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THỨ NĂM TUẦN THÁNH C - NGÀY 18/04/2019

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 13: 1-15)

1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với
Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu
thương họ đến cùng.2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định
nộp Đức Giê-su.3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người,
Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa,4 nên trong một bữa ăn,
Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.5 Rồi Đức Giê-su đổ
nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.6 Vậy,
Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa
chân cho con sao? "7 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng
sau này anh sẽ hiểu”.8 Ông Phê-rô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào
con chịu đâu! " Đức Giê-su đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được
chung phần với Thầy”.9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không
những chân, mà cả tay và đầu con nữa”.10 Đức Giê-su bảo ông: "Ai đã tắm rồi, thì không
cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng
không phải tất cả đâu! "11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: "Không phải
tất cả anh em đều sạch”.12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào,
về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?13 Anh em gọi
Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.14 Vậy,
nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân
cho nhau.15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho
anh em.

SUY NIỆM/SỐNG VÀ CHIA SẺ TÌNH CHÚA YÊU TÔI

“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu
thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 34).

Yêu thương trở thành điều răn mới - mới vì Chúa Giêsu đòi mọi người phải yêu nhau như Người
đã yêu mọi người. Như vậy, vấn đề cốt lõi ở đây là phải cảm nhận được tình yêu của Chúa
Giêsu. Nếu không cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu thì làm sao chúng ta có thể yêu
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như Người yêu được. Chính vì thế, trước khi công bố điều răn mới này, Ðức Giêsu đã cúi xuống
rửa chân cho các môn đệ, trong đó có Giuđa - người sẽ phản bội Người. Mặc dù biết Giuđa có ý
định phản bội nhưng Chúa Giêsu vẫn cúi xuống để rửa chân cho ông. Người cúi xuống bên
chân Giuđa để bày tỏ tình yêu ngay cả khi Giuđa phản bội. Người tiếp tục bày tỏ tình yêu khi
chấm miếng bánh đầu tiên trao cho Giuđa, như đưa ra một vẫy gọi thân thương cuối cùng (x. Ga
13, 26). Chúa Giêsu muốn cho Giuđa và các môn đệ cảm nhận được tình yêu của Người khi cúi
xuống rửa chân cho các ông.

Ðức Giêsu biết rõ số phận đang chờ mình. Người sẽ yêu đến cùng bằng việc hiến mạng trên
thập giá. Ðức Giêsu đã yêu trước khi truyền cho ta yêu nhau. Nếu không cảm nhận được tình
yêu mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta, thì chúng ta cũng không thể yêu nhau như Người muốn
được. Một quy luật hết sức tự nhiên, một người càng có kinh nghiệm yêu thương thì họ càng có
xu hướng sống yêu thương. Ngược lại, một người càng có kinh nghiệm về bạo lực thì họ có xu
hướng sống bạo lực.

Xin Chúa, cho mỗi người BẠN VÀ TÔI trong Tuần Thánh này không chỉ dừng lại ở việc
chiêm ngắm tình yêu của Chúa qua mầu nhiệm tử nạn, nhưng còn biết để cho Chúa chạm
VÀO. NHỜ THÁNH THẦN chữa lành những vết thương do tội lôi MÌNH đã gây ra, để mỗi
người đều có những kinh nghiệm về tình thương của Chúa dành cho mình. Nhờ đó, TÔI
mới có khả năng yêu thương người khác.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Kính chuyển:
Hồng
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