
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM A 
2 – 3 - 2014 

“Cám dỗ” 

 Tin Mừng: (Mt 4,1-11)  

Sau khi chịu phép rửa, 
1
 Ðức Giêsu được Thần Khí dẫn vào 

hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 
2
 Người ăn chay ròng rã bốn 

mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 
3
 Bấy giờ tên 

cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, 
thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!" 

4
 Nhưng 

Người đáp: "Ðã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ 
nhờ cơm bánh, mà còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa 
phán ra." 

5
 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt 

Người trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người: "Nếu ông là 
Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép 
rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên 
sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá." 7 Ðức 
Giêsu đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử 
thách Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." 

8
 Quỷ lại đem 

Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả 
các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, 

9
 và 

bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp 
mình bái lạy tôi." 

10
 Ðức Giêsu liền nói: "Satan kia, xéo đi! 

Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Thiên Chúa là 
Ðức Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người 
mà thôi." 

11
 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và kìa các sứ thần 

tiến đến hầu hạ Người.  
 
 Suy Niệm:  
 
ĐTGM. Ngô Quang Kiệt: Cám dỗ là chuyện xưa như trái 
đất. Từ khi có con người, đã có cám dỗ. Hẳn ta không thể 
quên chuyện hai ông bà nguyên tổ sa chước cám dỗ của ma 
quỷ. Dân Do Thái, khi bị nô lệ dưới ách người Ai cập thì 
muốn được tự do. Nhưng khi lang thang 40 năm trong sa 
mạc, phải chịu đói khát, lại bị cám dỗ quay trở lại Ai cập để 
được no ấm. Nhưng có thể nói, 3 cơn cám dỗ mà Đức Giêsu 
phải đương đầu hôm nay gồm tóm tất cả mọi thứ cám dỗ mà 
ta thường gặp. 
 
+ Cơn cám dỗ thứ nhất: thoả mãn tức khắc mọi nhu cầu. 
 
Sau khi Đức Giêsu ăn chay 40 đêm ngày. Ma quỷ đề nghị 
Người biến đá thành bánh mà ăn. Thật là một đề nghị hợp 
lý. Đói thì phải ăn. Muốn ăn thì phải có bánh. Nhưng có 
bánh bằng cách nào mới là vấn đề. Không phải cứ có nhu 
cầu là phải thoả mãn ngay. Và nhất là không được dùng 
những cách không hợp đạo lý để thoả mãn những nhu cầu 
của mình. Cơm bánh tượng trưng cho những nhu cầu thiết 
yếu của con người. Nhu cầu của con người thì có nhiều và 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
có khuynh hướng ngày càng gia tăng. Vì thế cơn cám dỗ 
thoả mãn nhu cầu ngày càng lớn. 
 
+ Cơn cám dỗ thứ hai: muốn có quyền lực thống trị. 
 
Ma quỷ biết Đức Giêsu muốn cứu độ loài người, nên đề 
nghị tặng Người tất cả các nước trên trần gian. Có lẽ nhiều 
người nghĩ rằng đề nghị của ma quỷ là hợp lý. Cứ có quyền 
thống trị trên hết mọi dân nước rồi nói gì người ta chẳng 
nghe. Chúa sẽ không phải mất công chịu đau khổ chịu chết. 
Chỉ cần quỳ xuống thờ lạy ma quỷ, vua quan dân chúng các 
nước sẽ răm rắp tuân theo. Thật là tiện lợi. Quyền lực là một 
cơn cám dỗ muôn đời của nhân loại. Từ ngàn xưa, vua chúa 
các nước đã không ngừng gây chiến để tranh giành quyền 
lực. Ngày nay, trong các cuộc chiến mới, người ta không 
còn giết nhau bằng gươm đao, súng đạn, nhưng bằng quyền 
lực kinh tế, khoa học, kỹ thuật. Tuy êm đềm nhưng cuộc 
chiến vô cùng khốc liệt. Cơn cám dỗ về quyền lực thống trị 
không những không suy giảm mà còn mãnh liệt hơn. 
 
+ Cơn cám dỗ thứ ba: tìm những điều kỳ lạ. 
 
Muốn những chuyện thần kỳ. Muốn làm được những việc 
kinh thiên động địa. Muốn có những thành công lẫy lừng. 
Cơn cám dỗ này thúc đẩy người ta đổ xô đi tìm phép lạ. Cơn 
cám dỗ xây tháp Ba ben từ ngàn xưa vẫn còn tiếp diễn. 
Xuyên qua những cơn cám dỗ ấy ta thấy ma quỷ thật vô 
cùng tinh khôn và hiểm độc. 
 
Với cơn cám dỗ thứ nhất, ma quỷ muốn xô đẩy con người 
làm nô lệ cho dục vọng. Xúi giục con người chỉ tìm thoả 
mãn những bản năng thấp hèn. Giới hạn con người vào sự 
sống xác thịt. Đức Giêsu đã vạch trần âm mưu của ma quỷ 
khi Người cho biết con người không chỉ có đời sống thể lý 
mà còn có đời sống tâm linh. Người nâng cao phẩm giá con 
người khi quyết tâm chống lại cơn cám dỗ thoả mãn những 
nhu cầu thân xác để chăm lo cho sự sống tâm linh. 
 
