu 
chuyện vẫn đáng quý, vì nó phản 
ánh một sự thật rất thật: LÒNG 
THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG 
THA THỨ. Câu chuyện càng đáng 
quý, khi nó giúp ta ghi lòng để học 
lấy lòng yêu thương tha thứ của 
Thiên Chúa mà tha thứ cho anh chị 
em. Thiên Chúa đã không dạy bài 
học tha thứ suông, nhưng đã dạy 
bài học tha thứ bằng chính mạng 
sống của Chúa Kitô. Nếu ngày xưa, 
con rắn đồng trong sa mạc được 
giương lên, thì hôm nay, chính Chúa Kitô được giương lên. 
Mãi mãi chúng ta biết ơn Chúa Kitô và khắc sâu lời của 
Người: “Như Môisen đã giương cao con rắn ở sa mạc thế 
nào, Con Người cũng sẽ phải giương cao như vậy”.  
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa, sống là phải chọn lựa không ngừng giữa ánh sáng 
và bóng tối. Xin cho chúng con đừng chỉ biết nguyền rủa 
bóng tối, nhưng can đảm thắp lên những ngọn nến sáng 
bằng chính đức tin của chúng con. Với chính đức tin ấy, 
chúng con ra đi ca vang đến bất tận bài ca bất hũ về Tình 
Yêu của Chúa. Và một khi đã chỉ cho thế giới nhận thấy 
Tình Yêu khôn cùng, luôn đón nhận mọi người trong Trái 
Tim Chúa, chúng con tin, thế giới sẽ tràn ngập ánh sáng của 
tình yêu, của lòng tin, nhất là của ơn cứu độ đời đời. Amen. 
 

*** 
CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM B 

25 – 3 – 2012 
“Tôi Muốn Gặp Chúa”  

Lời Chúa: (Ga 12: 20-33) 

Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, 20 trong số những người lên 
Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy 
Lạp.21 Họ đến gặp ông Philípphê, người Bếtxaiđa, miền 
Galilê, và xin rằng: "Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp 
ông Giêsu". 22 Ông Philipphê đi nói với ông Anrê. Ông Anrê 
cùng với ông Philipphê đến thưa với Ðức Giêsu. 
 
23

Ðức Giêsu trả lời: "Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh! 
24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất 
không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, 
nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25Ai yêu quý mạng sống 
mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời 
này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 26 Ai phục vụ 
Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy 

cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, 
Cha của Thầy sẽ quý trọng người 
ấy". 27"Bây giờ, tâm hồn Thầy xao 
xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy 
Cha, xin cứu con khỏi giờ này, 
nhưng chính vì giờ này mà con đã 
đến. 28 Lạy Cha, xin tôn vinh 
Danh Cha".  Bấy giờ có tiếng từ 
trời vọng xuống: "Ta đã tôn vinh 
Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!" 
29Dân chúng đứng ở đó nghe vậy 
liền nói: "Ðó là tiếng sấm!" Người 
khác lại bảo: "Tiếng một thiên 
thần nói với ông ta đấy!" 30 Ðức 
Giêsu đáp: "Tiếng ấy đã vọng 
xuống không phải vì tôi, mà vì các 
người. 31Giờ đây đang diễn ra 
cuộc phán xét thế gian này. Giờ 
đây thủ lãnh thế gian này sắp bị 
tống ra ngoài! 32 Phần tôi, một khi 
được giương cao lên khỏi mặt đất, 
tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi". 
33 Ðức Giêsu nói thế để ám chỉ 
Người sẽ phải chết cách nào. 

 
Suy Niệm: 
 
Một nhà truyền giáo lần đầu tiên đến Trung Hoa để giảng về  
Chúa cho người dân bản địa. Một hôm khi giảng xong, có  
người đến nói với nhà truyền giáo: “Thưa Ngài, chúng tôi đã 
gặp Chúa. Ngài đã sống ở đây!”. Hơi ngạc nhiên về câu nói 
của người bản xứ, nhà truyền giáo tế nhị và nhẹ nhàng nói:  
“Không đâu, Chúa Giêsu sống ở nước Do Thái cách đây 
2000 năm rồi!”. Người bản xứ vẫn khăng khăng nhất định 
nói: “Không, chúng tôi đã thấy Chúa vì Ngài đã sống ở 
trong làng chúng tôi rồi!”.  Vẫn chưa hiểu ý và còn đang băn 
khoăn, người bản xứ liền cầm tay dẫn nhà truyền giáo đến 
một nghĩa trang và chỉ cho thấy ngôi mộ của một nhà truyền 
giáo khác đã từng sống với họ, phục vụ cho họ và cuối cùng 
chết tại đó giữa họ.Cho dẫu thế giới và xã hội có tiến mạnh 
trong mọi lãnh vực, và cho dẫu nhân loại có đầy đủ mọi cái 
trên đời, nhưng sự khao khát thẳm sâu nhất của con người 
vẫn là mong được gặp Chúa. Đó là sự khao khát trường cửu 
của người xưa cũng như của chúng ta ngày nay. Thánh Sử 
Gioan nói rằng một hôm có mấy người Hy lạp (ngoại giáo) 
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đến gặp tông đồ Philiphê và nói: “Chúng tôi muốn được 
gặp ông Giêsu” (Ga 12:22). Philiphê lúng túng đi tìm gặp vị 
tông đồ khác là Anrê và cả hai cùng nhau đi tìm gặp Đức 
Giêsu. Tin mừng không nói tiếp chuyện gì đã xảy ra giữa 
Chúa Giêsu và những người Hy lạp này, nhưng điều ta biết 
chắc là: họ khao khát được gặp Chúa và qua các vị tông đồ, 
họ đã được toại nguyện.  
 
