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Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester, CA   
Giáo Xứ Chân Phước Teresa Calcutta 

Linh mục Quản Nhiệm Joseph Nguyễn Trong SVD 
36515 Briggs Rd, Murrieta, CA 92562 

website: www.cddmlv.com 
Số Phát Hành: 06 April/17/2011 

Bản Tin Hàng Tuần 
Giờ Lễ Chủ Nhật 
-Thứ Bảy: 4:00PM (Spanish) 
                  5:00PM (English)  
-Chủ Nhật: 7:30AM, 9:00AM, 11:00AM & 
5:00PM (English) 
Lễ Tiếng Việt:  
- Thánh Lễ: 1:30- 2:30PM  
- Giải Tội:   1:00-1:30PM 
- Tập Hát:   1:00-1:30PM 
- Giáo Lý:  12:00PM-1:30PM 

Đọc kinh mân côi:   
Mỗi 7:00PM thứ bảy đầu tháng 

Rửa Tội, Hôn Phối, Thêm Sức, Gia 
nhập vào Cộng Đoàn  hoặc thay 
đổi địa chỉ 
Xin liên lạc Chị Chủ Tịch Vũ Thị Kim 
Oanh. Phone: 951-375-6687 

Xức Dầu & Rước Mình Thánh tại 
gia 
Xin liên lạc Cha Giuse Nguyễn Trọng, 
SVD. Phone: 951-742-9581 

Ban Mục Vụ:  
Chủ Tịch: Vũ Thị Kim Oanh  951-375-6687 
Ngoại Vụ: Nguyễn Q. Dung   951-375-9374 
Xã hội:  Nguyễn Thanh Tâm  951-375-9374 

Xã hội:  Phạm Thiên Tứ        951-375-8398  
Thư  ký :  Trần Hoài Hương   951-795-0120 
Kế Toán:  Đoàn P. Thoại        858-206-5795 
Lời Chúa:  Trần Huy Chuẩn   951-213-1927 

Thánh Thể:Vũ T. Bạch Tuyết 951-834-6312 

Phòng Thánh: Hà Đỗ              951-526-8451 
Phòng Thánh:Lương K. Liên 951-368-8664 
Thánh Nhạc:Lê Phước Thiện 951-775-2222 
Giáo lý : Kim Lý & Trí Mai  951-795-0120 
Truyền Thông: Nguyễn B. Sương 858-206-
5795  
email:  banmucvu@cddmlv.com hoặc 
            bantruyenthong@cddmlv.com 

TIN MỪNG CHỦ NHẬT  LỄ LÁ 

 

Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su Kitô theo 
thánh Mát-thêu:  Mt 27, 11-54 

C. Khi ấy, Chúa Giêsu đứng trước tổng trấn 
Phi-latô, và quan hỏi Người rằng: S. "Ông có 
phải là Vua dân Do-thái không?" C. Chúa 
Giêsu đáp: "Ông nói đúng!" C. Nhưng khi các 
thượng tế và kỳ lão tố cáo Người thì Người 
không trả lời chi cả. Bấy giờ Philatô bảo 
Người: S. "Ông không nghe thấy tất cả những 
điều họ tố cáo ông sao?" C. Chúa Giêsu cũng 
không đáp lại về một điều nào, khiến quan 
tổng trấn hết sức ngạc nhiên.  

Vào mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn có thói 
quen phóng thích cho dân một người tù tuỳ ý 
họ xin. Lúc ấy có một phạm nhân nổi tiếng tên 
là Baraba. Vậy Philatô nói với dân chúng đã tụ 
tập lại đó rằng: S. "Các ngươi muốn ta phóng 
thích ai, Baraba hay Giêsu mà người ta vẫn gọi 
là Kitô?" C. Quan biết rõ chỉ vì ghen ghét mà 
chúng đã nộp Người.    

Tiếp theo trang 2
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Tin Mừng Chủ Nhật Lễ Lá (Tiếp theo) 

Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người nói cùng quan rằng: S. "Xin ông đừng 
can thiệp gì đến vụ người công chính ấy, vì hôm nay trong một giấc chiêm bao, tôi đã 
phải đau khổ rất nhiều vì người ấy". C. Nhưng các thượng tế và kỳ lão xúi giục dân xin 
tha Baraba và giết Chúa Giêsu. Quan lại lên tiếng hỏi họ: S. "Trong hai người đó các 
ngươi muốn ta phóng thích ai?" C. Họ thưa: S. "Baraba!" S. "Vậy đối với Giêsu gọi là 
Kitô, ta phải làm gì?" C. Họ đồng thanh đáp: S. "Đóng đinh nó đi!" C. Quan lại hỏi: S. 
"Nhưng người này đã làm gì nên tội?" C. Chúng càng la to: S. "Đóng đinh nó đi!" C. 
Bấy giờ Philatô thấy mất công, lại thêm náo động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt 
dân chúng và nói: S. "Ta vô can về máu người công chính này, mặc kệ các ngươi". C. 
Toàn dân đáp: S. "Hãy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi". C. 
Bấy giờ quan phóng thích Baraba chohọ,còn Chúa Giêsu thì trao cho họ đánh đòn, rồi 
đem đi đóng đinh vào thập giá.  

Bấy giờ lính tổng trấn liền điệu Chúa Giêsu vào trong công đường và tập họp cả cơ đội 
lại chung quanh Người. Họ lột áo Người ra, khoác cho Người một áo choàng đỏ, rồi 
quấn một vòng gai đặt trên đầu Người và trao vào tay mặt Người một cây sậy, họ quỳ 
gối trước mặt Người mà nhạo báng rằng: S. "Tâu vua dân Do-thái!" C. Đoạn họ khạc 
nhổ vào Người và lấy cây sậy đập trên đầu Người. Khi đã chế nhạo Người xong, họ lột 
áo choàng đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho Người và điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. 
Lúc đi ra, họ gặp một người thành Xyrênê tên là Simon, liền bắt ông vác đỡ thánh giá 
cho Người.  

Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. Họ cho Người uống rượu hoà với 
mật đắng, Người chỉ nếm qua nhưng không muốn uống. Khi đã đóng đinh Người trên 
thập giá rồi, họ rút thăm chia nhau áo Người, để ứng nghiệm lời tiên tri rằng: "Chúng đã 
chia nhau áo Ta, còn áo ngoài của Ta, chúng đã bắt thăm". Rồi họ ngồi lại canh Người. 
Họ cũng đặt trên đầu Người bản án viết như sau: Người này là Giêsu, vua dân Do-thái. 
Lúc ấy, cùng với Người, họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên 
tả. Những người đi ngang qua, lắc đầu chế diễu Người và nói: S. "Kìa, ngươi là kẻ phá 
đền thờ và xây cất lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình đi, nếu là Con Thiên Chúa, thì hãy 
xuống khỏi thập giá đi!" C. Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế nhạo Người 
rằng: S. "Nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu nổi chính mình! Nếu nó là vua dân Do-
thái, thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta sẽ tin nó. Nó đã trông cậy Thiên 
Chúa, nếu Ngài thương nó thì bây giờ Ngài hãy cứu nó, vì nó nói: "Ta là Con Thiên 
Chúa!" C. Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với Người cũng nhục mạ Người 
như thế. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng 
giờ thứ chín thì Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: "Eli, Eli, lema sabachtani!" C. Nghĩa là: "Lạy 
Chúa con, lạy Chúa con! sao Chúa bỏ con!" C. Có mấy người đứng đó nghe vậy nói 
rằng: S. "Nó gọi tiên tri Elia". C. Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy một miếng 
bọt biển, nhúng đầy dấm và cuốn vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống. Nhưng có 
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kẻ lại bảo: S. "Hãy chờ xem Elia có đến cứu nó không?" C. Đoạn Chúa Giêsu lại kêu lên 
lớn tiếng và trút hơi thở. 

Bỗng nhiên màn đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, đất chuyển động, đá nứt ra. 
Các mồ mả mở tung và xác của nhiều vị thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi 
Chúa sống lại, họ ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người. Còn viên sĩ 
quan và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu, thấy đất chuyển động và các sự xảy 
ra, thì thất kinh sợ hãi và nói: S. "Đúng người này là Con Thiên Chúa".     

Chia Sẻ Tin Mừng 

 

Một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của danh hoạ Rembradt, người Hoà Lan, sống 
vào thế kỷ 17, đó là bức tranh “Ba Thập Giá”. Nhìn vào tác phẩm, ai cũng bị thu hút 
ngay vào trung tâm: giữa thập giá của hai người bất lương, thập giá của Chúa Giêsu trổi 
lên một cách ngạo nghễ. Dưới chân thập giá là cả một đám đông mà gương mặt nào 
cũng biểu lộ hận thù oán ghét… Tác giả như muốn nói rằng: không trừ một người nào 
mà không dính líu vào việc đóng đinh Chúa Giêsu. 

Nhìn kỹ vào đám đông, người ta thấy có một gương mặt như mất hút trong bóng tối, 
nhưng một vài nét cũng đủ cho các nhà chuyên môn chuẩn đoán rằng đó chính là khuôn 
mặt của danh hoạ Rembrandt, tác giả của bức tranh này. 

Tại sao giữa đám đông của những kẻ đằng đằng sát khí khi tham dự vào cuộc thảm sát 
Chúa Giêsu, Rembradt, nhà danh hoạ lại chen vào khuôn mặt của mình? 

Câu trả lời duy nhất mà người ta có thể đưa ra để giải thích về sự hiện diện của tác giả 
giữa đám người lý hình: đó là ý thức tội lỗi của chính ông. Rembrandt muốn thú nhận 
rằng: chính tội lỗi của ông đã đóng góp vào việc treo Chúa Giêsu lên thập giá. Và qua sự 
có mặt của ông, tác giả cũng muốn nói với mỗi người chiêm ngắm bức tranh rằng, họ 
cũng dự phần vào việc đóng đinh Chúa Giêsu.  

Dưới cái nhìn lịch sử thì quả thực cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là hành động tội 
ác của những người Do Thái và La Mã cách đây hai ngàn năm. Phêrô đã chối bỏ Ngài. 
Philatô đã rửa tay để chối bỏ trách nhiệm của ông. Những người Do Thái đã cuồng tín 
kêu gào đóng đinh Ngài vào thập giá. Các binh sĩ La Mã đã đánh đập, hành hung Ngài 
và cuối cùng treo Ngài lên thập giá. 

Nhưng dưới cái nhìn của người có niềm tin, thì cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là 
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một mầu nhiệm. Mầu nhiệm bởi vì chúng ta không thể hiểu được tại sao Con Một Thiên 
Chúa đã phải trải qua một thân phận đớn đau như thế? Mầu nhiệm, bởi vì một cách nào 
đó, người có niềm tin cũng cảm thấy mình đã thực sự tham dự vào việc đóng đinh ấy. 
Chúng ta tuyên xưng rằng Ngài đã chịu đóng đinh vì chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, 
nghĩa là chính do tội lỗi của chúng ta mà Ngài đã phải bị treo trên thập giá. Tội lỗi của 
chúng ta ngày này, cho dù cách xa hai ngàn năm, vẫn là một chối bỏ, một tiếng reo hò, 
một xỉ vả hoặc chính là một cái đinh đóng vào thân thể Ngài… 

Thử hỏi, nếu tôi là người đương thời có liên quan đến vụ án của Chúa Giêsu, tôi sẽ đứng 
trong nhóm người nào và với thái độ nào? 

Phải thú nhận rằng, tôi không dễ gì làm được như ông Simon thành Syrênê đã vác đỡ 
thập giá Chúa Giêsu. Nhưng cũng đừng vội quả quyết rằng, tôi không thể đứng về phía 
đám quần chúng đả đảo Chúa, không thể là Phêrô chối Chúa, hoặc là nhóm tông đồ trốn 
chạy, hoặc là Phalatô lên án người vô tội, hoặc là đám quân lính đánh đòn và đóng đinh 
Chúa. Trái lại, kinh nghiệm bản thân tôi cho thấy rõ ràng tôi rất yếu đuối, dễ đứng về 
phe kẻ mạnh thế, không dám can đảm bênh vực công lý và dễ dàng trung thành với 
Chúa trên môi miệng cũng như khi mọi sự đều xuôi chảy, nhưng lại phản bội Chúa dễ 
dàng trong hành động cụ thể và khi gặp nghịch cảnh, tương tự hành động của Giuđa! 
Chúng ta không ai vô tội trước cái chết của Con Thiên Chúa. Ngài vẫn còn hấp hối cho 
đến ngày tận thế. 

Với Chúa Nhật Lễ Lá , Tuần Thánh đã bắt đầu. Đức Giêsu vào thành Giêrusalem để 
hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua đem lại ơn cứu độ cho loài người. Bề ngoài, cuộc tiến 
vào thành Giêrusalem giữa tiếng tung hô của đám đông quần chúng nô nức phất cao 
cành lá “hoan hô Con Vua Đavit” có vẻ một cuộc toàn thắng vang dội. Thực ra, đây là 
một cuộc mở màn Thương Khó mỉa mai nhất và có lẽ cũng là giai đoạn bi thương nhất 
của cuộc Thương Khó. Bởi vì Chúa biết rõ rằng trong niềm phấn khởi chóng qua của 
quần chúng đã chất chứa một sức phản bội sẽ bùng nổ dữ dội trước mặt Tổng trấn 
Philatô, trong tiếng kêu gào vào những bàn tay nắm chặt đưa lên: “Đả đảo! Đóng đinh 
nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá!”. 

