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PHÚC ÂM (Gospel): Ga 20, 19-23 
  
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, 
Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các 
ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo 
các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi 
và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. 
Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".    
Đó là lời Chúa. 

 

 
Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary): Ga 20:19-23 
 
“Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần... Chúa Jesus đến.” Sự xuất hiện này xảy ra vào tối Chủ nhật Phục Sinh, 
buổi tối ngày Phục Sinh. Chúa Giêsu đến với các môn đệ đang sợ hãi (Các cửa đều đóng kín vì sợ người Do 
Thái giáo). Việc Chúa Giêsu bước qua những cánh cửa bị đóng kín cho thấy sự sống lại của Chúa Giêsu hoàn 
toàn khác biệt, không bị giới hạn bởi những chướng ngại thể lý. Tuy nhiên, cho họ thấy “bàn tay và cạnh sườn 
của mình”, Chúa Giêsu muốn nói về một mối liên hệ và một mối liên kết giữa Chúa Kitô bị đóng đinh và Chúa 
Kitô phục sinh. Vả lại, cho họ thấy bàn tay và cạnh sườn của mình, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta biết giá trị 
vinh quang của Thiên Chúa. 
Chúa Giêsu truyền đạt ba món quà: bình an, niềm vui và thần khí. Món quà “bình an”  hoặc “Shalom” mà Chúa 
Giêsu ban thay thế cho cảm giác tội lỗi mà các môn đệ cảm thấy khi đã trối bỏ Chúa Giêsu lúc Ngài cần các 
ông hơn hết. Món quà “bình an”  hoặc “Shalom” khôi phục lại mối tình mật thiết đã bị tổn thương hoặc bị tan 
vỡ. Món quà “Niềm vui’ các môn đệ cảm nghiệm là lúc xem thấy Chúa Giêsu. Niềm vui này trước sự hiện diện 
của Chúa Giêsu đã thay thế vào cảm giác chán nản của các ông lúc vắng mặt Ngài. Sau đó, Chúa Giêsu ban 
thần khí của mình cho các ông: “Ngài thổi hơi vào họ”. Cử chỉ này được gợi lại việc Chúa thổi hơi sự sống vào 
Ađam (Sáng thế 2: 7). Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là khởi đầu của một sự sáng tạo mới. Bằng hơi thở, 
Chúa Giêsu đã lập ra Giáo hội của Người. Sau đó, Chúa Giêsu sai những môn đệ ra đi rao giảng và ban phép 
tha tội. “các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".    
Ban đầu, những lời này có lẽ xem như là đặc quyền của Giáo hội ban tặng hoặc khước từ Bí tích Rửa tội cho 
những ai muốn vào Giáo hội. Người nào bị đánh giá là không thực sự ăn năn tội lỗi của mình hoặc không chấp 
nhận thông điệp của Chúa Giêsu thì bị từ chối Phép Rửa tội, chẳng khác gì những việc đó chỉ là để thanh tẩy 
tội lỗi cho họ. Về sau, Giáo hội mới nhận ra nền tảng của Bí tích Hòa giải trong những Lời này của Chúa Giêsu. 
 
Câu Hỏi Chia Sẻ Đức Tin (Faith Sharing Questions) 
 
1. Bạn quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ một chữ hoặc một hình ảnh nào trong bài đọc đã đánh động 
bạn? Vậy chữ đó hoặc hình ảnh đó đã an ủi hay đã thách thức bạn hoặc đã chạm lòng bạn không? 
 
2. Theo ý bạn thì Chúa Thánh Thần là ai? Nếu bạn có mối quan hệ với Chúa Thánh Thần, nó đã bắt đầu và 
phát triển như thế nào? 
 
3. Món quà nào của Chúa Thánh Thần mà bạn mong muốn hoặc cần nhất vào đời sống lúc này? 
 
4. Bạn đã trải nghiệm sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần như thế nào trong cuộc sống của bạn? 
 
5. Kể một điều trong phúc âm hôm nay đã nói với chúng ta rằng nếu làm môn đệ của Chúa Giêsu thì chúng ta 
cần phải chú ý và hành động như thế nào? 
 
 


