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Mt 26,14-25 
26:14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giuđa Ítcariốt, đi gặp các thượng tế 
26:15 mà nói: "Quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Tôi đây sẽ nộp ông ấy cho quý vị". Họ quyết 

định cho hắn ba mươi đồng bạc. 
26:16 Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. 
26:17 Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy 

muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?" 
26:18 Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: "Thầy 

nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn 

đệ của Thầy". 
26:19 Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền, và dọn lễ Vượt Qua. 
26:20 Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. 
26:21 Đang bữa ăn, Người nói: Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy". 
26:22 Các môn đệ buồn rầu quá sức, bắt đầu lần lượt hỏi Người: "thưa Ngài, chẳng lẽ con 

sao?" 
26:23 Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. 
26:24 Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho người nào 

nộp Con Người: thà người đó đừng sinh ra thì hơn!" 
26:25 Giuđa, kẻ nộp Người cũng hỏi: "Rápbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh 

đó!". 

LÀ MÔN ĐỆ TRUNG TÍN 

Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Người trả lời: “Chính anh 

nói đó!” (Mt 26,25) 

Suy niệm: Tin Mừng hôm nay mô tả rõ nét hơn về chân tướng của Giu-đa: một con người 

tham lam, dối trá, một môn sinh cạn tình với Thầy. Vì cạn tình nên ông không ngần ngại 

nộp linh hồn cho quỷ dữ (x. Ga 13,27) khi bán rẻ lương tri, phản bội Thầy mình. Ta không 

hiểu vì sao một người được Thầy thương tuyển lựa vào nhóm Mười Hai, được ở với Thầy, 

được sai đi, mà lại trở mặt như vậy! Việc được giao trách nhiệm giữ túi tiền chung cho thấy 

Thầy tin tưởng ông rất nhiều. Phải chăng thân xác thì đi theo Thầy, nhưng tâm hồn Giu-đa 

đã bị tiền bạc mê hoặc, bị tinh thần thế tục xâm chiếm đến độ quên hết ý nghĩa đời sống của 

người môn đệ? Ba mươi đồng bạc – giá của một người nô lệ – lớn đến mức có thể bán cả 

Thầy mình sao?  

Mời Bạn: Hiện nay bạn đang đặt điều gì lên hàng đầu: danh lợi, tiền tài, thú vui, hưởng 

thụ? Chúa Giê-su còn là Thầy, là Chúa của đời bạn không? Hay Ngài cũng chỉ là một trong 

các quan tâm của bạn? Là môn đệ Chúa, bạn hãy trung thành với Thầy mình, làm theo lời 

Thầy dạy: cởi bỏ con người cũ với đam mê, ích kỷ, suy tính, lợi lộc cho bản thân mình, để 

dấn thân cho thiện ích chung, nhằm mặc lấy con người mới trong Đức Ki-tô. 

Sống Lời Chúa: Trong Tuần Thánh bạn tập yêu mến Chúa bằng cách quyết tâm chừa bỏ 

một thói xấu hay phạm. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa đã luôn đối xử thân tình với chúng 

con, dù chúng con nhiều lần xúc phạm đến Chúa. Xin cho chúng con biết đáp lại bằng cách 

từ bỏ con đường tội lỗi xưa, sống hết mình với tình yêu Chúa. Amen.  

  