Rước lá đi theo Chúa Giêsu trong vài giờ không phải là một điều khó khăn lắm. Đi theo 
Chúa giữa lúc Ngài được tung hô chúc tụng là điều dễ dàng. Nhưng tiếp tục đi theo Ngài 
khi Ngài đã bị mọi người bỏ rơi và lên án, điều đó khó hơn nhiều. Tin Mừng không thấy 
nói đến một ai dám lên tiếng bênh vực cho Chúa Giêsu vào lúc đó, mà chỉ thấy lên tiếng 
đòi phóng thích cho tên đạo tặc Baraba. Nếu Kitô hữu được định nghĩa là người đi theo 
Chúa Giêsu, thì chắc chắn chúng ta sẽ có lúc nghiệm thấy nỗi khó khăn khi phải đến nơi 
mà mình không muốn đến. Con đường bước theo Chúa có lúc vui, lúc buồn. Chúng ta 
phải có mặt ở trong đám đông hoan hô Chúa khi vào thành đô Giêrusalem và cũng 
không được vắng mặt khi Ngài hấp hối trên thập giá. 

Trong những ngày thánh này, chúng ta phải tìm thời giờ đọc lại chậm rãi cuộc khổ nạn 
của Chúa Giêsu. Hãy để cho tâm tình, lời nói và hành động của Chúa Giêsu thấm 
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nhuần và biến đổi chúng ta. Trong cuộc khổ nạn của Chúa, chúng ta bắt gặp rất nhiều 
tình huống tăm tối của đời thường: vu khống, phản bội, ghen tương, bất công, nhục nhã, 
đau khổ, sợ hãi, cô đơn, hèn nhát, cái chết… Nhưng trên hết, chúng ta bắt gặp một tình 
yêu. Tình yêu vô cùng lớn của Đức Giêsu đối với Chúa Cha và nhân loại. Chỉ có tình 
yêu mới làm cho mọi khổ đau có giá trị cứu độ. 

Càng suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy mình càng yêu thánh 
giá của Chúa hơn, yêu thánh giá của mình hơn và kính trọng thánh giá của người khác 
hơn.                                                                                                                      R. Veritas 

Sống Đạo Mùa Chay 
Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 22/4/2011: NGÀY BUỘC GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT:   
TUỔI GIỮ CHAY: Từ 18 tuổi trọn đến hết 59 tuổi.  
TUỔI KIÊNG THỊT: Từ 14 tuổi trở lên  
CÁCH GIỮ CHAY: Trong ngày chay chỉ được ăn một bữa no (chọn bữa nào cũng 
được), còn những bữa khác chỉ được ăn chút ít để bụng còn đói. Trong ngày chay không 
được ăn vặt như kẹo, bánh v.v  
CÁCH KIÊNG THỊT: Cấm ăn thịt loài máu nóng (heo, bò, gà, vịt…) bao gồm thịt và tất 
cả những thứ khác như tim, gan, lòng chay.... Nhưng được dùng các nước thịt và các đồ 
ăn có pha chất thịt, như cháo nước thịt. Được ăn cá và loài máu lạnh (như ếch, rùa, sò, 
cua, tôm). Ngày kiêng thịt cũng được phép dùng trứng và các sản phẩm từ sữa như bơ 
và phó mát ...  
 
GIUĐA ƠI ÔNG LÀ AI VẬY! 

Điểm qua khuôn mặt của mười hai môn đệ đầu tiên của 
đức Giêsu, có lẽ nhân vật khơi nhiều lý thú cho tôi không 
ai hơn chính là Giuđa.  Trong Thánh Kinh, mỗi lần nhắc 
đến tên Giuđa Iscariôt, tác giả không những đặt cái tên 
Giuđa ở cuối cùng trong danh sách mười hai mà còn kèm 
theo cái đuôi ‘kẻ phản bội’, Giuđa kẻ phản bội.  Tại sao lại 
phải gán cái danh từ ‘kẻ phản bội’ cho Giuđa mà không 
gán cho mười một vị kia?  Đọc Thánh Kinh, ta thấy rõ 
ràng các môn đệ ai ai cũng đã từng ít nhất một lần bỏ đức 
Giêsu chạy thoát thân một mình vì sợ hãi đó sao!  Lúc đức 
Giêsu bị quân gian hung dữ mang gậy gộc mã tấu vây tứ 
bề ở vườn Ghetsêmani, tất cả môn đệ đều ba chân bốn 
cẳng chạy thục mạng không còn một mống.  Đó cũng là 

một hành động phản bội vậy.  Hung hãn nóng tính như Phêrô người anh đầu đàn trong 
nhóm mười hai, không những cũng dùng đến tẩu vi thượng sách mà còn chối thầy mình 
lia lịa tới ba lần trước mặt một đứa đầy tớ gái.  Khi chị ta nhận ra Phêrô là một trong 
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đám mười hai, Phêrô ba lần đỏ mặt tía tai “Ê chị kia, đừng nói bậy nghen, tui hổng biết 
cái ông Giêsu đó là ai đâu à.  Đừng có nói oan cho tui chớ.”  Phải chi là một đấng 
trượng phu vai u thịt bắp làm cho Phêrô khiếp sợ ta còn thông cảm cho, đằng này chỉ là 
một đứa đầy tớ gái thôi mà Phêrô đã khiếp hãi đến thế.  Đúng là quê một cục!  Cái câu 
“chối như Phêrô chối Chúa” về sau được dùng để chê bai những kẻ hèn nhát không dám 
nhìn sự thật.  Thế tại sao chỉ có một mình Giuđa bị cái nhãn ‘kẻ phản bội’ nhỉ?  Các tác 
giả Thánh Kinh có thành kiến với Giuđa chăng?  Bất công cho Giuđa chăng? 

Nhóm mười hai môn đệ đầu tiên, hầu hết là dân chài cá hoặc làm ruộng.  Nếu hầu hết là 
dân mù chữ thất học thì xem ra Giuđa Iscariôt có lẽ là một nhân vật sáng giá, có tài có 
học.  Giuđa có đầu óc thực tế bén nhạy, một con người biết tính toán.  Chính vì điểm 
này có lẽ Giuđa là người được chọn làm quản lý chăm lo những nhu cầu thường nhật 
của đức Giêsu và những người theo Ngài.  Một công việc đòi hỏi sự lanh lẹ tháo vát và 
biết tính toán.  Có thể nói Giuđa là người đóng vai trò ngoại giao chăm lo những nhu 
cầu ‘thế tục’ để các vị kia có thời gian theo đức Giêsu mà chăm lo việc ‘nước trời’.  
Theo Phúc âm thánh Marcô, câu chuyện đức Giêsu một ngày kia đang cùng các môn đệ 
dùng bữa tại nhà ông Simon, bỗng dưng có một phụ nữ đem đến một chai dầu thơm quí 
giá, đập vỡ chai dầu, rồi chị ta lấy dầu xức lên đầu Giêsu.  Tương truyền Giuđa chính là 
người cảm thấy bực bội và phản đối “Sao lại phí thế!  Đem chai dầu bán cũng được hơn 
300 đồng bạc, lấy số tiền đó đi giúp người nghèo có phải thực tế hơn không.”  Quả là 
một Giuđa với đầu óc biết tính toán và thực tế.  Chúng ta đừng quên rằng, cũng như bao 
nhiêu môn đệ khác, Giuđa cũng đã hy sinh từ bỏ mọi sự mà theo đức Giêsu.  Giuđa là 
người có thiện chí lúc ban đầu. 

