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(the 2nd Sunday of Easter, 4/8/18) 

Kinh Thánh theo Thánh Gioan 20:19-31 (Gospel: John 20:19-31) 
 
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 ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội 
người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng 
ở với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã 
xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay 
Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn 
Người, thì tôi không tin". 
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa 
vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói 
với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ 
vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên 
Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc 
cho những ai đã không thấy mà tin". 
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách 
này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con 
Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa. 

KINH THÁNH BÌNH LUẬN (Gospel Commentary) 

Kinh Thánh Gioan 20: 19-31 

Trong mùa Lễ Phục Sinh và trong cả ba chu kỳ, những bài đọc Thánh kinh đều là của Thánh Gio 
An với một vài trường hợp ngoại lệ. Tuần này câu chuyện Phúc âm với những chủ đề về sứ 
mệnh, sự tha thứ, hòa bình và đức tin. Đôi khi còn được gọi là "Lễ Ngũ Tuần của Thánh Gio an” 
vì trong đó, Đức Chúa Jêsus đã ban Thần Khí của Ngài cho những người hiện diện. Trong cảnh 
đầu tiên, Chúa Jêsus đến với những tông đồ đang mang đầy sợ hãi, tội lỗi và chán nản. Ngài 
đứng giữa họ và ban cho họ bốn ân tứ: bình an, niềm vui, Chúa Thánh Thần và quyền tha tội. 

 
 



Bởi vì chính các Tổng Đồ đã bỏ rơi Chúa Giêsu trong lúc Chúa cần họ nhất, họ hầu như cảm 
thấy rất cần một sự "bình yên", tiếng Do Thái gọi là Shalom, nghĩa là bình an và hòa giải của 
Thiên Chúa.. Niềm vui của các Tổng Đồ khi lại đựơc nhìn thấy Đức Chúa Jêsus đã thay thế cho 
sự chán nản của các ông lúc không có Người. Với Thần Khí mới đựơc ban phát như một món 
quà làm gia tăng sức mạnh đã giúp cho các Tông Đồ gạt đi đựơc những nỗi sợ hãi và đi khắp nơi 
rao giảng Tin Mừng. Quyền tha tội cho phép họ truyền đạt cho người khác sức mạnh cứu rỗi của 
Chúa Jêsus. Trong thời gian ấy, văn bản này đã được xem như là cơ sở của Giáo Hội cho Bí tích 
Hoà giải. Tội lỗi sẽ bị "giữ lại" hoặc không được tha thứ nếu người ta không thực sự tự ăn năn 
hối cải cho tội của họ hoặc không sẵn lòng tiếp nhận lời dạy của Chúa Jêsus. 
 
Bằng cách chia sẻ với các môn đệ những vết thương của mình ("Ngài đã cho họ thấy hai bàn tay 
và cạnh sườn của người”), Chúa Jêsus cho họ thấy rằng ngài đích thực là Chúa Jêsus chứ không 
phải là một hồn ma nào. Ngài cũng dạy họ rằng nếu không có những đau thương của ngày Thứ 
Sáu Tuân Thánh thì sẽ không có sư Vinh Quang Phục Sinh.  Cũng có thể đây là cách Chúa Jêsus 
đã truyền dậy chúng ta rằng các cộng đoàn sẽ được đòan kết tốt đẹp khi chính những đòan viên 
học chia sẻ vết thương của mình với nhau. 
 
Trong lần xuất hiện thứ hai, Thánh Tô Ma trứơc đã tỏ lộ sự không tin vào Phục Sinh của Chúa 
Jêsus, nay có  mặt khi Chúa Jêsus bảo ông ta đặt tay vào vết thương của mình. Không những 
Chúa đã chấp nhận một Tô Ma như vậy mà còn mời gọi Tô Ma trở lại với đức tin. Tô Ma đã có 
lời tuyên xưng tuyệt vời về đức tin trong Chúa Jêsus: "Chúa của tôi và Thiên Chúa của tôi" Chúa 
Jêsus phán, " Tô Ma, con tin vì con đã thấy. Sẽ có thời gian con người  được kêu gọi để tin mà 
không cần nhìn thấy”. "Câu chuyện Tô Ma nghi ngờ"cũng rất quan trọng đối với tất cả những 
người trong thế hệ tương lai, những người vẫn còn vấn vương về câu hỏi về đức tin. 
Tô Ma đại diện cho tất cả những người được kêu gọi để tin mà không cần nhìn thấy. 
Tô Ma sẽ là "vị thánh bảo trợ cho những người tin mà không thấy". 
 
 
 
C ÂU HỎI CHIA SẺ ĐỨC TIN (Faith sharing questions) 

 
1. Khi bạn lắng nghe phúc âm, những từ nào đã thu hút sự chú ý của bạn? Tại sao? 
 
2. Điều gì đã giúp bạn tin vào sự phục sinh của Chúa Jêsus? Những điều gì của niềm tin Chúa 
Phục Sinh có ý nghĩa đối với cuộc sống của bạn? 
 
3. Chúa Jêsus đem shalom (bình an và hòa giải của Thiên Chúa ), bình an và sự thương xót đến 
cho các môn đệ. Đối với bạn thì Mối quan hệ gì giữa bạn với Chúa Jêsus đem lại được sự bình 
an cho cuộc sống của bạn? 
 
4. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho phép các môn đệ của Người (Hội Thánh của 
Người) quyền tha tội. Riêng với bạn thì bí tích hòa giải có đóng góp một vai trò gì trong đời sống 
tinh thần của bạn? Nếu vậy, làm thế nào? 
 
5. Bạn đã học đựơc cách hành sử nào để có thể trở thành một môn đệ trung tín của Chúa Giê su? 
 


