
14/04/19 CHÚA NHẬT LỄ LÁ – C  
Lc 19,28-40 
19:28 Đức Giêsu nói những lời ấy xong, Người đi đầu, tiến lên Giêrusalem. 
19:29 Khi đến gần làng Bếtphaghê, bên triền núi gọi là Ôliu. Người sai hai môn đệ và bảo: 
19:30 "Các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, 
đang cột sẵn đó. Các anh tháo dây ra và dắt nó đi. 
19:31 Và nếu có ai hỏi: "Tại sao các anh tháo lừa người ta ra, thì cứ nói: "Chúa cần đến nó!" 
19:32 Hai người được sai ấy ra đi và thấy y như Người đã nói. 
19:33 Các ông đang tháo dây lừa, thì những người chủ con lừa nói với các ông: "Tại sao các anh lại 
tháo con lừa ra?" 
19:34 Hai ông đáp: "Chúa cần đến nó". 
19:35 Các ông dắt lừa về cho Đức Giêsu, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và đặt Đức 
Giêsu lên. 
19:36 Người tới đâu, người ta cũng lấy áo mình trải xuống đường. 
19:37 Khi Người đến gần chỗ dốc xuống núi Ôliu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng 
ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy. 
19:38 Họ hô lên: Chúng tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, 
vinh quang trên các tầng trời! 
19:39 Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pharisêu nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy 
quở trách môn đệ Thầy đi chứ!" 
19:40 Người đáp: "Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên! 
 

NHÌN XUỐNG – NHÌN LÊN 
Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và 
Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 
23,42-43) 
 
Suy niệm: “Hai tên gian phi” cùng bị treo trên thập giá có cùng một xuất phát điểm: một vị trí lơ 
lửng, đầu không đội trời, chân không đạp đất. Thế mà điểm đến của hai người thật khác biệt 
nhau. Thật thế, người trộm thứ nhất, với tâm trạng một kẻ ngạo mạn trong bước đường cùng, đã 
thách thức Đức Giê-su xuống khỏi thập giá để anh ta cũng được xuống cùng. Anh ta đã “nhìn xuống” 
vực sâu tuyệt vọng mà anh đang rơi xuống. Ngược lại, anh trộm thứ hai đã “nhìn lên.” Không còn gì 
để mất, nhưng anh lại khám phá niềm hy vọng tối hậu của mình nơi Đức Giê-su. Anh đặt tất cả niềm 
tin của mình vào lòng thương xót và sự khoan dung của Thiên Chúa được hiện thân nơi Đức Giê-su, 
người đang đồng chịu án tử hình với anh. Chúa Giê-su khẳng định ngay hôm nay anh sẽ được chia 
sẻ vinh quang với Ngài. Cụm từ “hôm nay” cho thấy tính “lập tức” ơn cứu độ của Thiên Chúa. 
 
Mời Bạn: Ơn cứu độ đã được sắm sẵn ngay hôm nay cho những ai biết “hướng lòng” về trời cao, 
khát khao sống tín thác vào Chúa, và cùng vác thánh giá với Ngài. Còn bạn thì sao? Bạn có “nhìn lên” 
để nhận ra ân sủng, tình yêu, và quà tặng vô giá đó trong thời khắc Vượt Qua này không? Với cái 
nhìn đó bạn sẽ gặp được con đường sống ngay trong ngõ cụt bi đát nhất của cuộc đời. 
 
Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho một gia đình đã hoặc đang có nguy cơ tan vỡ để họ nhận được ơn 
cứu độ từ nơi Chúa. 
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đốt nóng khát khao nên thánh cho từng người trong gia đình con. Amen. 
  