Tất cả các môn đệ theo đức Giêsu đều ôm ấp một tham vọng riêng tư kín đáo, một hoài 
bão có tính chất chính trị.  Đức Giêsu đang là một nhân vật tiếng tăm, làm nhiều phép lạ, 
dân chúng đã từng ùn ùn kéo nhau theo Ngài, họ đòi tôn Ngài làm vua, nhất là sau phép 
lạ năm chiếc bánh và hai con cá.  Ai ai cũng tin rằng sớm muộn đức Giêsu sẽ làm một 
cuộc cách mạng, lật đổ đế quốc La mã, khôi phục một quốc gia Do thái độc lập.  Lúc 
ban đầu, các môn đệ theo đức Giêsu vì muốn được chia chác quyền lực về sau, chứ 
không ai trong họ nghĩ đến số phận một ngày kia phải rơi đầu đổ máu làm chứng cho 
đức Giêsu.  Phúc âm thánh Mathêo tường thuật câu chuyện bà Zêbêdê, mẹ của hai môn 
đệ theo Giêsu, một ngày kia kín đáo đi cửa sau đến năn nỉ Giêsu, đại khái “Thầy ơi, sau 
này cách mạng có thành công, ngai vua thầy cứ ngồi, còn hai đứa quí tử của con đây, 
thầy cho một đứa ngồi ghế thủ tướng, một đứa ngồi ghế bộ trưởng trong nội các, thầy 
đừng quên nhé.”  Mười vị kia đã đùng đùng nổi giận sau khi khám phá ra âm mưu đâm 
thọc sau lưng chiến sĩ của ba mẹ con nhà Zêbêđê.  Phêrô sau khi được đức Giêsu cho 
biết mình sẽ lên Gêrusalem nạp mạng và chịu chết ở đó, vội vàng kéo thầy qua một bên 
trách “Ậy, thầy chớ nói dại.  Cách mạng chưa thành công sao thầy lại nói những chuyện 
xui xẻo như thế.”  Con đường theo Giêsu của các môn đệ ở lúc ban đầu là con đường 
của thế lực và quyền lợi.  Như vậy chúng ta thấy được cái bản chất rất là con người ở 
các môn đệ thân tín nhất của đức Giêsu mà Giuđa không phải là ngoại lệ. 
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Giuđa dĩ nhiên cũng có ôm ấp những tham vọng riêng tư của mình như bao nhiêu môn 
đệ khác.  Hậu quả của sự mưu mô tính toán rất con người của Giuđa tiếc thay đã đem 
đến thảm kịch mà chính Giuđa cũng không lường trước được.  Có giả thuyết cho rằng, 
khi bán thầy Giêsu với giá 30 đồng bạc, Giuđa làm thế không phải vì ham tiền (so với 
chai dầu thơm 300 đồng bạc).  Giuđa làm thế là để đặt Giêsu vào một cái thế phải ra tay.  
Một thế đã xong rồi mà không còn một sự chọn lựa nào khác hơn.  Giuđa tin chắc rằng 
đức Giêsu một khi đã ở trong thế bị bắt, Ngài phải ra tay hành động để tự cứu mình.  
Như thế là nổi dậy chống lại nhà cầm quyền, đưa đến một cuộc cách mạng hy vọng sẽ 
thành công.  Các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hoà đã có đầy đủ, thời cơ cho cuộc cách 
mạng đã đến.  Thầy Giêsu còn chờ đợi gì nữa.  Bao nhiêu phép lạ Ngài còn làm được, 
câm điếc què quặt Ngài còn chữa lành, kẻ chết Ngài còn làm cho sống lại chẳng lẽ Ngài 
không tự cứu nổi bản thân mình.  Tiếc thay, đường lối tính toán của con người không 
phải là đường lối tính toán của Thiên Chúa.  Mưu sự tại nhân thành sự tại Thiên. Giuđa 
đã thất bại ở chỗ đó.  Đức Giêsu đã không ra tay tự cứu mình như Giuđa tưởng.  Khi 
nhìn ra điểm này, Giuđa đã hối hận, đem trả lại 30 đồng bạc và đã thắt cổ tự vận.  Xem 
ra đồng tiền chưa chắc là lý do chính yếu đưa đến sự phản bội của Giuđa.  Giuđa tưởng 
mình lanh lẹ cơ trí hơn người, nhưng Giuđa đã thất bại.  Sự thất bại của Giuđa là ở chỗ 
Giuđa chỉ biết dựa vào sự tính toán cơ trí của con người mà gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi 
kế hoạch. 

Thật ra nói chuyện Giuđa là để ôn cố tri tân.  Câu chuyện Giuđa tuy là câu chuyện của 
quá khứ nhưng có nhiều điểm liên quan và phù hợp với câu chuyện của con người ngày 
nay.  Chúng ta những môn đệ theo chân Chúa ngày nay, chúng ta không khác các môn 
đệ thủa ban đầu của đức Giêsu lắm đâu.  Trong mỗi con người chúng ta ai ai cũng có 
tiềm tàng một Giuđa tính toán ở đâu đó.  Ai ai cũng ôm ấp một kỳ vọng kín đáo của một 
môn đệ theo chân Chúa.  Một kỳ vọng có thể là vô tư thôi, chứ không có tính ích kỷ gì.  
Nhưng sự tính toán của chúng ta cũng có thể như Giuđa, chúng ta đặt Chúa vào thế đã 
xong, một cái thế bắt Chúa phải ra tay chứ không còn sự chọn lựa nào khác.  Chúng ta 
sắp xếp an bài mọi chuyện theo sự tính toán của mình rồi muốn Chúa cứ theo đó mà thi 
hành.  Chúng ta sốt sắng đọc kinh đi lễ, tưởng đâu như thế là Chúa sẽ nghe lời mình.  
Chúa đã chẳng từng nói cứ xin thì sẽ được gõ cửa sẽ mở cho đó là gì.  Chẳng lẽ Chúa 
hứa lèo!  Nếu thành công mỹ mãn như sự tính toán của mình, chúng ta thấy Chúa sao 
mà vĩ đại quá, đáng yêu đáng kính quá.  Nhược bằng thất bại ngoài ý, chúng ta trách cứ 
sao Chúa không ra tay cứu giúp, sao trời lại nỡ phụ lòng người.  Đó cũng là một Giuđa 
đang tiềm ẩn đâu đó trong mỗi con người của chúng ta.  Một Giuđa muốn loại bỏ Thiên 
Chúa ra khỏi sự tính toán kế hoạch của mình.  Mỗi khi soi mình trước tấm gương sống 
đạo của chính bản thân, tôi thấy hình như cũng có một Giuđa đang phảng phất đâu đó. 