Hình ảnh những người ngoại giáo đi tìm và muốn được gặp 
Chúa Giêsu nói lên bản chất bẩm sinh của con người. Đây 
không phải là lần đầu tiên Tin mừng nói đến việc người 
ngoại muốn tìm gặp Chúa. Ta nhớ lại hình ảnh của ba nhà 
đạo sĩ đã theo ánh sao lạ để tìm đến 
gặp Vua dân do thái mới sinh ra tại 
Bêlem, xứ Giuđê (Mt 2:1-12). Các 
vị ấy cũng đã nhờ sự trung gian của 
ngôi sao lạ, và của những người 
khác trên đường, mà gặp được Đức 
Kitô. Họ cũng là người lương giáo 
nhưng họ lại là một trong những 
người đầu tiên được chiêm ngắm 
Ngôi Lời mặc xác phàm. 
 
Khát mong duy nhất của dân Chúa 
và mục tiêu duy nhất của Giáo Hội 
chính là được gặp Chúa Giêsu, vì 
sự gặp gỡ ấy luôn kèm theo cuộc 
biến đổi nội tâm. Dĩ nhiên, Chúa 
Giêsu không còn ở với chúng ta 
bằng xương bằng thịt như khi xưa 
Ngài đã hiện diện với các môn đệ. 
Tuy nhiên, chúng ta xác tín rằng 
Ngài vẫn còn sống và đang hiện 
diện với con người chúng ta mọi 
ngày cho đến tận thế (Mt 2:20). 
Ngày nay, Chúa Giêsu không hiện 
diện bằng xương bằng thịt, nhưng 
là bằng sự hiện diện của những kẻ 
tin vào Ngài. Như thế, vấn đề 
không phải là con người hết sự khát mong tìm gặp Thiên 
Chúa, nhưng là làm sao chúng ta, những môn đệ của Chúa, 
có thể giới thiệu và trình bày khuôn mặt của Thiên Chúa 
tình yêu đó cho anh chị em của chúng ta… 
 
Truyền giáo không phải là việc ta ‘mang’ một Thiên Chúa 
của riêng mình để ‘đặt vào’ những nơi chưa có Thiên Chúa. 
Thực chất thì Thiên Chúa đã và đang hiện diện khắp mọi 
nơi, trong lòng mọi người. Truyền giáo cũng chẳng phải là 
khi ta xây được nhiều nhà thờ, cất được nhiều tầng cơ sở, 
gây được nhiều công quỹ, làm được chuyện vĩ đại. Thực 
chất thì những công việc đó người ngoài còn làm được nhiều  
 
 
 
 
 
 
 
 

và hay hơn mình gấp bội. Truyền giáo cũng không nhất thiết 
là phải đến những nơi xa xôi hẻo lánh, gặp được nhiều dân 
tộc, trải qua bao gian truân; vì thực chất, truyền giáo không 
hệ tại chỗ công việc mà ở nơi tinh thần. 
 
Ta nhớ lại lời dạy bảo của Thánh Phaolô về chính bản thân 
ngài: “Giả như tôi nói được các thứ tiếng..biết mọi sự nhiệm 
mầu..khiến chuyển được đồi núi..nộp mình chịu thiêu 
rụi..mà không có đức mến, thì tôi vẫn là không!” (1Cr 13:1-
3). Như thế, quan trọng nhất không phải ở nơi công việc, mà 
ở chỗ lòng mến, có tình yêu. Chúa Giêsu nói: “Người ta sẽ 
nhận biết các ngươi là môn đệ của Thầy, nếu các ngươi yêu 

mến nhau” (Ga 13:35).  
 
Chỉ với tình yêu, trong tình yêu 
và bằng tình yêu, ta mới có thể 
giúp người khác nhận biết và gặp 
gỡ được Thiên Chúa. Cầu mong 
tất cả chúng ta vừa là những 
người khao khát đi tìm kiếm 
Chúa, vừa là những mối trung 
gian hữu hiệu để giúp cho anh 
chị em chúng ta gặp gỡ Người. 
 
Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn thấy 
đồng lúa chín vàng chúng con ít 
khi nghĩ đến những hại giống đã 
âm thầm chịu nát tan để trao cho 
đời cây lúa trĩu hạt. Có bao điều 
tốt đẹp chúng con được hưởng 
hôm nay là do sự hy sinh quên 
mình của người đi trước, của các 
nhà nghiên cứu, các người rao 
giảng, của ông bà, cha mẹ, thầy 
cô, của những người đã nằm 
xuống cho quê hương dân tộc. 
Ðã có những con người sống như 

hạt lúa, để từ cái chết của họ vọt lên sự sống cho tha nhân. 
Nhờ công ơn bao người, chúng con được làm hạt lúa.  
 
Xin cho chúng con đừng tự khép mình trong lớp vỏ để cố 
giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của mình, nhưng dám đi ra để 
góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ. Chúng con 
phải chọn lựa nhiều lần trong ngày. Ðể chọn tha nhân và 
Thiên Chúa, chúng con phải chết cho chính mình. 
 
 Ước gì chúng con dám sống mầu nhiệm vượt qua đi từ cõi 
chết đến nguồn sống, đi từ cái tôi hẹp hòi đến cái tôi rộng 
mở trước Ðấng Tuyệt Ðối và tha nhân. Amen. 
 
 
 
 
 
 
   

 
                “Hãy tìm kiếm Chúa, khi Người còn cho gặp, 
                  Hãy kêu khấn Người, lúc Người còn ở bên” 

    (Is 55:6) 
“Trên thế gian nếu không có người tự do phóng túng,  

thì cũng không có người sa xuống địa ngục.” 
(Thánh Bernad) 
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