
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

CHÚA NHẬT 4 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C 
3 – 2 - 2013 

“Con Ðường Chúng Ta Phải Ði” 

 
Lời Chúa: (Lc 4,21-30) 

 

21Hôm ấy, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaia, Ðức Giêsu lên 

tiếng nói trong hội đường Nadarét rằng: "Hôm nay đã ứng 

nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe". 22 Mọi người đều 

tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng 

Người. 

 

Họ bảo nhau: "Ông này không phải là con ông Giuse đó 

sao?"23 Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi 

câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những 

gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Caphácnaum, ông cũng 

hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!" 24Người nói tiếp: 

"Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp 

nhận tại quê hương mình. 25"Thật vậy, tôi nói cho các ông 

hay: thiếu gì bà goá trong nước Ítraen vào thời ông Êlia, khi 

trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nuớc phải đói kém dữ 

dội, 26thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, 

nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xarépta miền 

Xiđon. 27Cũng vậy, thiếu gì người phong hủi ở trong nước 

Ítraen vào thời ngôn sứ Êlisa, nhưng không người nào được 

sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Xyria thôi". 

 
28Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29Họ 

đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -- thành này được xây 

trên núi, họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống 

vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi. 

 
Suy Niệm: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Chúa nhật trước, chúng ta thấy Ðức Giêsu khởi sự đi giảng 
đạo, Người đã vào hội đường Nadarét, xưng mình là vị tiên  
tri Thiên Chúa hứa sẽ gởi đến cho dân Người. Hơn nữa, khi 
áp dụng lời sách Isaia về người Tôi tớ Thiên Chúa vào cho 
mình, Ðức Giêsu đã khẳng định Người là Cứu thế đến công 
bố năm hồng ân của Thiên Chúa tức là khai mạc thời đại 
cứu độ mọi người. Hôm nay, thánh Luca cho chúng ta thấy  
phản ứng của người đồng hương với Ðức Giêsu trước những 
lời xác quyết của Người. 
 
Ðó là thái độ cố hữu của người Do Thái, như Giêrêmia đã 
kinh nghiệm. Ðó cũng có thể là cách trả lời của chúng ta đối 
với mọi mạc khải của Thiên Chúa nơi các ngôn sứ của 
Người, nếu chúng ta không nghe lời thánh Phaolô mà đặt 
đức ái lên trên hết. Vậy chúng ta hãy suy nghĩ về cả ba bài 
Kinh Thánh hôm nay để hiểu mình và sửa mình cho xứng 
đáng với ơn Chúa muốn cứu độ chúng ta. 
 
Thánh Phaolô gởi thư cho giáo dân Côrintô. Ở đây người ta 
đang háo hức được các ơn lạ để phục vụ Chúa, họ thèm ơn 
nói tiếng lạ, ơn tiên tri, ơn chữa bệnh, ơn xưng đạo mạnh mẽ 
hơn. Nhưng thánh tông đồ thấy có nhiều khuynh hướng 
chuộng hào nhoáng trong những sự háo hức này. Ðó không 
phải là con đường nên đi vào. Nó sẽ biến những tín hữu trở 
thành những con người xác thịt như dân Do Thái ngày 
trước. Và thánh nhân đã chỉ cho mọi người thấy con đường 
phải đi vào. Ðó là bác ái. Thiếu bác ái mọi đặc sủng kia sẽ 
rỗng tuyếch. Vì người ta muốn phục vụ ư? Ao ước làm được 
những sự ngoạn mục, thật là vô ích. Ðức Giêsu đến phục vụ 
không làm như vậy. Người đã yêu thương chúng ta và yêu 
thương cho đến chết. Thế nên đối với thánh Phaolô, ở đây, 
con đường bác ái yêu thương rất cụ thể. 
 
Nó có hai hạng người làm đối tượng: kiên nhẫn với kẻ thiếu 
nhân đức và giúp đỡ những kẻ thiếu thốn. Ðối với cả hai 
hạng người, kẻ bác ái phải có những thái độ chứng tỏ lòng 
kiên nhẫn và bộc lộ lòng quảng đại. Tiêu cực, họ không 
được nóng nảy, bực tức, hoặc chán nản, tuyệt vọng; còn tích 
cực, họ phải duy trì niềm vui, tin tưởng và kiên trì. Ðược 
như vậy, đức bác ái sẽ toàn thắng sự dữ và giúp đỡ được 
hiệu năng. 
 
Thế nên, so sánh với những đặc sủng mà người ta ao ước 
như các ơn nói tiếng lạ, ơn nói tiên tri, ơn chữa bệnh, ơn 
giảng đạo, đức bác ái rõ ràng trổi vượt. Tất cả các ơn kia có 
ngày sẽ hết. Chúng chỉ cần cho đời tạm này. Nhưng lòng 
bác ái sẽ tồn tại mãi mãi đi theo ta sang cả thế giới bên kia. 
Mà sánh với hai nhân đức khác là đức tin và đức cậy, nhân 
đức bác ái vẫn trổi hơn. Cả ba nhân đức này đều cần thiết 
cho đời sống đạo và cho mọi nhân đức khác. Cả ba cũng 

 

và 
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theo ta sang cả đời sau, theo nghĩa đức tin là trạng thái cởi 
mở tâm hồn nhận biết Chúa thì đời sau vẫn cần; và đức cậy 
cũng sẽ cần vì là trạng thái của linh hồn muốn được Chúa 
yêu thương. Nhưng đức mến sẽ tồn tại và cao quý hơn hết vì 
nó làm cho chúng ta kết hợp với Thiên Chúa là bản chất của 
đời sống hạnh phúc sau này ở trên trời. 
 