 

Lm. Phan Đình Quang SVD 
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Tin Tức Giáo Hội Hoàn Vũ 
Suy niệm Đàng Thánh giá thứ Sáu Tuần thánh 2011 tại Colosseum 
do hai nữ tu phụ trách 

WHĐ (30.03.2011) – Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức 
Thánh Cha đã chỉ định Mẹ Maria Rita Piccione viết các bài suy niệm 
Đàng Thánh giá cho ngày thứ Sáu Tuần thánh năm nay tại đấu trường 
Colosseum. Mẹ Maria Rita Piccione, thuộc Đan viện Santi Quattro 

Coronati (Rôma), hiện là Chủ tịch Liên đan viện Augustinô (nữ). 

Phần hình ảnh minh họa mười bốn chặng Đàng Thánh Giá truyền thống, in trong tập 
sách và phát trên đài truyền hình, do nữ tu Elena Manganelli thực hiện. Sơ Elena là nữ 
tu dòng Augustinô tại đan viện Lecceto gần Siena, Italia. 

Đây không phải lần đầu tiên công việc này được giao cho phụ nữ. Năm 1993, Đức 
Thánh Cha Gioan Phaolô II đã ủy thác việc soạn các bài suy niệm Đàng Thánh giá cho 
mẹ Anna Maria Canopi, nữ tu dòng Bênêđictô; và năm 1995, cho nữ tu Minke de Vries, 
thuộc một tu viện Tin Lành ở Thụy Sĩ. 

Năm 2002, 14 giáo dân trong đó có 5 giáo dân nữ thuộc nhiều quốc gia – là các phóng 
viên và thông tín viên cạnh văn phòng báo chí Tòa Thánh – đã đồng soạn các bài suy 
niệm. 

Năm ngoái, Đức Thánh Cha đã chỉ định Đức Hồng y Camillo Ruini viết suy niệm Đàng 
Thánh giá cho ngày thứ Sáu Tuần thánh.  

Tấm lòng của các nữ tu gốc Việt ở Houston 

‘Khi gặp gian nan mới biết lòng người’, câu này rất đúng đối với các nữ tu dòng 
Dominican gốc Việt ở Houston. 

Năm 2009 một trận hỏa hoạn bí mật thiêu hủy trường Mary Immaculate Preschool của 
họ. Dù đã có tới 5 cuộc điều tra vẫn không tìm ra nguyên nhân. Trường này được thành 
lập năm 1995 do các nữ tu gốc Việt dòng Dominican ở Houston xây dựng. 

 
Noi gương Mẹ Thánh Teresa Calcutta phục vụ những người cùng khổ  
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Năm 2008 họ bị mất Tu viện Mary Immaculate do bão Ike đánh vào. Họ đã can đảm xây 
dựng ngôi trường nói trên để dạy cho 1,500 em thuộc các gia đình có lợi tức thấp. 

Vì trường là lợi tức duy nhất nên các nữ tu gốc Việt cố gắng tiếp tục. Sơ Agnes Nguyễn 
Kim Chi, Giám đốc trường, nói: “Chúng tôi muốn các cháu có chỗ tiếp tục học hành, 
chúng tôi tin là Chúa sẽ giúp chúng tôi” 

Hiện nay các sơ làm việc tại một cơ sở thuê mướn nhưng trong tháng 11 năm nay, một 
trường rộng 18,000 square feet, trị giá 4 triệu đô la sẽ mở cửa đón 180 cháu đủ mọi sắc 
tộc đến học. 

Các sơ đã thành lập một dòng mới có tên Dominican Sisters of Mary Immaculate 
Province và mở chiến dịch quyên vốn từ năm 2004, với tiền được bảo hiểm đền sau vụ 
cháy là chính yếu. 

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 1978 khi có 9 sơ đầu tiên đến Houston, trong đó có 7 người 
vượt biên từ VN. Họ liền bắt tay vào việc chăm sóc 500 gia đình người Việt tị nạn và 
dạy giáo lý cho con em họ. 

Các sơ gốc Việt làm việc chăm chỉ, can đảm, vừa mưu sinh, vừa giúp người và không 
quên cầu nguyện chung với nhau với một chủng viện sắp xây. Một số là cô giáo, một số 
là y tá và có 1 sơ là giáo sư tại đại học St.Thomas. 

Trường Giang (nguồn Houston Chronicle) 

Bộ Phụng tự ấn định lễ kính Chân Phước  
Gioan Phaolô II    

 

Vatican (Vat. 11/04/2011)  Bộ Phụng tự qui định lễ kính Chân phước Gioan Phaolô II 
được ấn định như lễ nhớ vào ngày 22 tháng 10 hàng năm trong lịch riêng của giáo phận 
Roma và các giáo phận ở Ba Lan. Lời tổng nguyện, bài đọc thứ hai của giờ Ðộc Vụ, với 
phần đối đáp lấy từ văn bản đính kèm Sắc Lệnh này. 

Về việc ghi lễ Chân Phước Gioan Phaolô 2 vào lịch riêng của các nước khác, với bậc lễ 
nhớ tùy ý, các Hội Ðồng Giám Mục cho toàn lãnh thổ thuộc quyền, Ðức Giám Mục cho 
giáo phận, Bề trên tổng quyền cho gia đình dòng tu liên hệ, cần đệ đơn xin lên Bộ 
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Phụng Tự. 

Bộ cũng nhắc lại rằng việc lấy tên vị chân phước để đặt cho một thánh đường thì cần có 
phép của Tòa Thánh, trừ khi lễ của Người đã được ghi trong lịch riêng. Trong trường 
hợp này không cần xin phép Tòa Thánh, và tại nhà thờ mang tên chân phước, được cử 
hành lễ kỷ niệm thánh hiến với bậc Lễ Kính (festum).                             (Radio Vatican) 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

Bí Tích Xá Giải là một món quà quý giá nhất Chúa Kito đã tặng ban cho nhân loại. 
Nếu đã lâu rồi bạn chưa lãnh nhận bí tích Xá Giải, nhân Mùa Chay này bạn hãy 
nắm lấy cơ hội trở về với chính lộ. 
Lịch Xá Giải tại nhà Thờ Blessed Teresa of Calcutta: 
CN Lễ Lá ngày 17/4/2011 trước và sau thánh lễ.(in Vietnamese) 
Thứ Tư Tuần Thánh ngày 20/4/2011 vào lúc 4:00 & 6:30 PM (in English) 
Chương Trình Phụng Vụ Tam Nhật Thánh & Đại Lễ phục Sinh 

Thứ Năm Tuần Thánh ngày 21/4/2011 
Thánh Lễ Kỷ Niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa:  
7:00 PM 

Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 22/4/2011 
Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Khổ Nạn của Chúa:  
3:00 PM &7:00 PM 
Thứ Bẩy Tuần Thánh ngày 23/4/2011 
Đêm Thánh Vọng Phục Sinh:  
8:00 PM 
Chủ Nhật Phục Sinh ngày 24/4/2011 
Đại Lễ Phục Sinh: 
7:30 AM (English) 
10:00 Am (Spanish) 
1:30 PM (Vietnamse) 
Sẽ có 2 Thánh Lễ tại Monteleone Meadows vào lúc 9:00 AM & 11:00 AM 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
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Giải đáp thắc mắc :Tại sao người Công Giáo một năm ăn chay có 2 ngày ?  