Với cơn cám dỗ thứ hai, ma quỷ muốn biến con người thành 
nô lệ cho tham vọng, nô lệ cho ma quỷ. Vì ham hố chức 
quyền, vì mưu cầu danh vọng mà đánh mất tự do của mình, 
cam tâm làm nô lệ cho ma quỷ. Vì tham vọng mà đánh mất 
chính mình. Đức Giêsu vạch trần âm mưu đen tối của ma 
quỷ khi cương quyết chối từ danh vọng quyền thế. Người 
còn chỉ cho ta con đường duy nhất phải theo đó là thờ 
phượng Thiên Chúa. Chỉ có thờ phượng Thiên Chúa mới 
đem đến cho con người tự do đích thực, tự do trong tâm 
hồn, không bị nô lệ một tham vọng nào. 
Với cơn cám dỗ thứ ba, ma quỷ đẩy con người vào nô lệ cho 
cuồng vọng. Điên cuồng đến chống lại Thiên Chúa. Dùng 
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Thiên Chúa để phục vụ cho những ước vọng ngông cuồng 
của mình. Không đến với Chúa trong tâm tình của người con 
thảo đối với Cha hiền. Đức Giêsu đã vạch trần âm mưu của 
ma quỷ. Người chỉ cho ta con đường của người con hiếu 
thảo. Người con hiếu thảo tin cậy phó thác và luôn làm theo 
ý Cha, chứ không bao giờ dám thách thức Cha. Người con 
hiếu thảo vâng lệnh Cha sai bảo chứ không bao giờ dám sai 
bảo Cha. 
 
Cám dỗ của ma quỷ hiểm độc vì nó tiến từng bước: Từ hạ 
thấp phẩm giá con người khi khiến con người làm nô lệ cho 
dục vọng đến cướp mất tự do của con người khi xúi giục con 
người nô lệ cho ma quỷ. Và sau cùng đi đến chỗ tận cùng là 
chối bỏ Thiên Chúa, không coi Thiên Chúa là cha. Cám dỗ 
càng hiểm độc vì ma quỷ đã khéo léo học những âm mưu 
thâm hiểm trong lớp vỏ nhung lụa, êm ái, hợp lý và đầy 
quyến rũ của những nhu cầu, quyền lực và uy tín. 
 
Ngày nay, những cơn cám dỗ của ma quỷ vẫn như những 
chiếc bẫy giăng ra để trói buộc con người trong vòng nô lệ. 
Cám dỗ càng ngày càng tinh vi và càng ngọt ngào hơn nên 
càng hiểm độc hơn. Muốn chống trả được những cơn cám 
dỗ, ta phải bắt chước Đức Giêsu dùng những vũ khí sắc bén, 
đó là ăn chay cầu nguyện, thấm nhuần Lời Chúa và luôn 
sống tâm tình của người con thảo đối với Chúa. 
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng 
cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. 
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng 
cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. 

 

                    *** 

 

CHÚA NHẬT 2  MÙA CHAY  NĂM A 
9 – 3 – 2014 

“Khuôn mặt” 
 
 Tin Mừng: (Mt 17,1-9)  
 
1
 Sáu ngày sau, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và 

Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình.  Người đưa các ông 
đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến 
đổi hình dạng trước mặt các ông.  Dung nhan Người chói lọi 
như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh 
sáng. 

3
 Và kìa các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra 

đàm đạo với Người. 
4
 Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Ðức 

Giêsu rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu 
Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, Ngài một cái, 
ông Môsê một cái, và ông Elia một cái."  
5
 Ông còn đang nói, thì kìa có một đám mây sáng ngời bao 

phủ các ông, và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng: "Ðây là 
Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.  Các ngươi hãy 
vâng nghe lời Người!" 

6
 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, 

ngã sấp mặt xuống đất.  
7
 Bấy giờ, Ðức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: 

"Trỗi dậy đi, đừng sợ!" 
8
 Các ông ngước mắt lên, không 

thấy ai nữa, chỉ còn một mình Ðức Giêsu mà thôi. 
9
 Ðang 

khi thầy trò từ trên núi xuống, Ðức Giêsu truyền cho các 

ông rằng: "Ðừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con 
Người từ cõi chết trỗi dậy."  
 
 Suy Niệm: 
 
Một vị ẩn sĩ nọ suy niệm và chay tịnh đến độ suốt ngày 
không động đến thức ăn, ai ai cũng thấy có một ngôi sao 
xuất hiện giữa ban ngày, đó là dấu hiệu trời cao chấp nhận lễ 
hy sinh của ông. 
 
Ngày nọ, vị ẩn sĩ quyết định leo lên núi cao. Ông muốn 
vươn lên cao hơn trong sự khổ chế. Vừa lúc ông đang leo 
núi, thì một cô bé trong làng chạy tới xin đi theo. Không thể 
từ chối được, vị ẩn sĩ đành để cho cô bé đi cùng. Họ ra đi 
khi mặt trời vừa lên. Nhưng không mấy chốc, ánh nắng mỗi 
lúc một chói chang, cả vị ẩn sĩ lẫn cô bé đều cảm thấy khát 
nước. Vị ẩn sĩ vẫn cố gắng khắc phục cơn khát của mình, 
nhưng ông lại giục cô bé hãy uống nước. Vị ẩn sĩ không 
uống nước vì lời thề của mình, còn cô gái không nỡ uống 
một mình. Họ càng đi, cơn khát càng dằn vặt. Đến một lúc 
vị ẩn sĩ không nỡ nhẫn tâm nhìn thấy cô bé phải quằn quại 
trong cơn khát. Ông đành lỗi lời thề. Ông cầm lấy nước đưa 
lên miệng và cô bé cũng mỉm cười uống nước với ông. 
 
Sau khi đã uống nước, vị ẩn sĩ không dám nhìn lên trời cao 
nữa. Ông cứ đinh ninh rằng vì sao hiện ra mỗi ngày như một 
chứng giám cho sự khổ chế của ông, giờ đây có lẽ đã biến 
mất. Thế nhưng, khi ông ngước mắt nhìn lên đỉnh núi. Ngạc 
nhiên biết chừng nào, hai vì sao đang chiếu sáng như mỉm 
cười với ông.  Sau khi đã chay tịnh nhiều ngày và chấp nhận 
vươn lên cao trong sự khổ chế, vị ẩn sĩ đã được trời cao 
chứng giám bằng cách cho một vì sao ngời sáng giữa ban 
ngày. 
 
