
10/04/19 THỨ TƯ TUẦN 5 MC 
Ga 8,31-42 
8:31 Vậy, Đức Giêsu nói với những người Dothái đã tin Người: "Nếu các ông ở lại trong lời của 
tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; 
8:32 các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông". 
8:33 Họ đáp: "Chúng tôi là dòng dõi ông Ápraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. 
Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do?" 
8:34 Đức Giêsu trả lời: "Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. 
8:35 Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. 
8:37 Tôi biết các ông là dòng dõi ông Ápraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không 
thấm vào lòng các ông. 
8:38 Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe 
cha các ông nói". 
8:39 Họ đáp: "Cha chúng tôi là ông Ápraham". Đức Giêsu nói: "Giả như các ông là con cái ông 
Ápraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Ápraham đã làm. 
8:40 Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe 
biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Ápraham đã không làm. 
8:41 Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm". Họ mới nói: "Chúng tôi đâu phải là 
con hoang. chúng tôi chỉ có một Cha: đó là Thiên Chúa!" 
8:42 Đức Giêsu bảo họ: "Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi 
phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng 
chính Người đã sai tôi. 
 

SỰ THẬT SẼ GIẢI THOÁT ANH EM 
Đức Giê-su nói: “Nếu các ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự 
thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Ga 8,31-32) 
 
Suy niệm: Một phóng viên có lần hỏi thánh giáo hoàng Gio-an Phao-lô II ngài thích câu nào nhất 
trong sách Tin Mừng. Người ta cứ ngỡ ngài sẽ trả lời: Anh em hãy yêu thương nhau, hay một câu 
tương tự. Thế nhưng, Đức Thánh Cha đã trả lời: Sự thật sẽ giải thoát anh em. Vậy thì sự thật nào sẽ 
giải thoát chúng ta? Thưa, đó là sự thật về Thiên Chúa và sự thật về con người. Thiên Chúa là người 
Cha nhân hậu, Đấng yêu thương nhân loại đến nỗi ban Con Một cho thế gian; còn người Con Một, 
Đức Giê-su Ki-tô, đã loan báo Tin Mừng về Thiên Chúa, hiến thân chết cho nhân loại, sống lại để đưa 
nhân loại đến hạnh phúc muôn đời, và cử Thánh Thần đến hướng dẫn nhân loại đêm ngày. 
Mời Bạn: Sự thật về con người có liên hệ mật thiết với sự thật về Chúa: chúng ta được Chúa yêu 
thương hơn chúng ta tưởng nghĩ nhiều. Nhận diện đúng sự thật về mình: được Chúa yêu thương 
như vậy, bạn đã đáp trả thế nào? Hiện nay bạn đang sống trong tình trạng nào trong tương quan 
với Chúa và anh em? 
Chia sẻ: Tôi có bao giờ nhận diện sự thật về mình chưa? Nhận diện rồi, tôi sẽ làm gì để đổi mới? 
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi sẽ dành vài phút để lượng giá lại những việc tốt, xấu mình làm trong 
ngày, để ngày mai sống đẹp lòng Chúa hơn nữa. 
Cầu nguyện: Như người mù ngồi bên vệ đường, xin Chúa dủ lòng thương cho con được thấy. Xin cho 
con thấy bản thân với những yếu đuối và khuyết điểm, những giả hình và che đậy. Xin cho con thật 
sự muốn để ánh sáng Chúa chiếu dãi vào bóng tối của con. Amen. 
  