Thế nên chúng ta hãy đi vào con đường bác ái. Trước đây, 
người Do Thái không đi con đường ấy nhưng bước theo 
hướng xác thịt hời hợt bề ngoài vì họ như là trẻ con đối với 
thời đại Thánh Thần yêu mến đã được đổ xuống trong Hội 
Thánh. Ngày nay được phúc ở trong thời đại sung mãn, 
chúng ta phải đi vào con đường trưởng thành là bác ái. 
 
Và giờ đây hơn bao giờ hết khi cử hành thánh lễ, chúng ta 
được đưa vào con đường bác ái. Không những chúng ta 
được thấy Ðức Giêsu đến rao giảng tin mừng cứu độ như là 
vị tiên tri cao trọng hơn mọi tiên tri. Người còn thể hiện mầu 
nhiệm tử nạn phục sinh để hoàn thành sứ mệnh tiên tri của 
Người một cách siêu việt hẳn hơn Giêrêmia ngày trước... Và 
hơn cả hôm Người ở trong hội đường ở Nadarét. 
 
Mầu nhiệm bàn thờ đây còn tuôn đổ Thánh Thần yêu mến 
cho những ai thành khẩn tham dự. Nhưng cử hành thánh lễ 
sốt sắng bao nhiêu, họ phải sống bác ái chân thật và cụ thể 
bấy nhiêu để lấy kiên nhẫn lướt thắng sự tội và lấy phục vụ 
xóa bỏ nghèo khó. Phấn đấu hết mình cả về phương diện 
tinh thần cả về phương diện vật chất là nhiệm vụ của những 
ai đi trong con đường bác ái. Ai đã dự lễ mà có thể từ chối 
đi vào con đường ấy? 
 
 
Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa Giêsu, qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng con đã 
nhận ra rằng: con người không thể sung sướng, bình an, 
hạnh phúc nếu không biết nghĩ tốt cho người khác, và như 
thế, cũng là không biết chấp nhận chính Chúa. Lạy Chúa, 
xin hãy biến đổi chúng con trở thành người biết ra đi để làm 
chứng nhân cho  Chúa,  và là người anh chị em tốt của mọi 
người. Amen. 

 
*** 

 
CHÚA NHẬT 5 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C 

10 – 2  - 2013 
“Chúa Gọi Các Tông Đồ” 

 
Lời Chúa: (Lc 5,1-11) 
 
1Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Người để 
nghe lời Thiên Chúa, mà Người thì đang đứng bên bờ hồ 
Ghennêxarét.2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, 
còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt 
lưới.3 Ðức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của 
ông Simon, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một 
chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng 
dạy đám đông.4 Giảng xong, Người bảo ông Simon: Chèo ra 
chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá". 5 Ông Simon đáp: "Thưa 
Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì 

cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới". 6Họ đã làm 
như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả 
lưới. 7Họ Làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia 
đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai 
thuyền đầy cá, đến gần chìm. 8Thấy vậy, ông Simon Phêrô 
sấp mặt dưới chân Ðức Giêsu và nói: "Lạy Chúa, xin tránh 
xa con, vì con là kẻ tội lỗi!" 9Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt 
được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông 
đều kinh ngạc. 10Cả hai người con ông Dêbêđê, là Giacôbê 
và Gioan, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. 
Bấy giờ Ðức Giêsu bảo ông Simon: "Ðừng sợ, từ nay anh sẽ 
bắt người như bắt cá. 11Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ 
hết mọi sự mà theo Người. 
 
Suy Niệm: 
 
Tiếp tục chương trình của những Chúa nhật mở đầu mùa 
Thường Niên dạy dỗ chúng ta về những bước đầu trong 
cuộc đời truyền đạo của Chúa Giêsu, bài Tin Mừng Luca 
hôm nay nói đến việc Chúa chọn những tông đồ đầu tiên.  
 
Bài Cựu Ước được dùng để báo trước vấn đề này là đoạn 
sách Isaia kể lại việc Chúa gọi nhà tiên tri. Các tông đồ ngày 
nay ở trong Hội Thánh tiếp nối công việc của những người 
được Chúa chọn trong Cựu Ước cũng như Tân Ước. 
 
Thế nên bài Thánh Thư nói họ phải rao giảng giáo lý nào 
cho trung thành với truyền thống. Như vậy, Chúa nhật hôm 
nay đáng gọi là ngày ơn gọi. Chúng ta xem Chúa đã gọi 
chúng ta như thế nào để chúng ta biết phải sống thế nào cho 
xứng đáng với ơn gọi ấy. 
 