Đức Giêsu sau khi chấp nhận cuộc khổ nạn, quyết tâm thi 
hành thánh ý Cha, liền được “biến hình đổi dạng” trên núi 
cao. “Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục 
Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (Mt 17,2). Người 
còn được Chúa Cha chứng giám cho việc Người chấp nhận 
khổ giá vì yêu Cha và vì yêu nhân loại tội lỗi, bằng một lời 
ngợi khen long trọng: “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài 
lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người” (Mt 
17,5”. Đức Giêsu biến hình sáng láng trước mặt ba môn đệ 
thân tín, là để các ông cảm nghiệm được trước vinh quang 
Phục sinh của Người. Cũng là để dọn lòng trí các ông dễ 
dàng đón nhận cuộc khổ nạn và cái chết thương đau của 
Người trên thập giá sau này. Vì qua đau khổ mới tới vinh 
quang. Có khổ nhục ngày thứ Sáu Tuần Thánh, mới rạng rỡ 
sáng Chúa nhật Phục sinh. 
 
Người kitô hữu chỉ có thể biến hình đổi dạng khi họ sẵn 
lòng cùng vác thánh giá lên đồi Canvê với Đức Kitô. Người 
Kitô hữu chỉ có thể bừng sáng rạng ngời khi họ dám hy sinh 
bản thân để hiến dâng cho Thiên Chúa và tha nhân bằng một 
tình yêu trao ban vô vị lợi. 
 
Chúng ta sẽ nhận ra khuôn mặt ngời sáng của Đức Kitô khi 
chúng ta đón nhận khuôn mặt đau khổ của anh em. Chúng ta 
sẽ minh họa được khuôn mặt sáng láng của Đức Kitô khi 
chúng ta luôn mang khuôn mặt vui tươi, an bình và hạnh 
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phúc. Người tín hữu thường nếm vinh quang Tabo chẳng 
bao nhiêu, nhưng đón nhận gian nan Núi Sọ lại rất nhiều. 
Tuy thế họ vẫn vui tươi và thanh thản, an bình và hạnh 
phúc? Phải chăng họ đã cảm nghiệm được khuôn mặt ngời 
sáng của Đức Kitô trong cuộc đời mình. Như người lực sĩ 
điền kinh nhắm chiếc huy chương vàng mà gắng sức về đích 
để giành phần thắng, thì người tín hữu Kitô cũng phấn đấu 
vượt qua những chặng đường thánh giá cuộc đời, để đạt 
được phần thưởng vô giá là vinh quang Phục sinh rạng ngời. 
 
Mùa Chay là mùa sám hối và canh tân. Sám hối – Canh tân 
là bỏ đi con người tự mãn tự kiêu để mặc vào con người nhu 
mì khiêm tốn, là tháo gỡ khuôn mặt u mê tội lỗi để nhận lại 
khuôn mặt ngời sáng thánh thiện, là 
tẩy chay tâm địa ích kỷ để đón nhận 
tinh thần phục vụ yêu thương. Nước 
mắt sám hối khép lại quá khứ để mở 
cửa tương lai. Nước mắt sám hối 
luôn tẩy sạch tội lỗi. Nước mắt sám 
hối bao giờ cũng có giá trị trong sự 
tha thứ. Canh tân là lao mình về phía 
trước, trong niềm vui đổi mới. Lúc 
đó, chúng ta không cần đi tìm mùa 
xuân, vì chính chúng ta đang làm nên 
mùa xuân cho cuộc đời. 
 
  Cầu Nguyện  
 
Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con, 
xin biến đổi con từ từ qua cầu 
nguyện.  Mỗi lần con thấy Chúa, xin 
biến đổi ánh mắt con. Mỗi lần con 
rước Chúa, xin biến đổi môi miệng 
con. 
Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến 
đổi tai con. Xin làm cho khuôn mặt 
con rạng ngời hơn sau mỗi lần gặp Chúa. Ước chi mọi người 
thấy nét tươi tắn của Chúa trong nụ cười của con, thấy sự 
dịu dàng của Chúa trong lời nói của con. Thế giới hôm nay 
không cần những Kitô hữu có bộ mặt chán nản và thất vọng.  
Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm cùng đi với Chúa và 
với tha nhân trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen. 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. 
 
   *** 
 

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM A 
16 – 3 - 2014 

“Nguồn Nước” 
 

 Tin Mừng: (Ga 4,5-42)  
 
5
 Khi ấy Ðúc Giêsu đến một thành xứ Samaria, tên là 

Xykha, gần thửa đất ông Giacóp đã cho con là ông Giuse. 
6
 

Ở đấy, có giếng của ông Giacóp.  Người đi đường mỏi mệt, 
nên ngồi ngay xuống bờ giếng.  Lúc đó vào mười hai giờ 
trưa. 

7
 Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước.  Ðức 

Giêsu nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống!" 
8
 

Quả thế, các môn đệ của Người vào thành mua thức ăn. 
9
 

Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do thái, mà 

lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông uống nước sao?" 
10

 
Ðức Giêsu  
trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là 
người nói với chị: Cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã 
xin, và người ấy ban cho chị nước hằng sống? 

11
 Chị ấy nói: 

"Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu.  Vậy ông 
lấy đâu ra nước hằng sống? 

12
 Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ 

Giacóp chúng tôi, là người đã cho chúng tôi giếng này?  
Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn 
gia súc của Người cũng vậy." 

13
 Ðức Giêsu trả lời: "Ai uống 

nước này, sẽ lại khát. 
14

 Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không 
bao giờ khát nữa.  Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy 
một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời."  

15
 Người phụ nữ nói với Ðức Giêsu: 

"Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước 
ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến 
đây lấy nước." 

16
 Người bảo chị ấy: 

"Chị hãy gọi chồng chị, rồi hãy trở 
lại đây." 

17
 Người phụ nữ đáp: "Tôi 

không có chồng."  Ðức Giêsu bảo: 
"Chị nói: tôi không có chồng là phải, 
18

 vì chị đã năm đời chồng rồi, và 
hiện người đang sống với chị không 
phải là chồng chị.  Chị đã nói đúng." 
19

 Người phụ nữ nói với Người: 
"Thưa ông, tôi thấy ông thật là một 
ngôn sứ... 20 Cha ông chúng tôi đã 
thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; 
còn các ông lại bảo: Giêrusalem mới 
chính là nơi phải thờ phượng Thiên 
Chúa." 

