
16/04/19 THỨ BA TUẦN THÁNH 
Ga 13,21-33.36-38 
13:21 Đức Giêsu nói thế rồi, tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, Thầy bảo thật anh em: có một 
người trong anh em sẽ nộp Thầy". 
13:22 Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. 
13:23 Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào 
lòng Đức Giêsu. 
13:24 Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?" 
13:25 Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: "Lạy Thầy, ai vậy?" 
13:26 Đức Giêsu trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy". Rồi Người chấm một miếng bánh, 
trao cho Giuđa, con ông Simon Ítcariốt. 
13:27 Y vừa ăn xong miếng bánh, Xatan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi!" 
13:28 Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. 
13:29 Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: "Hãy mua những món cần dùng 
trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. 
13:30 Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối. 
13:31 Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh 
nơi Người, 
13:32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và 
Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. 
13:33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em 
sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Dothái: 'Nơi tôi đi, các người không thể đến được', bấy 
giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. 
13:36 Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Nơi Thầy đi, bây 
giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo". 
13:37 Ông Phêrô thưa: "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng 
con vì Thầy!" 
13:38 Đức Giêsu đáp: "Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối 
Thầy ba lần.  
 

PHẢI CHĂNG CHÚA ĐÃ LẦM? 
“Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” (Ga 13,21) 

 
Suy niệm: Qua bao đời nay, hình ảnh Giu-đa trở nên biểu tượng của bóng tối và của sự phản bội, một sự 
phản bội bị người đời nguyền rủa. Thật tội nghiệp cho bản thân Giu-đa và cũng chua xót cho Chúa Giê-su, 
một người Thầy đã yêu thương hết tình mà vẫn bị phản bội. Không lẽ Chúa đã lầm khi kêu gọi Giu-đa làm 
môn đệ? Nhưng rất rõ ràng Giu-đa là một trong số mười hai tông đồ đã từng được Chúa tuyển chọn sau một 
đêm thức trắng cầu nguyện. Cũng như các tông đồ khác, Giu-đa được nghe, được thấy những gì Chúa Giê-
su dạy và sống, ông cũng được tín nhiệm giao cho chức vụ thủ quỹ của nhóm. Thật ra, Chúa không lầm khi 
chọn Giu-đa. Và cũng không phải bỗng dưng một sớm một chiều mà ông quay lưng lại với Chúa. Chúa thấy 
Giu-đa đang từng bước một bước gần đến hố thẳm và Ngài vẫn mở cho ông nhiều cánh cửa để quay đầu trở 
lại: khi thì nhắc nhở, dạy dỗ, khi thì trao tấm bánh cho Giu-đa, Chúa muốn mở ra cho ông một lối thoát, 
nhưng Giu-đa đã từ chối mở lòng ra, rắp tâm hãm hại Thầy bằng một cái hôn. 
Mời Bạn: Khi Chúa nói có người trong anh em sẽ nộp Ngài, các tông đồ lo lắng hỏi: “Có phải con không?” 
Bạn cũng hỏi Chúa như vậy chứ? Mời bạn lắng nghe lời Ngài nói với bạn và đừng cứng lòng, nhưng hãy quay 
đầu trở lại với Ngài. 
Chia sẻ cảm nghiệm về một lần vấp ngã, phản bội Chúa trong đời bạn. 
Sống Lời Chúa: Đọc kinh Ăn Năn Tội. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã không lầm khi dựng nên con và trao cho con một sứ vụ. Nhưng con đã bao 
phen phản bội tình Chúa. Xin cho con đừng bịt tai trước lời nhắc nhở của Chúa để mau mắn quay lại với Ngài. 

  