Thánh Luca không xác định hôm ấy là ngày nào. Có lẽ tính 
cách "không có thời gian" rõ rệt này thuận lợi hơn để nói 
đến những công việc luôn có giá trị hiện tại. Tác giả thoạt 
tiên cho chúng ta thấy một quang cảnh khác hẳn với những 
gì Isaia đã nhìn thấy. Ở đây là bờ hồ Giênêzaret chứ không 
phải là tại đền thờ Giêrusalem. Quang cảnh cởi mở này hợp 
với tinh thần truyền giáo và công giáo của sách Phúc âm 
Luca hơn. Nhưng tuy ở trên bờ hồ, Ðức Giêsu vẫn không 
thiếu vẻ oai phong cao cả, vì quần chúng xán lại bên Người 
và chăm chú muốn nghe Lời Người dạy dỗ... Người thấy có 
hai chiếc thuyền bỏ neo gần đó. Không một người nào ở trên 
hai chiếc thuyền ấy vì những người đánh cá đã xuống cả rồi 
và đang giặt lưới. 
 
Ðó là hình ảnh những cái ngai đang còn trống. Ðức Giêsu 
lên chiếc thuyền thuộc về Phêrô và truyền đẩy ra xa bờ một 
chút. Rồi Người ngồi xuống phán dạy quần chúng đang 
đứng trên bờ. Rõ ràng Luca muốn cho những bức họa có 
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phần oai phong nhưng lại sống động. Một Ðức Giêsu ngồi 
một mình trên thuyền nhìn xuống quần chúng dưới bờ mà 
phán dạy họ những điều cao cả, cũng có Ðấng "Thánh" đang 
can thiệp vào thế gian. Chúng ta có thể nói Chúa trong điện 
thờ mà Isaia đã nhìn thấy, nay đang ở giữa loài người. 
Người ở gần chúng ta mà vẫn không mất vẻ siêu vời, Người 
muốn đem tinh thần và sức mạnh thần linh của Người vào 
thế gian. Người bảo Phêrô: "Hãy chèo ra khơi thả lưới mà 
bắt cá". Làm sao ông có thể không vâng lời? Chúng ta có thể 
thấy ông đã tức khắc sửa soạn hành trang. Nhưng đồng thời 
ông đã thành thật thưa: Ðêm vừa rồi ông không bắt được gì 
cả, nhưng Thầy đã dạy, ông xin làm theo. Phản ứng của ông 
rất thành khẩn. Nó vừa nói lên đức vâng lời và niềm tin 
tưởng, lại vừa báo trước và làm nổi bật phép lạ sắp xảy ra. 
Cả đêm đã đánh không được cá, huống nữa là lúc này, trời 
đã sáng. Thế mà vì lệnh truyền, lưới của Phêrô đã đầy cá, 
sắp nứt ra rồi. Ông không kéo nổi và phải gọi đồng bạn ở cái 
thuyền kia đến giúp. 
 
Từ trước đến giờ, Luca chỉ nói đến Giêsu và Phêrô. Tác giả 
muốn đề cao vai trò của vị tông đồ này ở trong Hội Thánh. 
Phêrô được ưu tiên trong cái nhìn của Chúa. Sau đó ông mới 
gọi đồng bạn là Gioan và Giacôbê ở thuyền kia đến giúp. 
Thấy mẻ cá lạ lùng này, họ đâm kinh sợ con người đã truyền 
lệnh cho họ. Phêrô liền bắt chước Isaia, quỳ mọp xuống 
trước mặt Người, xưng thú thân phận tội lỗi chẳng dám 
đứng trước long nhan. Nhưng Chúa ôn tồn bảo: "Ðừng sợ, 
từ nay hãy đi lưới các linh hồn". Người đã gọi các tông đồ 
một cách cụ thể hơn Chúa gọi Isaia ngày trước. Các ông sẽ 
đi làm công việc của các ông vừa làm, nhưng trên bình diện 
khác. Và công việc của các ông đã được báo trước sẽ kết 
quả lạ lùng như các ông vừa thấy cá đua nhau chạy vào lưới 
các ông. 
Chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Người đã làm những việc cao cả 
trong cuộc đời của Isaia. Nhưng nơi các tông đồ của đạo 
mới, Người còn tỏ ra uy quyền và mạnh hơn biết bao. 
Không những nơi Ðức Kitô, Thiên Chúa đã đến với loài 
người và ở giữa chúng ta, cụ thể hơn khi Người bày tỏ vinh 
quang cho Isaia nơi đền thánh, Người còn gọi Phêrô và các 
tông đồ để Hội Thánh làm cho vinh quang của Người trải ra 
trên khắp địa cầu. 
 