Tại sao người Công Giáo chỉ ăn chay có 2 ngày và kiêng thịt thì lại cho ăn những món 
ăn khác như tôm, cua, cá… đôi khi còn ngon và đắt tiền hơn thịt nữa, trong khi các đạo 
khác ăn chay khắc khổ hơn. Thực hành việc ăn chay phải như thế nào mới đúng. Con 
xin cám ơn cha.    

Giải đáp  

Việc ăn chay và kiêng cữ thường đi chung với nhau nhưng là hai việc khác nhau.  

Ăn chay vốn là một từ bên Phật Giáo và đã được cha Alexandre de Rhodes giảng trong 
Từ điển Annam-Bồ Đào Nha - Latinh như sau : Ăn chay. Đích thực có nghĩa là kiêng 
thịt và cá, nhưng bây giờ để chỉ sự ăn chay của những Kitô hữu. Ăn chay (jejunium) có 
nghĩa là giới hạn lượng lương thực được ăn vào những ngày cụ thể. Còn kiêng cữ 
(abstinentia) có nghĩa là từ bỏ một thức ăn khoái khẩu như thịt, cá, tôm…  

Ăn chay là việc thực hành phổ biến của hầu hết các tôn giáo. Tuy nhiên, mục đích của 
việc ăn chay lại không giống nhau. Đối với những tu sĩ Phật Giáo hay nhiều Phật tử có 
thói quen ăn chay trường là cữ sát sinh không dùng những thức ăn có nguồn gốc từ động 
vật hoặc không có sự giết chóc động vật trong quá trình chế biến vì lòng từ bi đối với tất 
cả mọi loài chúng sinh. Trong khi đó người Công Giáo ăn chay để biểu lộ lòng sám hối, 
ăn năn, tưởng nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Vì thế mà việc ăn chay hai bên 
khác nhau nên không thể so sánh vì không cùng mục đích.  

Đối với Kitô giáo, ban đầu đó là một việc làm tự nguyện của giáo dân lâu dần mới thành 
thói quen trong Hội Thánh. Sau đó ăn chay trở thành luật buộc. Việc ăn chay được ấn 
định cho suốt Mùa Chay. Từ Thế Kỷ V đến Thế Kỷ IX, ngoại trừ ngày Chúa Nhật, mùa 
này chỉ được dùng một bữa ăn, thường là bữa tối. Không được có thịt, cá trong bữa ăn 
và có nơi còn cấm cả trứng cũng như các sản phẩm từ sữa. Đầu Thế Kỷ X, bữa này 
chuyển về buổi trưa. Khoảng Thế Kỷ XIV, buổi tối có thể dùng một bữa ăn nhẹ. Đến 
thời Trung Cổ thì bãi bỏ luật cấm ăn cá và các sản phẩm từ sữa như bơ, phó mát…  

Theo Giáo Luật 1917 thời đó chỉ được dùng một bữa chính ăn no trong các ngày mùa 
Chay trừ Chúa Nhật và hai bữa ăn khác không có thịt và cũng không ăn nhiều như các 
bữa ăn thông thường. Các ngày kiêng thịt là các ngày thứ sáu quanh năm còn trong mùa 
Chay thêm ngày thứ Bẩy (x. Giáo Luật cũ 1250 – 1254).  

Luật kiêng cữ nghiêm nhặt vẫn được tuân giữ cho tới ngày 17 tháng 2 năm 1966. Với 
Tông Hiến Poetemini của Đức Giáo Hoàng Paul VI đã có sự thay đổi về việc ăn chay và 
kiêng thịt.  

Ngày nay, việc ăn chay và đã được giảm bớt đi chỉ còn 2 ngày là Thứ Tư Lễ Tro và Thứ 
Sáu Tuần Thánh theo qui định của Giáo Luật điều 1251 như sau :  

Phải kiêng thịt, hay kiêng của ăn nào khác theo qui định của Hội Đồng Giám Mục, các 
ngày thứ sáu trong năm, trừ khi những ngày ấy trùng với một ngày nào khác trong số 



 12

những ngày lễ trọng; còn luật kiêng thịt và ăn chay thì phải giữ ngày Lễ Tro và ngày 
thứ Sáu kính cuộc Khổ Nạn và sự chết của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta.  

Bạn có hỏi tại sao ăn chay ít thế chỉ có hai ngày một năm ? Đọc lại lịch sử chắc bạn 
cũng thấy rằng đã có thời gian việc ăn chay khá nhiệm nhặt. Ăn chay suốt mùa Chay 
vào thời kỳ mà lương thực không lấy gì làm sung túc lắm. Tuy nhiên, nếu ăn chay trở 
thành một sự áp đặt cứng ngắt thì cũng tạo ra một sự tuân thủ miễn cưỡng và giả tạo. 
Đôi khi còn dẫn đến hình thức luồn lách để tránh né thí dụ như như luật không qui định 
thời gian của bữa ăn nên người ta có thể kéo dài một bữa ăn vài giờ đồng hồ.  

Chắc bạn cũng từng gặp trường hợp có những người ăn chay đã phải thức chờ sau 12 
giờ đêm ngày thứ Tư lễ tro để ăn cho đỡ đói. Việc ăn chay hẳn không phải lúc nào cũng 
dễ dàng với nhiều người. Vậy thì việc qui định bắt buộc chỉ còn 2 ngày cho thấy Giáo 
Hội giảm đi việc bó buộc nhưng vẫn cho bạn được tự do ăn chay thêm vào những ngày 
bạn muốn hãm mình để giúp bạn làm chủ các bản năng và tiến tới sự tự do nội tâm, diễn 
tả lòng thống hối và hiệp thông với cuộcTử Nạn của Chúa. Nếu thấy ít, bạn vẫn có thể 
tự nguyện ăn chay nhiều hơn. Đâu có ai cấm bạn ! Miễn là đừng làm hại sức khoẻ thôi. 
Đó chính là việc ăn chay tự nguyện như đã được thực hiện thuở ban đầu của Hội Thánh 
khi chưa có luật buộc.  