21
 Ðức Giêsu phán: "Này chị, 

hãy tin tôi: đã đến giờ các ngươi sẽ 
thờ phượng Chúa Cha không phải 
trên núi này hay tại Giêrusalem. 

22
 

Các ngươi thờ Ðấng các ngươi 
không biết; còn chúng tôi thờ Ðấng 

chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do thái. 
23

 
Nhưng giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ những 
người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong 
thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ 
phượng Người như thế. 24 Thiên Chúa là thần khí, và những 
ai thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự 
thật." 

25
 Người phụ nữ thưa: "Tôi biết Ðấng Mêsia, gọi là 

Ðức Kitô, sẽ đến.  Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho 
chúng tôi mọi sự." 

26
 Ðức Giêsu nói: "Ðấng ấy chính là tôi, 

người đang nói với chị đây." 
27

 Vừa lúc đó, các môn đệ trở 
về.  Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một 
phụ nữ.  Tuy thế, không ai dám hỏi: "Thầy cần gì vậy?"  
hoặc "Thầy nói gì với chị ấy?"  
28

 Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người 
ta: 

29
 "Ðến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những 

gì tôi đã làm.  Ông ấy không phải là Ðấng Kitô sao?" 
30

 Họ 
ra khỏi thành và đến gặp Người. 

31
 Trong khi đó, các môn đệ 

thưa với Người rằng: "Rabbi, xin mời Thầy dùng bữa." 
32

 
Người nói với các ông: "Thầy phải dùng một thứ lương thực 
mà anh em không biết." 

33
 Các môn đệ mới hỏi nhau: "Ðã có 

ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng?" 
34

 Ðức Giêsu nói 
với các ông: "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của 
Ðấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người. 

35
 Nào 

anh em chẳng nói: Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt?  
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Nhưng này, Thầy bảo anh em: Ngước mắt lên mà xem, đồng 
lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái! 

36
 Ai gặt thì lãnh 

tiền công và thu hoa lợi để sống muôn đời, và như thế, cả 
người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. 

37
 Thật vậy, câu 

tục ngữ "kẻ này gieo, người kia gặt" quả là đúng! 
38

 Thầy sai 
anh em đi gặt những gì chính anh em đã không vất vả làm 
ra.  Người khác đã làm lụng vất vả; còn anh em, anh em 
được vào hưởng kết quả công lao của họ."  
39

 Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Ðức 
Giêsu, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi 
mọi việc tôi đã làm.

 40
 Vậy, khi đến gặp Người, dân Samari 

xin Người ở lại với họ, và Người ở lại đó hai ngày. 
41

 Số 
người tin vì lời Ðức Giêsu nói còn đông hơn nữa. 

42
 Họ bảo 

người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi 
tin.  Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người 
thật là Ðấng cứu độ trần gian."  
 
 Suy Niệm: 
 

Có một người Á Rập nghèo nọ phải băng qua giữa sa mạc 

trong cơn đói khát và mệt lả. Tình cờ, người đó bắt gặp một 

dòng suối. Với tất cả tấm lòng biết ơn ông ta uống từng 

ngụm nước và cảm thấy ngọt ngào khôn tả. Ông múc nước 

đổ vào bầu da cho đầy và tiếp tục cuộc hành trình. 

  

Sau nhiều ngày vất vả, ông đã đến thủ đô Baghdad. Tìm đủ 

cách để được tiếp kiến quan đầu tỉnh, ông dâng kính cho 

quan tặng vật là chính bầu nước. Quan đầu tỉnh đón nhận 

món quà một cách vui vẻ. Cho nước vào trong ly, ông uống 

cạn và cám ơn người Á Rập, đồng thời tưởng thưởng ông 

một cách quảng đại. Những người hầu cận cứ nghĩ thầm 

rằng đây là một thứ nước kỳ diệu nên ai cũng mong được 

nếm thử. Nhưng quan đầu tỉnh nhất mực từ chối… Chờ cho 

người Á Rập đi khuất, quan mới giải thích về cử chỉ của 

mình. Nước để lâu trong bầu da đã trở nên bẩn và hôi thối. 

Quan nghĩ rằng nếu tất cả mọi người đều uống nước đó và 

đều tỏ thái độ khó chịu trước mặt người Á Rập, ông ta hẳn 

sẽ bị tổn thương. 

  

Người Á Rập cứ tưởng mình trao tặng cho quan đầu tỉnh 

món quà diệu kỳ. Hóa ra là chính quan đầu tỉnh mới là 

người tặng cho anh món quà vô giá, với một phong cách 

trao ban hết sức tế nhị và thấm đậm tình người. 

  

Người phụ nữ Samari cứ tưởng mình làm ơn cho Đức Giêsu 

khi cho người uống nước từ giếng Giacóp. Hóa ra Người 

mới chính là vị ân nhân sẽ ban cho bà một thứ nước diệu kỳ, 

uống vào “sẽ không bao giờ khát nữa”. 

  

Nước ấy chính là Nước hằng sống, nước đó chính là Lời 

Đức Giêsu, lời bày tỏ con người kín nhiệm của Người, là 

Đấng Mêsia sẽ đến. Để cuối cùng, Người đã tự tỏ mình ra 

không phải cho người Do Thái đồng hương, cũng không 

phải cho các môn đệ thân yêu, mà là cho chính chị, người 

phụ nữ ngoại giáo Samari: “Đấng ấy chính là tôi, Người 

đang nói với chị đây” (Jn 4,26). Niềm vui vỡ òa trong tim, 

chị vội vã đi loan báo cho dân làng, để họ cũng được uống 

thứ nước tuyệt diệu của Đức Giêsu, Nước hằng sống, nước 

uống vào sẽ không còn khát nữa. 

  

- “Đấng ấy” chính là Mêsia, vị cứu tinh của nhân loại. Chỉ 

những ai tin vào Người, mới đáng lãnh nhận ơn cứu độ. 

