
Tuần Thứ Tu Mùa Phục Sinh (Fourth Sunday in Easter) 
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PHÚC ÂM: Ga 10, 11-18 (Gospel: John 10: 11-18) 
"Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống 
vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của 
người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm 
chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết 
gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta 
biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên. 
Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải 
mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ 
chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai 
cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng 
sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta".  
Đó là lời Chúa. 
 

KINH THÁNH BÌNH LUẬN (Gospel Commentary) 

 
Chúa Giêsu xử dụng hình ảnh phổ thông và được yêu thích của một 
mục tử để mô tả chính mình. Chương này tiếp theo sự chữa lành của 
người đàn ông sinh ra mù. Bọn người Pha-ri-si không những chỉ đối 
xử với người đàn ông một cách đáng xấu hổ, mà họ còn chối bỏ lời 
tuyên phán của Chúa Jêsus rằng Người đến từ Thượng đế. Chúa 
Jêsus, Đấng Mục Tử tốt lành, bảo vệ quyền lực của mình và phủ 
nhận quyền của người Pha-ri-si. Giống như những kẽ làm thuê, họ 
không có mối quan tâm thực sự nào cho người dân của họ.  
 
Có hai đặc tính làm cho Chúa Giêsu trở thành một người Mục Tử tốt 
lành. Đầu tiên, Người thí mạng sống của mình xuống cho con chiên 
của mình, và thứ hai, Người và chiên của Người thông biết nhau. Đặc 
tính đầu là trung tâm điểm của đoạn văn này. Việc Đức Chúa Giêsu 
ám chỉ đến con chiên khác và đàn chiên để nhấn mạnh tính phổ quát 



và đoàn kết, để mô tả cộng đồng tín hữu mới này. Vào thời của Chúa 
Giêsu, những con chiên khác có thể dùng để nói đến người nghèo, 
những người thu thuế và tội nhân là những người thường bị xã hội 
tẩy chay. Đối với Giáo hội tiên khởi, những con chiên khác có thể là 
những người ngoại đạo và những người chưa nghe biết Tin Mừng. 
Đối với chúng ta, những con chiên khác có thể là những người không 
Kitô giáo và những người vô tín. 
 
Phương cách Đức Chúa Giêsu chăn chiên không phải là thống trị, mà 
là sự chăm sóc và quan tâm. Mặt khác, chiên thật là những người 
nghe theo tiếng nói của người mục tử. Trong một thế giới đầy dối trá, 
chúng ta tìm thấy sự an định và lẽ thật của chúng ta trong Đấng Cứu 
Thế và Lời của Ngài. 
 
 
CÂU HỎI CHIA SẺ ĐỨC TIN (Faith Sharing Questions) 
 
1. Câu, ý tưởng hay hình ảnh nào đã biểu thị với bạn nhiều nhất, 
và tại sao? 
 
2. Ai là thí dụ hiện đại về “viên đá góc tường từng bị quăng bỏ ” -  
những người mà vì lý tường hoặc việc làm nên không được đại 
chúng chấp nhận? Bạn đã có trải nghiệm cá nhân nào về việc bị 
chối bỏ vì những gì mà bạn tin  hay vì một lý tưởng mà bạn cảm 
xúc mạnh mẽ? 
 
3. Làm thế nào niềm tin rằng bạn là một đứa con yêu thương vô 
điều kiện của Thiên Chúa có thể tác động đến những lời cầu 
nguyện của bạn và cách bạn quan hệ với Chúa Giêsu và những 
người khác? 
 
4. Tại sao hình ảnh của Người Mục Tử Tốt Lành là một trong 
những hình ảnh được yêu thích nhất của Chúa Giêsu? Cho biết 
một hình ảnh rất thu hút khác của Chúa Giêsu đối với bạn. 
 