Về việc kiêng thịt  

Điều 1251: Phải kiêng thịt, hay kiêng của ăn nào khác theo qui định của Hội Đồng Giám 
Mục, các ngày thứ sáu trong năm, trừ khi những ngày ấy trùng với một ngày nào khác 
trong số những ngày lễ trọng…  

Điều 1252: Ai đã trọn 14 tuổi buộc phải giữ luật kiêng thịt; còn luật ăn chay buộc tất cả 
những người thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi. Tuy nhiên, các vị Chủ chăn và cha 
mẹ phải lo sao để cả những người vị thành niên không buộc ăn chay kiêng thịt cũng 
được thấm nhuần tinh thần sám hối đích thực.  

Điều 1253: Hội đồng Giám mục có thể ấn định rõ hơn luật giữ chay và kiêng thịt, cũng 
như có thể thay thế toàn phần hay một phần việc kiêng thịt và ăn chay bằng những hình 
thức sám hối khác, nhất là bằng những việc bác ái và việc đạo đức.  

Như vậy mục đích của việc kiêng thịt hay kiêng một thức ăn nào khác là một sự hãm 
mình, từ bỏ bản thân trong ngày sám hối chung của toàn thể Giáo Hội là ngày thứ sáu. 
Cho nên điều quan trọng là thấm nhuần tinh thần sám hối như được nói đến trong điều 
1252 chứ không chỉ tuân thủ một qui định thuần tuý luật lệ.  

Giáo Luật cũng đã đề cập đến việc kiêng một thức ăn khác cũng như có thể được thay 
thế bằng những việc bác ái và đạo đức theo quyết định của Hội Đồng Giám Mục ( điều 
1253). Vì vậy mà có nơi không nói đến kiêng thịt nữa nhưng không vì thế mà không cần 
nghĩ đến sám hối và làm các việc đạo đức, bác ái... Và như đã bạn thắc mắc kiêng thịt 
mà lại tìm những món ăn ngon hơn như tôm, cua… mà ăn thì còn đâu là ý nghĩa của 
ngày thống hối chung và ăn kiêng như thế cũng coi như chưa kiêng gì cả !    
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Tóm lại  
TUỔI GIỮ CHAY: Từ 18 tuổi trọn đến hết 59 tuổi.  
TUỔI KIÊNG THỊT: Từ 14 tuổi trở lên  
CÁCH GIỮ CHAY: Trong ngày chay chỉ được ăn một bữa no (chọn bữa nào cũng 
được), còn những bữa khác chỉ được ăn chút ít để bụng còn đói. Trong ngày chay không 
được ăn vặt như kẹo, bánh v.v  
CÁCH KIÊNG THỊT: Cấm ăn thịt loài máu nóng (heo, bò, gà, vịt…) bao gồm thịt và tất 
cả những thứ khác như tim, gan, lòng chay.... Nhưng được dùng các nước thịt và các đồ 
ăn có pha chất thịt, như cháo nước thịt. Được ăn cá và loài máu lạnh (như ếch, rùa, sò, 
cua, tôm). Ngày kiêng thịt cũng được phép dùng trứng và các sản phẩm từ sữa như bơ 
và phó mát ...  

NGÀY BUỘC GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT : Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh 

 Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT 

 "NGƯỜI TRỘM LÀNH , GIUĐA PHẢN BỘI và PHÊRÔ CHỐI THẦY DẠY 
CHO CON NGƯỜI NHỮNG BÀI HỌC GÌ?  

 
Hỏi : nhân Mùa Chay, xin cha giải thích trường hợp của Giuđa phản bội  người 
trộm lành sám hối   và Phêrô chối Chúa như được ghi lại trong trong các Tin 
Mừng. 

Trả lời : Mùa chay là thời điểm thuận lợi nhất để Giáo Hội mời gọi con cái mình suy 
niệm sâu xa hơn nữa về tình thương bao la của Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Kitô, 
Đấng đã vui lòng chịu mọi đau khổ ,xỉ nhục và chết trên thập giá để cứu chuộc cho nhân 
loại khỏi chết vì tội và có hy vọng được sống  hạnh phúc muôn đời với Thiên Chúa trên 
Nước Trời . 

Mùa chay cũng là mùa sám hối, thúc dục mọi tín hữu  nhìn nhận tội lỗi đã phạm để xin 
Chúa nhân lành khoan dung thứ tha vì Người  " muốn cho mọi người được cứu độ và 
nhận biết chân lý" .( 1Tm 2:4) 

Tin Mừng Matthêu, Marcô ,Luca và Gioan đêu ghi lai sự kiên Phêrô chối Thầy, Giuđa 
Ít-ca-ri-ốt , một trong 12 môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu đã phản bội Thầy, bán Thầy 
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và tuyệt vọng đến mức treo cổ tự tử ( Mt 27: 5) 

Riêng Tin Mừng Luca ghi lại sự kiên " Người gian phi sám hối và được vào Thiên Đàng 
với Chúa Giêsu. 

1-Trường hợp của Giuda : 

Giuđa tượng trưng cho lớp người quá say mê của cải vật chất ở đời này đến mức quên 
tình quên nghĩa để phản bội người khác. Giuđa là một trong Nhóm 12 Tông Đồ nòng cốt 
mà Chúa Giêsu đã chọn lựa cho tham gia vào sứ vụ rao giảng Tin Mừng Cứu Độ của 
Chúa lúc ban đầu. Giuđa đã được diễm phúc sống bên Chúa suốt 3 năm, đã được trực 
tiếp nghe lời giảng dạy của Chúa về Nước Trời, về tinh thần khó nghèo  và chứng kiến 
đời sống khó nghèo của Chúa đến mức " con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con 
Người không có chỗ tựa đầu." Mt 8: 20). Vậy mà Giuđa đã không được cảm hóa  theo 
gương khó nghèo của Thầy. Vì thế Giuda đã cam tâm bán Chúa lấy 30 đồng bạc. Nhưng 
khi chứng kiến cảnh Thầy mình bị bắt và bị đánh đập tàn nhẫn, Giuđa đã  hối hận  đem 
tiền trả lại bọn thượng tế và kỳ mục Do Thái rồi đi thắt cổ chết. Hắn tự tử vì quá tuyệt 
vọng, không còn  tin tưởng gì vào lòng sót thương, tha thứ của Chúa nữa. 

Vì thể, Giuđa đã trở thành gương xấu không những vì tham mê tiền của, phản bội mà 
nhất là tuyệt vọng về lòng sót thương của Chúa. Đây là điều đáng nói nhất về người 
môn đệ phản bội này, vì y đã mất hết niềm tin vào Thiên Chúa nhân lành có thể tha thứ 
hết mọi tội lỗi của con người trừ tội phạm đến Chúa Thánh Thần, tức tội tuyệt vọng 
không còn muốn xin tha thứ nữa. 

