
06/04/20 THỨ HAI TUẦN THÁNH 

Ga 12,1-11 
12:1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu đến làng Bêtania, nơi anh Ladarô ở. Anh này đã 

được Người cho sống lại từ cõi chết. 
12:2 Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giêsu; cô Mácta lo hầu bàn, còn anh Ladarô 

là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người. 
12:3 Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu, 

rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. 
12:4 Một trong các môn đệ của Đức Giêsu la Giuđa Ítcariốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói: 
12:5 "Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng bạc mà cho người nghèo?" 
12:6 Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền 

và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. 
12:7 Đức Giêsu nói: "Hãy để cô ấy yên hầu cô ấy giữ lại dầu thơm này cho ngày mai táng 

Thầy. 
12:8 Thật vậy, người nghèo thì anh em luôn có bên cạnh; còn Thầy, anh em không có mãi 

đâu". 
12:9 Một đám đông người Dothái biết Đức Giêsu đang ở đó. Họ tuôn đến, không phải chỉ vì 

Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Ladarô, kẻ đã được Người cho sống lại từ cõi chết. 
12:10 các thượng tế mới quyết định giết cả anh Ladarô nữa, 
12:11 vì tại anh mà nhiều người Dothái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu. 

 

CHỊU KHỔ NẠN VỚI CHÚA KI-TÔ 

Đức Giê-su nói: “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai 

táng Thầy.” (Ga 12,7) 

Suy niệm: Người đời hẳn sẽ bảo rằng Chúa Giê-su nói “gở” khi bênh cô Ma-ri-a khi nói 

rằng việc cô lấy dầu cam tùng nguyên chất xức chân Chúa là “có ý dành cho việc mai táng 

Thầy.” Nhưng chúng ta nhớ rằng Ngài đã nói lẽ sống của Ngài ở đời này, hay “lương thực” 

của Ngài là “thi hành ý muốn của Đấng đã sai Ngài” (Ga 4,34), mà ý Chúa Cha là Người 

Con phải hiến thân chịu chết để cứu chuộc muôn người. Chính vì thế, Chúa Giê-su đón 

nhận việc cô Ma-ri-a xức dầu thơm như một cách để cô tham dự với Ngài trong sứ mạng 

cứu thế. Và ngay cả anh La-da-rô, em cô, người đã chết bốn ngày được Chúa cho sống, 

cũng được tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa khi anh bị người Do Thái liệt vào “danh 

sách đen” với Ngài, chỉ vì anh đã trở nên nhân chứng cho Đức Ki-tô chịu chết và phục sinh. 

Mời Bạn: Mỗi người chúng ta cũng đều lãnh nhận một sứ mạng trong cuộc sống. Noi 

gương Chúa Giê-su, chúng ta cũng biết hoàn thành sứ mạng của mình cho dù có khổ đau, có 

thử thách trong đời, chỉ mong cho ý Chúa thể hiện. Tuần Thánh là đỉnh cao của Năm Phụng 

Vụ. Lời Chúa chúng ta thực thi sứ mạng của mình bằng cách kết hiệp với Chúa Ki-tô trên 

con đường khổ nạn của Ngài. 

Sống Lời Chúa: Trong Tuần Thánh, bạn gia tăng việc hy sinh hãm mình đồng thời quyết 

sống hiền lành khiêm nhường để cùng tham dự với Chúa Giê-su trong cuộc khổ nạn của 

Ngài. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết vác lấy thập giá đời con để bước theo chân 

Chúa, xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con hoàn thành ơn gọi đời mình. Amen. 

  