Tác giả Luca thật ra đã muốn nói lên những điều ấy trong 
đoạn Tin Mừng hôm nay. Người viết lại câu chuyện Chúa 
gọi Phêrô sau khi Ðức Giêsu đã phục sinh và lên trời. Khi ấy 
đã là thời đại của Hội Thánh. Do đó câu chuyện Người kể 
nhất thiết phải mang các tính chất Kitô học và Giáo hội học. 
Ðức Giêsu đã là vua và là Chúa. Hội Thánh đã có Phêrô 
đứng đầu. Và công cuộc truyền giáo của các tông đồ đang 
mang lại nhiều kết quả. Nhưng tất cả đã khởi sự ngay khi 
Ðức Kitô còn tại thế. Ðưa các hình ảnh về phục sinh đặt lên 
khoảng thời gian Ðức Giêsu mới xuất thân giảng đạo, tác giả 
Luca khiến chúng ta tin tưởng nhiều hơn về Hội Thánh hiện 
nay. Bề ngoài đời sống Hội Thánh như không có gì lạ lùng, 
nhưng cũng như cuộc đời trần gian của Chúa Cứu Thế, đây 
chẳng phải là lúc đang chứa chấp nhiều thành quả phong 
phú trong tương lai sao? Gioan chỉ kể chuyện về mẻ cá lạ 
sau phục sinh, Luca đặt lên trước phục sinh để đảm bảo 
thành công rực rỡ cho ơn gọi của các tông đồ và của Hội 
Thánh. Ta sẽ sống ơn gọi này thế nào? 

.Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa Giêsu, ngày nay, đâu đâu người ta cũng cổ võ, 
nêu cao tinh thần sống thông cảm, trao đổi và cộng tác với 
nhau trong mọi công việc. Chúng con đã nhận ra nét đẹp ấy 
bắt nguồn từ nơi Chúa. 
 
Xin cho chúng con không chỉ cộng tác với nhau mà phải 
cộng tác với ơn Thánh Chúa, để những công việc chúng con 
làm trở nên hữu ích cho chúng con và cho mọi người. 
Amen. 
 
   ***  
 

CHÚA NHẬT I  MÙA CHAY  17 – 2 - 2013  
“Gương Phấn Ðấu Trước Cơn Cám Dỗ” 

Lời Chúa: (Lc 4,1-13) 

1Ðức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giođan trở về, và 

được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa 2 bốn mươi ngày, 

chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì 

cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. 3Bấy giờ, quỷ 

nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho 

hòn đá này hoá bánh đi!" 4 Nhưng Ðức Giêsu đáp lại: "Ðã 

có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh". 5 

Sau đó, quỷ đem Ðức Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ 

cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ.6 Rồi nó nói với 

Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa 

lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho 

tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. 7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì 

tất cả sẽ thuộc về ông". 8 Ðức Giêsu đáp lại: "Ðã có lời chép 

rằng: Ngươi phải bái lạy Ðức Chúa là Thiên Chúa của 

ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi. 9 Quỷ 

đem Ðức Giêsu đến Giêrusalem và đặt Người trên nóc Ðền 

Thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì 

đứng đây mà gieo mình xuống đi! 10 Vì đã có lời chép rằng: 

Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, để luôn luôn 

gìn giữ bạn. 11 Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay 

nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá". 12 Bấy giờ Ðức Giêsu 

đáp lại: "Ðã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Ðức Chúa là 

Thiên Chúa của ngươi". 
13Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ 
đợi thời cơ. 
 
Suy Niệm: 
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Mùa Chay đã khởi sự từ thứ Tư Lễ Tro. Nó chưa phải là 
mùa Thương Khó để chúng ta trực tiếp suy niệm về cuộc Tử 
Nạn sinh ơn Cứu Ðộ. Nó là đàng dẫn chúng ta tới chân cây 
Thánh Giá để được tái sinh, nhờ Máu hy tế và Nước Thánh 
Thần từ cạnh sườn Chúa chảy ra. Không ai có thể đi vào con 
đường ấy nếu không học phấn đấu... 
 
Ðó là lý do khiến phụng vụ hôm nay nhắc lại việc Chúa 
Giêsu bị cám dỗ nơi sa mạc. Chúng ta sẽ đọc lại việc ấy 
trong sách Tin Mừng theo thánh Luca. Rồi nhờ ánh sáng của 
mầu nhiệm Chúa Giêsu, chúng ta sẽ xem kỹ lại bài Cựu Ước 
để thấy đây cũng còn là một gương phấn đấu rất hợp thời. 
Và chúng ta sẽ được khích lệ để thi hành các lời khuyên nhủ 
của thánh Phaolô trong bài Thánh Thư, mạnh mẻ đi tới ngày 
toàn thắng của lịch sử loài người. 

 
Thánh Tông đồ đang bàn về ơn cứu độ, điều ước mong duy 
nhất của mọi người. Của cải, quyền bính và khả năng chỉ là 
phương tiện để con người được hạnh phúc. Nhưng hạnh 
phúc không nằm trong phương tiện ấy. Satan đã làm vì 
tưởng rằng Ðức Giêsu cũng dễ lầm như nhiều người. Họ cứ 
tưởng hoặc có của, hoặc có quyền, hoặc có tài là được hạnh 
phúc. Nhưng không, hạnh phúc là khi được cứu độ khỏi tội 
lỗi và sự chết. 
 