Chúa Giêsu đã than thở như sau về sự phản bội của Giuđa : 

"...Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất trừ đứa con hư hỏng để ứng 
nghiệm lời Kinh Thánh" ( Ga 17: 12) 

lại nữa : " ..đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ 
nào nộp Con Người : thà nó đừng sinh ra thì hơn" (Mt 26: 24; Mc 14: 21) 

Dầu vậy, Giáo Hội cũng không  dám kết luận  chắc chắn  về số phận đời đời của Giuđa. 
Việc này chỉ có một mình Thiên  Chúa biết vì Người đã phán đoán Giuđa theo lượng từ 
bi và công bằng của Người. 

Ngược lại , Giáo Hội chỉ lưu ý con cái mình về gương xấu của Giuđa mà thôi. Gương 
xấu vì Giuđa đã tham tiền hơn yêu mến Thầy, nên đã phản bội Thầy khi bán Người lấy 
30 đồng bạc của các Thượng Tế và kỳ mục Do Thái. Nhưng gương xấu nhất của Giudda 
là tuyệt vọng , không còn muốn sám hối để xin Chúa tha thứ nữa, khi treo cổ tự tử ( 
cf.Mt 27:5).Đây là gương xấu mà mọi tín hữu phải xa tránh vì thực chất của nó là  mất 
hết hy vọng vào lòng thương xót của Chúa, là Cha nhân từ luôn sẵn lòng tha thứ cho kẻ 
có tội biết sám hối và xin tha thứ. 

2- Phêrô chối Chúa 

Ngược lại với Giuđa là kẻ nêu gương xấu về  tham tiền và tuyệt vọng, Phêrô lại  dạy 
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cho chúng ta bài học quý giá về lòng ăn năn sám hối. 

Phêrô cũng có khuyết điểm là quá tự tin nơi mình khi tuyên bố lúc ban chiều trước khi 
Chúa Giêsu bị bắt :" Dầu có phải chết với Thầy ,con cũng không chối Thầy," ( Mt 
26:35) 

Nhưng đúng như lời Chúa đã nói trước là đêm đó gà chưa gáy sáng thì Phêrô đã chối 
Chúa ba lần.  Chối xong và nhớ lại lời Chúa đã nói trước, Phêrô"ra ngoài khóc lóc thảm 
thiết" ( cf. Mt 26: 75, ; Lc 22: 62 ) ông khóc vì ăn năn hối hận đã hèn nhát chối Thầy 
trước những kẻ bắt bớ và hành hạ Người cách tàn nhẫn. Chính vì thật sự thống hối ăn 
năn mà Chúa đã tha cho Phêrô tội công khai chối Chúa và còn tín nhiệm trao phó cho 
Phêrô sứ mệnh " chăn dắt chiên con và chiên mẹ của Thầy" ( Ga 21: 15-16). 

Như thế đủ cho ta thấy là dù tội lỗi con người có nặng đến đâu, nhưng nếu biết sám hối 
và chạy đến với lòng thương xót vô biên của Chúa thì sẽ được tha thứ và nối lại tình 
thân với Người sau khi đã lỡ sa ngã vì yêu đuối của nhân  tính do hậu quả của tội 
nguyên tổ còn để lại. 

3-Người gian phi sám hối:(Lc 23 : 40-42): 

Tin Mừng Luca kể rõ hai tên gian phi cùng chịu đóng đanh với Chúa Giêsu,  một đứa 
bên phải , một đứa  bên trái , trong khi Matthêu nói đó là hai tên cướp ( Mt 27: 38). 
Chúng bị đóng đinh vì tội trôm cướp, và một trong hai tên gian phi này đã nhận biết tội 
của mình nên xin cùng Chúa Giêsu rằng :  " Ông Giêsu ơi , khi ông vào Nước của Ông 
xin nhớ đên tôi. Và Người nói với anh ta : Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với 
tôi trên Thiên Đàng. " ( Lc 42-43) 

Như thế, chỉ có lòng ăn năn sám hội thực sự là điều đẹp lòng Chúa và Người sẽ tha hết 
mọi tội lỗi cho những ai nhận biết mình có tôi và xin Chúa thứ tha. Người gian phi sám 
hối hay còn được gọi là "kẻ trộm lành"đã vào Thiên Đàng bằng đường tắt nhanh chóng 
chỉ vì biết ăn năn sám hối và chạy đến với lòng thương xót vô biên của Chúa để xin tha 
thứ. 

Người  trộm lành này  đã đi đàng tội lỗi  không biết là bao nhiêu năm, nên bị đóng đanh 
vì những trọng tội mà xã hội Do Thái phải trừng phạt bằng cực hình đóng đanh. Nhưng 
Chúa đã tha thứ cho anh mọi tội, từ tội nguyên tổ cho đến mọi tội cá nhân anh đã phạm 
cho đến ngày bị đóng đanh chung với Chúa, là Người Lành vô tội , nhưng đã cam lòng 
chiu khổ hình thập  giá để cứu chuộc cho nhân loại khỏi chết vì tội. 

Dĩ nhiên chúng ta không thể bắt chước "người trộm lành" bằng cách cứ sống tội lỗi rồi 
cuối cùng sám hối xin Chúa tha thứ để được vào Nước Trời. Ta  chỉ có thể noi gương tốt 
của anh về lòng sám hối và tin tưởng nơi lòng thương xót của Chúa để xin Người tha 
thứ mọi tội cho ta đã lỡ sa phạm vì yếu đuối của bản chất và vì ma quỉ cám dỗ. Nhưng ta 
không thể bắt chước anh ta làm những việc sai trái hay đối nghịch với tình thương, sự 
thanh thiện và công bằng của Chúa để chờ xin tha thứ vào phút chót. Không ai có thể 
biết ngày giờ nào mình phải ra đi, nên không thể liễu mình sống trong tội chờ 
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ngày sám hối được. Cố ý sống như vậy là lợi dụng lòng thương xót, tha thứ  của Chúa 
 Và nếu những ai cố ý liều lĩnh như vậy thì hãy nghe lời Chúa cảnh cáo nghiêm khắc 
như sau: 

"Ta biết các việc ngươi làm.: ngươi chẳng lạnh  mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi 
lạnh hẳn đi, nhưng vì người hâm hâm, chẳng nóng chẳng lạnh nên Ta sắp mửa ngươi ra 
khỏi miệng Ta." ( Kh 3: 15-16). 

Tóm lại, điều thiết yếu là ta phải cố gắng xa tránh mọi tội lỗi vì chỉ có tội là cản trở duy 
nhất cho ta sống đẹp lòng Chúa mỗi giây phút của đời mình trên trần thế này. Tuy nhiên, 
vì bản chất yếu đuối do hậu quả của tội Nguyên tổ, nhất là vì ma quỉ luôn rình rập để lôi 
kéo ta vào vòng tội lỗi, nên cần thiết cho ta phải xin ơn Chúa giúp sức để  có thể đứng 
vững, sống theo đường lỗi của Chúa để được hạnh phúc, an vui ngay trên đời này trước 
khi được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Nước Trời mai sau. 
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