
07/04/19 CHÚA NHẬT TUẦN 5 MC – C  
Ga 8,1-11 
8:1 Còn Đức Giêsu thì đến núi Ôliu. 
8:2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy 
họ. 
8:3 Lúc đó, các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp 
đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, 
8:4 rồi nói với Người: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. 
8:5 Trong sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, 
Thầy nghĩ sao?" 
8:6 Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy 
ngón tay viết trên đất. 
8:7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá 
mà ném trước đi". 
8:8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. 
8:9 Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một 
mình Đức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. 
8:10 Người ngẩng lên và nói: "Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?" 
8:11 Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả". Đức Giêsu nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên 
án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!" 
 

SÁM HỐI LÀ BẮT ĐẦU TRỞ VỀ 
Đức Giê-su bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy dá mà ném trước đi.” Rồi Người lại 
cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn 
tuổi. (Ga 8,7-9) 
 
Suy niệm: Đại văn hào Dostoievski có nói: Khi không tin có Thiên Chúa thì người ta có thể phạm bất 
cứ tội ác nào. Còn Thánh Kinh thì cho ta biết, khi đối diện với Thiên Chúa, người ta sẽ nhận rõ con 
người thật đáng tội của mình. Đối diện với tiên tri Na-than, người của Thiên Chúa, Đa-vít cúi đầu thú 
nhận: “Tôi đắc tội với Thiên Chúa.” Phê-rô và Gia-kêu không tránh khỏi cơn đau xé nội tâm khi được 
ánh mắt của Đức Giê-su soi thấu. Điều đáng nói, càng để cho Thiên Chúa chất vấn, người ta càng 
thật lòng sám hối và càng cảm nhận rõ lòng thương xót của Ngài. Đức Giê-su yêu thương những kinh 
sư và người Pha-ri-sêu bằng chính tình yêu dành cho người phụ nữ ngoại tình, khiến cho tất cả họ 
nhận ra tội mình đã phạm: người thì cúi mặt xấu hổ, kẻ thì lặng lẽ rút lui. Thật ngạc nhiên! Tin Mừng 
không nói gì về thái độ của mỗi người sau đó, như muốn để họ tự quyết cách hoán cải sao cho tương 
xứng với lòng sám hối và chịu trách nhiệm về hoạ phúc của đời mình. 
 
Mời Bạn: Phụng vụ mùa Chay không ngừng nhắc nhở trở về cùng Chúa. Vậy đã có thay đổi nào trong 
đời bạn chưa? 
 
Chia sẻ: Sự tha thứ của Đức Giê-su có miễn trừ cho người phụ nữ ngoại tình chừa cải tội lỗi không? 
 
Sống Lời Chúa: Xét mình kỹ lưỡng, ăn năn tội thật lòng và lãnh nhận bí tích Hoà giải và xin ơn hoán 
cải thực sự. 
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, trên thánh giá, Chúa đã làm mọi việc cần làm để yêu thương con. Xin cho con 
biết làm mọi việc phải làm để yêu mến Chúa. 