Thế mà ơn cứu độ đã được hứa ban cho hết mọi người 
chẳng kỳ là Hy Lạp hay Do Thái, văn minh hay chậm tiến, ở 
nơi Ðức Kitô Chúa chúng ta. Người ta phải tuyên xưng 
Người trong tâm hồn và nơi miệng lưỡi, tức là trong tâm 
hồn và trong đời sống. Ai tin như vậy sẽ chẳng phải hổ 
ngươi trong ngày Chúa xét xử vì Người sẽ cứu họ và độ họ 
vào Nước Trời. 
 
Chúng ta hết thảy đã có niềm tin như vậy, Hội Thánh thúc 
giục chúng ta nhóm lại niềm tin ấy trong mùa Chay này. 
Ðây là thời gian thuận lợi. Phụng vụ sẽ làm sống lại các mầu 
nhiệm cứu thế. Thiên Chúa sẽ ban ơn dồi dào. Chúng ta hãy 
tham dự mùa Chay của Hội Thánh. Thời gian 40 ngày này 
nhắc lại 40 ngày của Chúa Giêsu nơi sa mạc. Người đã phấn 
đấu để nêu gương cho chúng ta. Người sẽ đưa chúng ta vào 
mầu nhiệm Tử nạn Phục sinh của Người để chúng ta được 
cứu độ. Chúng ta hãy yêu mến Người, tuyên xưng Người 
trong tâm hồn và đời sống, bắt chước Người chỉ tin tưởng 
vào Chúa Cha và Lời Sách Thánh. Mọi mưu chước của kẻ 
thù loài người là Satan sẽ lại thua, nếu Chúa Giêsu luôn ngự 
nơi tâm hồn và trong đời sống của chúng ta. 
 
Giờ đây Người đến nơi bàn thờ để gặp gỡ và đến ở với 
chúng ta. Chúng ta hãy sốt sắng đón nhận Người và sống 
với Người hằng ngày trong mùa Chay thánh này. 
 
Cầu Nguyện 
 
Lạy Chúa! Theo Chúa là vác thập giá. Yêu Chúa là chấp 
nhận chẳng từ nan. Xin giúp con biết can đảm đối diện với 
những thách đố trong đời, sẵn sàng vật lộn và từ chối những 
lợi lộc bất chính, bằng Ơn Thánh Chúa nâng đỡ, bằng Lời 
Chúa sáng soi. Xin cùng đi với con mỗi ngày, Chúa ơi! 
 
   *** 

CHÚA NHẬT II  MÙA CHAY  24 – 2 -  2013  
“Chúa Ðến Ðể Biến Ðổi  

Thân Xác Khốn Hèn Của Loài Người” 
 

Lời Chúa: (Lc 9,28b-36) 

 
28Hôm ấy, Ðức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông 
Phêrô, Gioan và Giacôbê. 29 Ðang lúc Người cầu nguyện, 
dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng 
tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, 
đó là ông Môsê và ông Êlia. 31Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh 
hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại 
Giêrusalem. 32 Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, 
nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Ðức 
Giêsu, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Ðang lúc hai vị 
này rời xa Ðức Giêsu, ông Phêrô thưa với Người rằng: 
"Thưa Thầy, chúng con ở đây, hay quá! Chúng con xin dựng 
ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho ông Môsê, và một 
cái cho ông Êlia". Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông 
còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. 
Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và 
từ đám mây có tiếng phán rằng: "Ðây là Con Ta, người đã 
được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!" 36 Tiếng 
phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Ðức Giêsu. Còn các 
môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông 
không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. 
 
Suy Niệm: 
 
Chúa Nhật trước đã đưa chúng ta vào 40 ngày Chay của 
Chúa Giêsu và đã cho chúng ta thấy Người lướt thắng các 
cơn cám dỗ của Satan như thế nào, để chúng ta biết phấn 
đấu theo gương Người trong Mùa Chay này và trong suốt cả 
đời sống. Hôm nay phụng vụ nhắc lại chuyện Chúa biến 
hình trên núi như là hình ảnh báo trước vinh quang Phục 
sinh đang chờ Người ở bên kia Mầu nhiệm Thập giá. Và 
như vậy Chúa nhật hôm nay muốn cho chúng ta thấy trước 
quang cảnh của cuối mùa Chay, đang khi Chúa nhật trước 
đã khai mạc mùa này và các Chúa nhật sau sẽ nói về quãng 
giữa của đầu và cuối mùa Chay Thánh. Chúng ta sẽ tìm hiểu 
việc Chúa biến hình và nhờ đó sẽ suy nghĩ về hai bài đọc 
Thánh Kinh kia để làm cho ngày hôm nay rực lên ánh quang 
vinh của Chúa. 
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Chúng ta sẽ theo sát bản văn của Luca. Người bắt đầu cho 
một chi tiết đáng kể. Theo Người, câu chuyện Chúa biến 
hình trên núi xảy ra chừng 8 ngày sau hôm Người báo tin 
cho môn đệ biết: Con Người sẽ phải chịu nhiều đau khổ... bị 
giết đi và ngày thứ ba sẽ sống lại. Người cũng bảo: Ai muốn 
đi theo sau Người, thì hãy chối bỏ chính mình và vác lấy 
khổ giá của mình mỗi ngày mà đi theo Người. Những lời ấy 
không làm cho môn đệ an tâm, nên Người đã hứa sẽ cho 
một số môn đệ có mặt hôm đó được thấy vinh quang của 
Người. Và hôm nay, Người đem ba ông: Phêrô, Gioan, 
Giacôbê lên núi với Người. 
 
