
Bài Dịch Kinh Thánh Chúa Nhật III Mùa Chay,  Ngày 7 Tháng 3, 2021 Năm B 
Gospel Commentary Translation of the 3rd Sunday of Lent – March 7, 2021-Year B 
 
PHÚC ÂM: Ga 2, 13-25 
"Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
  
Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Người thấy ở trong Đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả 
những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của 
những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà 
Cha Ta thành nơi buôn bán". Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi". 
  
Bầy giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ 
phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do-thái đáp lại: "Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà 
Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, 
các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói. 
  
Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa 
Giêsu không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta. 
     
Đó là lời Chúa. 
 

 
Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary)  Gioan 2:13-25 
 

Tin Mừng của ba Chúa Nhật kế tiếp sẽ là Tin Mừng thánh Gioan. Nhiều câu chuyện của Gioan 
có hai lối định nghĩa chúng ta sẽ đề cập sau. 
 
Bình luận về Tin Mừng Chúa Nhật này, Fr. Flor McCarthy, SDB, viết: 
 
     Hành động của Chúa Giêsu trong việc thanh tẩy đền thờ là một phản nghịch lại việc thương 
mại hóa tôn giáo và cũng là việc xúc phạm đến Đền thờ. Nhưng việc này còn ăn sâu hơn nữa. 
Đó là hành động mang tính cách biểu tượng, giống như lối các tiên tri trong Cựu Ước (xin xem 
Gr 7:11; Mal 3,1), do đó Ngài đã lên án sự nghi lễ hiến tế của người Do Thái. Ngài tuyên bố 
rằng việc thờ phượng trong đền thờ, với nghi lễ hiến tế động vật, không thích hợp và không thể 
đem con người đến với Thiên Chúa. Ngài thay thế sự cúng tế thờ phượng bằng sự thờ phượng 
tâm linh. 
     Ngài cũng phản đối cách theo tôn giáo hẹp hòi, chủ nghĩa dân tộc và độc quyền. Dân Do 
Thái đã không hoàn thành sứ mệnh phục vụ đối với con người. Ý muốn của Thiên Chúa là Đền 
thờ phải là một nơi cầu nguyện ‘cho mọi dân tộc.’ Nhưng trái lại Đền thờ vẫn là nơi bảo tồn 
canh giữ cẩn mật của dân tộc Do Thái: dưới sự đe dọa về hình phạt lẫn cái chết, làm cho không 
một người ngoại nào dám mạo hiểm đến, ngoài ra còn gọi là ‘tòa án dân ngoại.’ Chúa Giêsu 
tuyên bố rằng sự cứu rỗi không chỉ dành cho người Do Thái, mà còn cho tất cả các dân tộc 
khác ”. 
 
Ở trên, chúng tôi đã nói rằng nhiều câu chuyện của John có hai lối định nghĩa, nghĩa đen và 
nghĩa sâu sa hơn. Nghĩa đen hoặc nghĩa lịch sử là nói về Đền Thờ Do Thái đã bị phá hủy nhiều 
năm trước khi Gioan viết Phúc âm của mình.Về nghĩa sâu hơn, Gioan đề cập đến Đền Thờ là 
thân thể của Chúa Giê-su sẽ được phục sinh và trở thành trọng tâm mới trong đời sống thờ 
phượng của các môn đệ. 



 
Câu Hỏi Chia Sẻ Đức Tin (Faith Sharing Questions) 
 
1. Chia sẻ với nhóm hoặc với người bên cạnh điều gì đã xúc động bạn nhiều nhất trong Phúc 
âm. Với câu hỏi đầu tiên này, chúng ta hãy cố gắng tránh bình luận về những gì người khác đã 
chia sẻ. Chúng ta chỉ cần chia sẻ những gì trong thâm tâm mình và sau đó để phiên người khác 
chia sẻ. 
 

2. Kể vài lối sống ngày nay mà bạn thấy con người vi phạm Điều Răn Thứ Nhất. Điều gì đã 
giúp bạn có một mối quan hệ sâu sắc đầu tiên với Thiên Chúa trong cuộc đời mình? Điều gì đã 
làm trở ngại cho việc đó? 
 
3. Bạn có cho một ví dụ về việc bạn sống theo Phúc Âm đã khiến bạn chở nên ngu dốt trước 
mặt người khác không? Nếu bạn có một ví dụ cá nhân, điều gì đã làm cho bạn can đảm để sống 
đúng xứng đáng với niềm tin của mình? 
 
4. Bạn cảm thấy thế nào về những người tỏ ra sốt sắng với một mục đích cụ thể nào đó? Hành 
động của họ có giống hay khác với của Chúa Giê-su như thế nào? 
 
5. Khi nói đến việc thờ phượng Thiên Chúa, sự thờ phượng này dễ trở thành tập tục nghi lễ. Rồi 
chúng ta cầu nguyện như máy móc. Làm sao ngăn cản điều đó xảy đến với chúng ta? 
 

6. Nêu một việc trong phúc âm hôm nay đã nói với chúng ta nếu làm môn đệ của Chúa Giêsu 
thì chúng ta cần phải chú ý và hành động như thế nào? 

 