- “Đấng ấy” chính là Nước hằng sống. Chỉ những ai thật 

lòng khao khát mới được ban cho thỏa thuê dư đầy. 

- “Đấng ấy” chính là Lời hằng sống. Chỉ những ai đón nhận 

Lời và thực thi trong cuộc sống, mới được sống đời đời. 

  

Cuối cùng, Đức Giêsu đã không ăn cũng chẳng uống. Vì 

Người dùng một thứ lương thực mà chính các Tông đồ cũng 

không hề biết. Thánh Gioan đã không để chúng ta phải chờ 

đợi lâu. Vâng, lương thực của Người chính là “đồng lúa đã 

chín vàng đang chờ gặt hái” (c.35), là “nhiều người Samari 

trong thành đó đã tin vào Người” (c.39). Cơn đói của Người 

là mong cho mọi người nhận biết và yêu mến Cha, cơn khát 

của Người là ước cho muôn người được no thỏa “nước uống 

vào sẽ không còn khát nữa”. 

  

Chúng ta sẽ làm thỏa cơn đói của Đức Giêsu, khi chúng ta 

làm theo người phụ nữ Samari mau mắn đi loan báo cho dân 

làng biết Người chính là Đấng Mêsia. Chúng ta sẽ làm thỏa 

cơn khát của Đức Giêsu, khi chúng ta cùng với dân làng 

Samari tin Người là “Đấng cứu độ trần gian” (c. 42). 
 
  Cầu Nguyện  
 
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết khao khát, tìm 
kiếm và sống các mầu nhiệm đức tin trong cuộc sống hằng 
ngày. Amen. 
 
      *** 
 

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY  NĂM A 
23 – 3 – 2014 

“Mù Lòa” 
 

 Tin Mừng: (Ga 9,1-41)  
 
1
 Khi ấy Ðúc Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới 

sinh. 
2
 Các môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội 

khiến người này mới sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ 
anh ta?" 

3
 Ðức Giêsu trả lời: "Không phải anh ta, cũng 

chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội.  Nhưng chuyện đó 
xảy ra là để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. 

4
 

Chúng ta phải làm những việc của Ðấng đã sai Thầy, khi 
trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được. 

5
 

Bao lâu, Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian."  
6
 Nói xong, Ðức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn 

thành bùn và xức vào mắt người mù,
 7

 rồi bảo anh ta: "Anh 
hãy đến hồ Xilôác mà rửa" (Xilôác có nghĩa là: người được 
sai phái).  Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy 
được. 

8
 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?" 

9
 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!" 

10
 Người ta liền hỏi anh: "Vậy, làm sao mắt anh lại mở 
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ra được như thế?" 
11

 Anh ta trả lời: "Người tên là Giêsu đã 
trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi, rồi bảo: "Anh hãy đến 
hồ Xilôác mà rửa.  Tôi đã đi, và sau khi rửa tôi nhìn thấy 
được." 

12
 Họ lại hỏi anh: "Ông ấy ở đâu?" Anh ta đáp: "Tôi 

không biết."  
13

 Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pharisêu. 
14

 Nhưng ngày Ðức Giêsu trộn chút bùn và làm cho mắt anh 
ta mở ra lại là ngày sabát. 

15
 Vậy, các người Pharisêu 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."  
16

 Trong nhóm Pharisêu, người thì nói: "Ông ta không thể là 
người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sabát"; kẻ 
thì bảo: "Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ 
như vậy?"  Thế là họ đâm ra chia rẽ. 

17
 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!" 

18
 Người Do thái không tin 

là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên gọi cha 
mẹ anh ta đến. 

19
 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?" 

20
 Cha mẹ anh đáp: "Chúng 

tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh. 
21

 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, tự nó nói về mình được." 
22

 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 Ðức Giêsu là Ðấng Kitô. 23 Vì thế, cha mẹ anh 
mới nói: "Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó." 

24
 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." 

25
 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!" 

26
 Họ mới nói với anh: 

"Ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế 
nào?" 

27
 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?" 28 Họ liền mắng nhiếc anh: "Có mày mới là môn 
đệ ông ấy; còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của ông Môsê. 
29

 Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Môsê; 
nhưng chúng ta không biết ông ấy bởi đâu mà đến." 30 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 cho tôi! 

31
 

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. 

32
 Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã 

mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. 
33

 Nếu không phải là 
người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được 
gì." 

34
 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. 
35

 Ðức 
Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh, và khi gặp lại anh, 
Người hỏi: "Anh có tin vào Con Người không?" 

36
 Anh đáp: 

"Thưa Ngài, Ðấng ấy là ai để tôi tin?" 
37

 Ðức Giêsu trả lời: 
"Anh đã thấy Người.  Chính Người đang nói với anh." 

38
 

Anh nói: "Thưa Ngài, tôi tin."  Rồi anh sấp mình xuống 
trước mặt Người. 

39
 Ðức Giêsu nói: "Tôi đến thế gian này 

chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và 
kẻ xem thấy lại trở nên đui mù!" 

40
 Những người Pharisêu 

đang ở đó với Ðức Giêsu nghe vậy, liền lên tiếng: "Thế ra cả 
chúng tôi cũng đui mù hay sao?" 

41
 Ðức Giêsu 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!".  
 
 Suy Niệm: 
 
Trong một chuyến đến thăm ngôi trường khiếm thị duy nhất 
của thành phố, tôi chạnh lòng nhìn cảnh một số em quờ 
quạng với chiếc gậy trên tay, có em lại bám vào vai bạn và 
cả hai cùng lần bước... Còn đến khi vào lớp, các em lại cẩn 
thận dùng những ngón tay nhỏ bé gầy guộc để đọc từng 
giòng chữ Braille trên trang giấy nổi... Bất chợt, ánh mắt tôi 
dừng lại ở một em bé có đeo một mẫu ảnh Thánh Giá nho 
nhỏ trên ngực áo. Tiến lại gần, tôi làm quen với em và được 
biết rằng:  Trước khi vào trường này, mẹ em đã đeo cây 
Thánh Giá này cho em và bảo:  "Ðèn của thân thể người ta 
là đôi mắt, còn với con, thì Thánh Giá sẽ là cây đèn cho con 
đấy!”  Tôi ân cần hỏi em: "Thế em có thấy vui không ?"  Em 
bé ngước nhìn lên với đôi mắt đục mờ, trả lời tôi: "Có chứ 
anh, em đã mất đôi mắt của thân thể, nhưng thật sự thì đôi 
mắt của tâm hồn em vẫn sáng!".   Nghe câu trả lời quả quyết 
ấy, tôi giật mình tự nhủ: Con mắt của tâm hồn mình có còn 
sáng hay đã tắt ngúm rồi nhỉ?  