Như vậy, câu chuyện Chúa biến hình hôm nay là để thi hành 
Lời Người đã hứa. Ba môn đệ sẽ được xem thấy vinh quang 
của Người để bù lại những lời tiên báo việc Người sẽ bị nộp, 
bị giết. Phải chăng đây không phải là khía cạnh vinh quang 
của mầu nhiệm thập giá? Ðó là mầu nhiệm Phục sinh phải đi 
liền với mầu nhiệm Tử nạn. Các môn đệ được thấy trước 
ánh sáng Phục sinh để họ khỏi nao núng khi thấy Người 
chịu đau khổ và chúng ta được phấn khởi đi vào con đường 
mùa Chay mà hôm nay khai mạc, chúng ta đã thấy là con 
đường phấn đấu. Nhưng vì việc biến hình lại xảy ra khoảng 
8 ngày sau hôm Chúa Giêsu nói về việc Tử nạn? Chúng ta 
có được phép nghĩ rằng ngày thứ 8 cũng là ngày thứ nhất 
trong tuần lễ của người Kitô hữu không? Do đó cả việc Tử 
nạn cả việc Phục sinh đều được loan báo trong cùng một 
ngày, ngày Chúa nhật, ngày của Chúa, ngày cử hành các 
mầu nhiệm cứu thế trọng đại của Chúa chúng ta. 
 
Người chỉ đem theo Phêrô, Gioan, Giacôbê vì ba người này 
sẽ được thấy Người hấp hối trong vườn Cây Dầu, để làm 
chứng những ai đã tham dự mầu nhiệm Tử nạn cũng sẽ được 
chia sẻ vinh quang Phục sinh. Và cũng như ở vườn Cây Dầu 
sau này, hôm nay ở đây Ðức Giêsu mãi miết trong cầu 
nguyện đang khi các môn đệ "li bi giấc ngủ". Nhiều việc 
quan trọng đã hoặc sẽ xảy ra trong hoàn cảnh tương tự. 
Chính những khi Ðức Giêsu cầu nguyện nhiều là có những 
việc trọng đại đã đến. 
 
Hôm nay, đang lúc Người cầu nguyện, dung nhan Người đã 
ra khác. Y phục Người cũng sáng hẳn lên. Luca không chú 
trọng lắm đến những thay đổi này. Ông không coi việc biến 
hình là chính, nếu chúng ta được phép nói như vậy. Ông 
quan tâm đến nội dung hơn là hình thức. Ông tìm hiểu bản 
chất hơn là hiện tượng. Những nét xa lạ về sắc diện và y 
phục cho thấy đang có gì khác thường xảy đến cho Người. 
Quả thật, có hai nhân vật đến trao đổi với Ðức Giêsu. Ðó là 
Môsê và Êli, một ông luật pháp và một nhà tiên tri. Ðó là cả 
Cựu Ước đang tâm sự với Người. Cũng có thể hiểu hai ông 
đã mang đến một bầu khí cánh chung. Nhiều người nghĩ 
rằng Êli phải đến trước để đi tiền hô cho Ðấng Thiên Sai. Sự 
hiện diện của ông ở đây chứng tỏ thời đại Thiên Sai đã đến. 
Và Môsê nhà luật pháp của đạo cũ, nay đến chào mừng và 
"bàn giao" với nhà luật pháp mới... 
 
Nếu thế thì sao sự việc không xảy ra trên núi Sion? Ngọn 
núi đang có sự hiện diện của ba vị chỉ là ngọn núi quen 
thuộc của Ðức Giêsu. Người hay lui tới đây cầu nguyện. 
Sion bị truất phế rồi ư? Chúng ta phải hiểu như vậy; vì thời 
đại thiên sai và cánh chung không còn ưu tiên cho nơi nào 

và dân nào nữa. Người ta không còn cần phải chọn 
Giêrusalem hay Garizim làm điện thờ duy nhất nữa. Người 
ta chỉ cần tìm đến với Ðức Giêsu mà cả Luật pháp (đạo cũ) 
và Tiên tri (đạo mới) đều đang tuyên chứng. 
 
