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Lc 19,45-48 
45 Khi ấy, Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán 
46 và nói với họ : “Đã có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các 

người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” 
47 Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm 

cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. 48 Nhưng họ không biết 

phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người. 

 

CẢM THẤY ĐAU LÒNG  

Người đã nói với họ: “Đã có lời chép: Nhà của Ta sẽ là nhà cầu 

nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp.” (Lc 19,46) 

Suy niệm: “Trải qua một cuộc bể dâu,…” nhìn thấy nhiều nhà thờ bị chiếm 

dụng làm cửa hàng, kho hàng, thậm chí trở thành khách sạn, vũ trường… 

người tín hữu đã phải xót xa mà “đau đớn lòng.” Cũng vậy, khi thấy những 

kẻ buôn bán, đổi chác trong đền thờ, Chúa Giêsu cảm thấy đau lòng và 

đã phải nổi giận, nặng lời với họ, cho dù có vì thế Ngài bị thù ghét và mưu 

toan hãm hại. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta trở thành 

đền thờ Thiên Chúa. Thế mà, chúng ta cứ thản nhiên khi phạm tội, làm 

nhơ uế đền thờ thiêng liêng của Người! Thế mà chúng ta cũng chẳng hề 

lo lắng, mau mắn thanh tẩy đền thờ tâm hồn ấy bằng bí tích hòa giải! 

Mời Bạn: Gìn giữ, chăm sóc và quan tâm đến thực trạng linh hồn mình là 

bổn phận thường xuyên của người tín hữu, nhất là mỗi khi tham dự thánh 

lễ, rước Mình Máu Thánh Chúa. Sự trong sạch của tâm hồn là điều kiện 

cần thiết để xứng đáng trở thành nơi Chúa ngự. 

Chia sẻ: Có bao giờ bạn hiểu rằng tâm hồn bạn cũng là đền thờ của Chúa 

Thánh Thần, để bạn thanh tẩy và gìn giữ mỗi ngày, hầu xứng đáng là nơi 

thờ phượng Thiên Chúa chưa? 

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ loại trừ một tật xấu với ý thức thanh tẩy và gìn giữ 

đền thờ thiêng liêng của Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin làm cho cánh cửa này đủ rộng để có thể đón 

tiếp những người nào cần đến tình thương của đồng loại, anh em, nhưng 

cũng đủ hẹp để có thể ngăn chận mọi kiêu căng, ganh tị, bất hoà. Xin làm 

cho nhà này là nhà cầu nguyện và là cổng dẫn vào Nước Chúa. Amen.  

(Theo Flor McCarthy) 