(Trích Ðặc San CON ÐỨC MẸ, Xuân 2000) 
 
Bạn thân mến!  Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay tường 
thuật câu chuyện Ðức Giêsu đã chữa một người mù từ lúc 
mới sinh, một người lớn lên trong bóng đêm dày đặc. Ngài 
cho anh được thấy ánh mặt trời lần đầu tiên, thấy khuôn mặt 
của những người thân thuộc.  Nhưng quan trọng hơn, anh đã 
thấy và tin vào Ðức Giêsu, Ðấng là Ánh Sáng của thế giới. 
 Sau khi được sáng mắt, anh đã bước vào một cuộc hành 
trình đức tin đầy cam go.  Lúc đầu, Ðức Giêsu chỉ là một 
người mà anh không quen không biết.  Sau đó, anh dám 
khẳng định trước mặt mọi người Ngài là một ngôn sứ, là 
người bởi Thiên Chúa mà đến.  Cuối cùng, anh đã sấp mình 
để bày tỏ lòng tin vào Ngài.  Ðức tin của anh lớn lên qua 
những hiểm nguy và đe dọa.  Ngược với thái độ hồn nhiên 
và bình an của anh là thái độ bối rối bất an của giới lãnh đạo 
Do Thái Giáo.  Họ cứ hỏi đi hỏi lại về cách thức anh được 
chữa lành.  Cha mẹ của anh cũng được điều tra cẩn thận. 
Trước những lập luận vững vàng của anh, họ chỉ biết chê 
anh là dốt nát và tội lỗi.  Dựa vào một quan niệm hẹp hòi về 
việc giữ ngày sa bát, họ khẳng định Ðức Giêsu đã phạm tội 
khi chữa bệnh, tuy họ vẫn không hiểu tại sao một người tội 
lỗi lại có thể mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh.  Giới 
lãnh đạo Do Thái Giáo không muốn coi Ðức Giêsu là người 
của Thiên Chúa, vì điều đó đòi họ phải thay đổi lối suy nghĩ 
và lối sống đạo, thay đổi bộ mặt tôn giáo của cha ông, nhất 
là đòi họ phải tin và theo Ngài. Họ tự hào mình là người 
hiểu biết và đạo đức. Chính niềm tự hào này đã khiến họ 
khép lại, không có can đảm chấp nhận mình sai lầm, và cố 
chấp ở lại trong bóng tối.  
 
Mù không phải là một tội. Cố ý không muốn thấy mới là 
tội.  Chúng ta ai cũng sợ bị mù, nhưng lắm khi ta lại tự làm 
cho mình trở nên mù lòa, khi không chấp nhận thực tế về 
bản thân, khi né tránh sự thật và không muốn lắng nghe ai.  
Như những người mù xem voi, chúng ta chỉ thấy một phần 
của thực tại, một phần nhỏ của chân lý. Cần khiêm tốn để 
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nhận mình mù, mù về chính mình, mù về lãnh vực mình 
thông thạo, vì điều mình biết chỉ là phần nổi của tảng băng, 
vì con voi không giống như cái cột nhà hay cái quạt.  Thay 
vì cãi nhau do có cái nhìn khác nhau, chúng ta có thể bổ túc  
cho nhau, để dần dần đến gần với chân lý trọn vẹn. 
 
 Cầu Nguyện  
 
Lạy Chúa!  Như thánh Phaolô trên đường về Ðamát, xin cho 
con trở nên mù lòa vì ánh sáng chói chang của Chúa, để nhờ 
biết mình mù lòa mà con được sáng mắt. Xin cho con đừng 
sợ ánh sáng của Chúa, ánh sáng phá tan bóng tối trong con 
và đòi buộc con phải hoán cải.  
Xin cho con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối chỉ vì chút tự 
ái cỏn con. Xin cho con biết khiêm tốn để đón nhận những 
tia sáng nhỏ mà Chúa vẫn gửi đến cho con mỗi ngày.  
Và xin cho con hết lòng tìm kiếm Chân lý để Chân lý cho 
con được tự do và bình an. Amen. 
  

*** 
 

CHÚA NHẬT 5  MÙA CHAY  NĂM A 
30 – 3 - 2014 

“ Nối kết với Chúa Giêsu là Nguồn ban Sự Sống” 
 
 Lời Chúa (Ga 11,1-45)  
 
1
 Có một người bị đau nặng, tên là Ladarô, quê ở Bêtania, 

làng của hai chị em cô Macta và Maria. 
2
 Cô Maria là người 

sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân 
Người.  Anh Ladarô, người bị đau nặng, là em của cô. 

3
 Hai 

cô cho người đến nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, người 
Thầy thương mến đang đau nặng." 

4
 Nghe vậy, Ðức Giêsu 

bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày 
tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con 
Thiên Chúa được tôn vinh."  
5
 Ðức Giêsu quý mến cô Macta, cùng hai người em là cô 

Maria và anh Ladarô. 6 Tuy nhiên, sau khi được tin anh 
Ladarô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi 
đang ở. 

7
 Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: "Nào chúng 

ta cùng trở lại miền Giuđê!" 8 Các môn đệ nói: "Thưa Thầy, 
mới đây người Do thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại 
còn đến đó sao?" 