Môsê và Êli hiện ra trong vinh quang, vì họ đã tham dự vào 
công cuộc của Chúa và vì họ trở lại trong ánh sáng Phục 
sinh. Họ nói với Ðức Giêsu về cuộc ra đi sắp tới của Người 
sẽ xảy ra ở Giêrusalem tức là cuộc tử nạn Phục sinh vượt 
qua của Người... Chúng ta có thể bảo Môsê đã san sẻ kinh 
nghiệm cho Người không? Bởi vì khi ông được tiếp xúc với 
vinh quang của Thiên Chúa lần đầu tiên ở núi Horeb trước 
bụi gai cháy một cách kỳ diệu, ông đã được sai đi để tổ chức 
vượt qua cho con cái Israen. Ai trong lịch sử Cựu Ước có 
kinh nghiệm hơn ông về vấn đề này. Cuộc vượt qua Biển Ðỏ 
do ông tổ chức đã trở thành tiêu biểu cho mọi lần Chúa 
muốn cứu dân. Hôm nay ông đến để nói với Ðức Giêsu về 
cuộc sắp ra đi của Người. Lễ Vượt Qua của đạo mới sẽ bao 
trùm và kiện toàn lễ vượt qua đạo cũ khi Môsê cũ đã trò 
chuyện hết với Môsê mới là Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. 
Câu chuyện giữa các Ngài ở ngoài tai các môn đệ; cũng như 
sau này trong vườn Cây Dầu họ chẳng biết gì về việc Chúa 
hấp hối. "Phêrô và các bạn li bì giấc ngủ". Xác thịt của họ 
còn nặng nề, chưa hiểu được mầu nhiệm Tử nạn, khi ánh 
sáng Phục sinh chưa làm họ tỉnh dậy. Bấy giờ bừng mắt ra, 
họ thấy vinh quang của Ðức Giêsu và thấy hai người đang 
đứng với Người, tức là trước đây họ chưa thấy dung nhan 
mặt Người đã ra khác và y phục của Người đã trở nên trắng 
ngời. Họ là những kẻ ngu mê cho đến khi chuyện ra đi tử 
nạn đã qua. 
 
Nhiệm vụ của Môsê và Êli cũng đã rồi. Họ ra đi, để lại Ðức 
Giêsu đứng với môn đệ của Người. Luật pháp và tiên tri đã 
tuyên chứng cho công cuộc cứu thế của Người, thì đến sinh 
hoạt của Hội Thánh Phêrô lên tiếng xin làm ba lều cho Chúa 
Giêsu, cho Môsê và cho Êli. Luca bảo rằng: Phêrô không 
biết mình nói gì. Mà quả thật, ông không thấy Môsê và Êli 
đã ra đi rồi sao? Ðàng khác sao lại có chuyện tất cả lịch sử 
dừng lại ở đây? Chỉ có mấy người được ở trên núi hạnh 
phúc này sao? Còn muôn muôn, ức ức, triệu triệu con người 
của các dân tộc phải được tề tựu về đây nữa chứ? Không, 
câu nói của Phêrô chưa để ý đến mọi khía cạnh. Nó chỉ có 
giá trị nói lên một sự thật, sự thật ở đây là hạnh phúc... 
 
Thiên Chúa không phủ nhận một tấm lòng thành như vậy. 
Người cho một đám mây rợp xuống trên tất cả mọi người. 
Người hứa và bảo đảm sẽ cho mọi người được hạnh phúc và 
chia sẻ vinh quang. Người muốn nói, mọi người sẽ được đưa 
vào sự sống của Chúa Giêsu tử nạn phục sinh, miễn là người 
ta hãy nghe lời Ngài. 
 
Câu chuyện Chúa biến hình vì thế, không còn cho chúng ta 
thấy một Ðức Giêsu phấn đấu để lướt thắng các cơn cám dỗ 
như trong Chúa nhật trước nữa. Chúa nhật hôm nay báo 
trước vinh quang của Người sau Mầu nhiệm Thánh giá, để 
chúng ta cũng như ba môn đệ ngày xưa được vững lòng đi 
vào con đường khổ nạn của Người. Chúng ta được hạnh 
phúc hơn Abraham trong bài Cựu Ước hôm nay biết bao! 
Ðọc lại câu chuyện này, chúng ta sẽ thêm phấn khởi tin vào 
ơn cứu độ đang được dành cho chúng ta. 
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Cầu Nguyện: 
 
Xin cho con thiết tha sám hối 
Mong Chúa thương biến đổi tâm hồn 
Trắng trong thanh thoát tinh khôn 
Ở gần bên Chúa hưởng nguồn bình an. 
Giữa gian trần muôn ngàn sóng gió 
Xin Người thương chiếu tỏ quang vinh 
Thân con cần được “biến hình” 
Trở nên giống Chúa phục sinh huy hoàng. 
Vâng lời Chúa sẵn sàng chia sẻ 
Quảng đại trong lặng lẽ khiêm nhường 
Nguyện cầu chay tịnh yêu thương 
Tâm hồn biến đổi thiên đường trong tim. 
   

*** 
 

(Trích dẫn từ tập sách Giải Nghĩa Lời Chúa 
của Ðức cố Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm) 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÂNG CHÚA GIÊSU 
TRONG ĐỀN THÁNH 

 
 
Kể từ cuối thế kỷ IV, Giáo hội Giêrusalem đã mừng 
kính lễ này, hướng tới việc dâng Chúa Giêsu vào Đền 
Thánh và việc thanh tẩy Đức Trinh Nữ. Giáo hội Hy 
Lạp và Milanô kể lễ này vào một số lễ trọng kính 
Chúa, một nghi lễ chính trong năm. Giáo hội Roma lại 
thường kể lễ này vào số các lễ Đức Trinh Nữ. 
 