9
 Ðức Giêsu trả lời: "Ban ngày chẳng có 

mười hai giờ đó sao?  Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì 
thấy ánh sáng của thế gian này. 

10
 Còn ai đi ban đêm, thì vấp 

ngã vì không có ánh sáng nơi mình!" 
11

 Người nói những lời 
này, sau đó Người lại bảo họ: "Ladarô, bạn của chúng ta 
đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây." 

12
 

Các môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, nếu anh ấy yên 
giấc được, anh ấy sẽ khỏe lại." 

13
 Ðức Giêsu nói về cái chết 

của anh Ladarô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ 
thường. 

14
 Bấy giờ Người mới nói rõ: "Ladarô đã chết. 

15
 

Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để 
anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy." 

16
 Ông 

Tôma, gọi là Ðiđymô, nói với các bạn đồng môn: "Cả chúng 
ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!"  
17

 Khi đến nơi, Ðức Giêsu thấy anh Ladarô đã chôn trong 
mồ được bốn ngày rồi. 

18
Bêtania cách Giêrusalem không 

đầy ba cây số. 
19

 Nhiều người Do thái đến chia buồn với hai 
cô Macta và Maria, vì em các cô mới qua đời. 

20
 Vừa được 

tin Ðức Giêsu đến, cô Macta liền ra đón Người.  Còn cô 
Maria thì ngồi ở nhà. 

21
 Cô Macta nói với Ðức Giêsu: "Thưa 

Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. 
22

 Nhưng 
bây giờ con biết: bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, 
Người cũng sẽ ban cho Thầy." 

23
 Ðức Giêsu nói: "Em chị sẽ 

sống lại!" 
24

 Cô Macta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, 
khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." 

25
 Ðức Giêsu liền 

phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào 
Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.

 26
Ai sống và tin vào 

Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?" 
27

Cô Macta đáp: "Thưa Thầy, có.  Con vẫn tin Thầy là Ðức 
Kitô, Con Thiên Chúa, Ðấng phải đến thế gian." 

28
 Nói 

xong, cô đi gọi em là Maria, và nói nhỏ: "Thầy đến rồi, 
Thầy gọi em đấy!" 

29
 Nghe vậy, cô Maria vội đứng lên và 

đến với Ðức Giêsu. 
30

 Lúc đó, Người chưa vào làng, nhưng 
vẫn còn ở chỗ cô Macta đã ra đón Người.  
31

Những người Do thái đang ở trong nhà với cô Maria để 
chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng 
rằng cô ra mộ khóc em. 

32
Khi đến gần Ðức Giêsu, cô Maria 

vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói: "Thưa 
Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết." 

33
Thấy cô 

khóc, và những người Do thái đi với cô cũng khóc, Ðức 
Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. 

34
Người hỏi: "Các 

ngươi để xác anh ấy đâu?" Họ trả lời: "Thưa Thầy, mời 
Thầy đến mà xem." 

35
Ðức Giêsu liền khóc. 

36
Người Do thái 

mới nói: "Kìa xem! Ông ta thương anh Ladarô biết mấy!" 
37

 
Có vài người trong nhóm họ nói: "Ông ta đã mở mắt cho 
người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?" 

38
 Ðức 

Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ.  Ngôi mộ 
đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. 

39
 Ðức Giêsu nói: 

"Ðem phiến đá này đi."  Cô Macta là chị người chết liền nói: 
"Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được 
bốn ngày." 

40
 Ðức Giêsu bảo: "Nào Thầy đã chẳng nói với 

chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên 
Chúa sao?" 

41
 Rồi Người ta đem phiến đá đi.  

Ðức Giêsu ngước mắt lên và nói: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha, 
vì Cha đã nhậm lời con. 

42
 Phần con, con biết Cha hằng 

nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con 
đã nói để họ tin là Cha đã sai con." 

43
 Nói xong, Người kêu 

lớn tiếng: "Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ!" 
44

 Người chết liền 
ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn.  Ðức Giêsu 
bảo: "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi!" 

45
 Trong 

số những người Do thái đến thăm cô Maria và được chứng 
kiến việc Ðức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.  
 
 Suy Niệm: 
 
Sự sống vô cùng quý báu. Mạng sống hơn đống vàng. “Thà 
là một con chó (đang) sống còn hơn là một con sư tử chết.” 
(nhà văn Jack London). Ai cũng khao khát sống, sống lâu 
sống khoẻ, trẻ mãi không già. Người ta mưu cầu sự sống 
bằng đủ mọi cách, với bất cứ giá nào. Nếu có phương thuốc 
trường sinh, thì dù phải mua với giá cao ngất, thậm chí phải 
bán cả gia tài mới đủ, người  ta cũng quyết mua cho bằng 
được. Khát vọng lớn nhất của nhân loại là khát sống. Cho dù 
cuộc sống hôm nay chỉ là tạm bợ, nay có mai không, có 
nhiều đắng cay cơ cực, có nhiều vất vả muộn phiền, nhưng 
ai ai cũng khát khao được sống.  
  
Cái chết của Ladarô nói lên thân phận mong manh kiếp 
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người. Cuộc đời của Ladarô cũng mong manh như thế. Đang 
nửa chừng xuân, đang tuổi còn dồi dào sức sống, Ladarô vội 
vã từ giã cuộc đời, để lại vô vàn đau thương tiếc nuối cho 
thân nhân cũng như bè bạn.  Đó là một mất mát vô cùng lớn 
lao mà không gì trên đời bù đắp nổi. Mất gì người ta cũng 
có thể kiếm lại được và có thể tậu lại cái mới tốt hơn; còn 
mất mạng sống là mất tất cả và dường như chẳng còn cách 
nào phục hồi lại được!  
 
Chính vì thế mà khi Ladarô chết đi, bà con họ hàng vô cùng 
thương tiếc. Cho dù Ladarô đã an nghỉ trong mộ bốn ngày 
rồi mà hai người chị là Matta và Maria vẫn còn ngậm ngùi 
thổn thức... Ngay cả Chúa Giêsu khi đến thăm mộ cũng 
không cầm được nước mắt trước cái chết của người thanh 
niên còn xuân trẻ này. Chúa Giêsu đem lại sự sống đời đời 
cho nhân lọai. Vậy phải tìm đâu cho có sự sống lâu bền? 
Phải làm gì để biến đổi đời sống mau qua trở thành vĩnh 
cửu? 
 
Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta bí 
quyết. Ngài tỏ cho Matta và Maria biết bí quyết nầy: “Ta là 
sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ 
được sống”. Nếu chỉ nói suông thì lời nói đó chẳng có giá trị 
gì. Điều quan trọng là lời khẳng định của Chúa Giêsu được 
củng cố bằng sự việc kèm theo. Dù Ladarô đã chết và được 
mai táng trong mộ bốn ngày rồi, thân xác bắt đầu sình lên và 
đã nặng mùi, thế mà khi Chúa Giê-su kêu gọi: "La-da-rô, 
hãy ra đây!" thì người chết bắt đầu vươn vai trỗi đậy, bước 
ra khỏi mồ theo lời Chúa truyền dạy trước sự kinh ngạc của 
những người chứng kiến, trước sự hoan hỉ khôn tả của thân 
nhân họ hàng.  
 
Sự kiện Chúa Giêsu làm cho Ladarô sống lại, kèm theo sự 
kiện chính Ngài đã tự mình sống lại sau khi đã chết trên thập 
giá và mai táng trong mồ… chứng tỏ rằng Ngài là Đấng 
hằng sống và có thể ban sự sống cho mọi người. 
 
Hãy kết nối với Chúa Giêsu để nhận được sự sống đời đời.  
Chúa Giêsu là Nguồn ban sự sống. Muốn sống đời đời thì 
hãy kết nối với Chúa Giêsu. Bóng đèn muốn được toả sáng 
thì phải kết nối với nguồn điện. Cành nho muốn được trổ 
sinh hoa trái phải được tháp nhập vào thân nho. Bàn tay 
muốn sống còn và hoạt động thì phải liên kết với cơ thể. 
Con người muốn được sống dồi dào và vĩnh cửu thì phải nối 
kết với Nguồn ban sự sống là Chúa Giêsu.  
 
 Cầu Nguyện 
 
Lạy Chúa Giêsu, qua bí tích Rửa Tội, Chúa đã nối kết chúng 
con nên một với Chúa, để được trở thành chi thể của Chúa. 
Qua bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu cho chúng con được trở 
nên đồng huyết nhục với Chúa và từ đó, sự sống thần linh 
của Chúa được thông truyền cho chúng con. Tiếc thay, khi 
phạm tội trọng, chúng con đã tự cắt lìa mình ra khỏi Chúa 
như cành nho lìa thân nho, như bàn tay bị cắt lìa khỏi cơ thể 
và như thế chúng con đánh mất sự sống đời đời.  Xin cho 
chúng con sớm giao hoà với Chúa qua bí tích Giải Tội, để 
được nối kết lại với Chúa và để cho sự sống thần linh của 
Chúa tiếp tục thông truyền cho chúng con. 
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CHIẾC CẦU THANG KỲ DIỆU 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại thành phố Santa Fe, bang Mexico, Hoa kỳ, một bí 

mật đã xảy ra hơn 130 năm, thu hút khoảng 250 ngàn du 

khách mỗi năm. Nơi đó là: Nhà Nguyện LORETTO. 

 

 Điểm độc đáo của Nhà Nguyện này là nơi được cho 

là đã xảy ra phép lạ với chiếc cầu thang. 

 Nhà Nguyện được xây vào khoảng thế kỷ thứ 19. 

Khi hoàn thành, các nữ tu phát hiện thấy họ đã quên 

không làm cầu thang để đi lên sàn hát của Nhà 

nguyện. Họ làm Tuần Cửu Nhật để cầu xin Thánh 

Giuse Thợ để Ngài giúp đỡ. 

 Vào ngày cuối cùng của Tuần Cửu Nhật, một người 

lạ mặt gõ cửa và tự xưng là một thợ mộc, muốn giúp 

các nữ tu làm cái cầu thang. Ông ta đã một mình làm 

xong cái cầu thang hình xoắn ốc, và nó đã trở thành 

một kiệt tác của nghề thợ mộc. 

 Làm xong, ông thợ mộc ấy lặng lẽ biến mất mà 

không hề đòi thù lao. Ông đã hoàn tất cầu thang mà 

không sử dụng một keo dán hay một cây đinh nào. 

 Không ai hiểu được làm thế nào cây cầu thang có thể 

đứng vững được, vì nó không có cột trụ trung tâm để 

đỡ sức nặng của loại cầu thang này. 

 Trong khắp cả thành phố Santa Fé, người ta cho rằng 

người thợ mộc ấy chính là Thánh Giuse… đã được 

Chúa Giêsu gởi đến để đáp lại lời nguyện xin của các 

nữ tu. Từ ngày ấy, chiếc cầu thang được coi là một 

Phép Lạ, và trở thành địa điểm hành hương. 

 Người đại diện ở Nhà Nguyện nói rằng có 3 điều bí 

ẩn ở đây: 

 

1.Thứ nhất là: Cho đến nay vẫn chưa ai biết được tên    

tuổi của người thợ mộc ấy. 

2. Thứ hai là: Mọi kiến trúc sư, kỹ sư và khoa học gia 

đều nói rằng không thể hiểu được làm thế nào chiếc 

cầu thang có thể đứng vững mà không có điểm tựa ở 

trung tâm (như thường thấy ỏ các cầu thang loại xoắn 

ốc này). 

3. Thứ ba là: Gỗ làm cầu thang lấy từ đâu? Họ đã kiểm 

tra và phát hiện rằng gỗ được sử dụng làm cầu thang 

không hề có trong toàn vùng ấy. 

4. Thêm một chi tiết làm tăng niềm tin vào Phép Lạ là: 

Cầu thang có 33 bậc, là tuổi của Chúa Giêsu Kitô ở 

trần gian. 
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