Trong thông điệp về lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ 
Maria. Đức Phaolô VI viết: “Lễ ngày 2-2, được cải tên 
là lễ “Dâng Chúa vào Đền Thánh", cũng cần nhắc nhở 
để hưởng nguồn phong phú lớn lao của ân sủng Chúa 
Giêsu và Maria đi song song. Đức Kitô thực hiện mầu 
nhiệm cứu độ. Maria mật thiết kết hợp với Chúa chịu 
khổ hình, để thực hiện một sứ mạng vừa thuộc về Dân 
Chúa của Cựu ước, vừa là hình ảnh của Dân Tân ước 
luôn luôn bị bắt bớ gian khổ, thử thách đức tin và lòng 
trông cậy” (Lc 2,21-35) (Marialis Cultur, số 7b).  
 
Sự kiện dâng Chúa Giêsu vào đền thánh và thánh tẩy 
Đức Trinh Nữ đã được thánh sử Luca ghi lại (x. Lc 
2,22-39). Sự kiện này nhằm thực hiện những lề luật đã 
được ghi rõ trong Cựu ước (x. Lv 12,8). 
 
Theo luật Môisê, phụ nữ sau khi sanh con thì bị coi là 
nhơ uế trong 40 ngày nếu sinh con trai và trong 80 
ngày nếu sinh con gái. Trong những ngày ấy họ không 
được vào đền thờ và không được chạm đến vật dụng 
nào đã thánh hiến cho Thiên Chúa. 
 
 
 
 

 

 
Hết những ngày kiêng cữ trên, họ đến đền thờ để được 
thanh tẩy. Họ phải mang theo một con chiên nếu là nhà 
giàu hay hai con chim gáy hoặc bồ câu non làm của lễ. 
Ngoài ra để ghi nhớ dịp vượt qua đất Aicập. Lúc các con 
đầu lòng của loài người hay là của loài vật đều phải dâng 
cho Thiên Chúa (x. Xh 13,2).  
 
Vậy, trung tín với lề luật, Đức Maria và thánh Giuse “khi 
đã đầy ngày, lúc phải làm lễ tẩy uế cho các đấng theo 
luật Môsê, thì ông bà đem hài nhi lên Giêrusalem tiến 
dâng cho Chúa” và các Ngài “dâng làm lễ tế một cặp 
chim gáy hay hai con bồ câu” (Lc 2,22-24).  
 
Như vậy, sự kiện dâng Chúa Giêsu vào đền thánh diễn ra 
một cách bình thường dưới mắt người đời. Nhưng trong 
lịch sử cứu độ, đây là việc thực hiện lời tiên báo của tiên 
tri Malaki: "Thình lình sẽ đến nơi đền thờ của Người, vị 
Chúa tể mà các ngươi đòi hỏi, và thần sứ giao ước mà 
các ngươi ước nguyện, này vị ấy đến” (Ml 3,1). Chúa đã 
đến trong đền thờ Người. Bao nhiêu người đã ngóng chờ 
biến cố cứu độ này. Nhưng như chính tiên tri Malaki 
trước tự hỏi: “Ai chịu đựng nổi ngày Người đến? Ai 
đứng vững được khi Người hiện ra?” (Ml 3,2).  
 
Dĩ nhiên khó ai nhận biết được Thiên Chúa, bởi vì Ngài 
đã mặc lấy vóc dáng con người như chúng ta. Phải có sự 
soi sáng của Thánh Thần mới biết được. Siméon và Anna 
là những người công chính và mộ đạo đã được hưởng 
đặc ân này. Được linh cảm, Siméon “đến đền thờ, khi 
cha mẹ bồng hài nhi Giêsu đến để làm theo điều lề luật 
dạy về Người” (Lc 2,27). Ẵm lấy Hài Nhi trên tay, 
Siméon đã chúc tụng Chúa và nói:  
 
“Mắt tôi đã thấy ơn Người cứu độ, 
Người đã dọn sẵn trước mặt muôn dân, 
Ánh sáng mạc khải cho dân ngoại  
và vinh quang của Israel dân Người” (Lc 2,30-32).  
Còn nữ tiên tri Anna, “không rời khỏi đền thánh, thờ 
Chúa đêm ngày trong chay kiêng và cầu nguyện. Vào giờ 
ấy, bà đã đến bên tán tạ Thiên Chúa và bà đã nói về Ngài 
cho mọi kẻ ngóng đợi phúc cứu chuộc của Giêrusalem” 
(Lc 2,37-38).  
 
Ngày lễ Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh còn được gọi là 
lễ Nến. Hôm nay Giáo Hội làm phép những cây nến và 
phân phát cho giáo dân. Cầm nến sáng trong tay và tiến 
vào thánh đường, mọi người lặp lại Thánh Ca mà tiên tri 
Siméon đã hát khi Đức Mẹ và thánh Giuse dâng Chúa 
Giêsu vào đền thánh. Chúa Giêsu quả là ánh sáng muôn 
dân, dẫn lối chúng ta vào trong cung điện Người. Những 
“cây nến phép” này sẽ được cất giữ trong các gia đình để 
dùng vào dịp lãnh các bí tích sau hết hay để thắp bên thi 
hài người quá cố trong gia đình.  
 
Trích trong Theo Vết Chân Người (Chân dung các thánh nhân) 
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