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KINH THÁNH - GIOAN 2:13-25 (GOSPEL OF JOHN 2:13-25) 

Đức Giê-su tẩy uế Đền Thờ (Mt 21: 12 -13; Mc 11: 15 -17; Lc 19: 45 -46 ) 

Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. Người 
thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi 
đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra 
khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn 
ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi 
đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán."Các môn đệ của Người nhớ lại lời 
đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt 
thân. 
Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là 
ông có quyền làm như thế? " Đức Giê-su đáp: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; 
nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại." Người Do-thái nói: "Đền Thờ này phải mất bốn 
mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? 
" Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi 
Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh 
Thánh và lời Đức Giê-su đã nói. 

Trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh 
Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. Nhưng chính Đức Giê-su không tin 
họ, vì Người biết họ hết thảy, và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, 
chính Người biết có gì trong lòng con người. 

KINH THÁNH BÌNH LUẬN (Gospel Commentary) 

 (xin bạn đọc suy gẫm Kinh Thánh Gioan 2: 13-25) (facilitator…) 

Mấy bài Phúc Âm của ba tuần sắp tới sẽ dựa theo Phúc Âm Thánh Gioan. Theo 
thánh Gioan, nhiều chuyện ngài đưa ra có hai định nghĩa sẽ được trình bày trong 
phần cuối bài. 
Cha Flor McCarthy (thuộc dòng Salesians of Don Bosco) có bình luận về Thánh 
Kinh của Chúa Nhật tuần này như sau: 
Hành động của Chúa Giêsu trong việc thanh tẩy đền thờ cung thánh là cuộc 
phản đối chống lại việc thương mại hóa tôn giáo và sự buôn thành bán thánh tại 
đền thờ. Nhưng, ý tưởng về hành động trên có tính cách sâu sắc hơn. Đó là 
một hành động mang tính tựơng trưng theo cách của một vị tiên tri của Cửu 



Ước (Giêrêmia 7:11 Malakhi 3:1), qua đó ông đã thông qua phán quyết về hệ 
thống hiến tế của người Do Thái. Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng việc thờ cúng 
trong đền thờ với lễ tế và lễ vật không thích hợp và không thể làm được gì để 
đưa người ta đến Thượng Đế. Ngài đã thay thế sự thờ phượng hiến tế bằng việc 
thờ phượng trong cuộc sống đức tin. 
Chúa Giêsu cũng phản đối cách daỵ dỗ về tôn giáo một cách thu hẹp, độc 
đoán của người Do Thái. 
 
Người Do Thái đã thất bại trong sứ mạng phổ biết. Tin Mừng cho toàn nhân loại. 
Chính Ý của Thiên Chúa muốn đền thờ nên là một nhà cầu nguyện “cho tất 
cả các dân tộc”. 
Nhưng họ chỉ muốn đền thờ đó dành riêng cho dân Do Thái. Không có kẻ 
ngoại nào được phép vào đền thờ, vì luật lệ trừng trị nghiêm khắc ngay cả 
đến cái chết mà tòa án dân noại chưa xử họ như vậy. Chúa Giêsu tuyên bố 
rằng sự cứu rỗi không phải chỉ dành cho người Do Thái, mà còn cho tất cả 
mọi người. 
 
Ở trên đầu bài bình luận, chúng ta có nói rằng nhiều chuyện của thánh Gioan 
có 2 cách định nghĩa: định nghĩa đen và định nghĩa sâu sắc. Định nghĩa đen 
hoặc định nghĩa lịch sử nói về đền thờ Do Thái đã bị phá tan bao nhiêu năm 
trước khi thánh Gioan viết về  Phúc Âm của ngài. Còn về định nghĩa sâu sắc  
thì thánh Gioan lại đề cập đến đền thờ của chính Thân Thể Chúa Giêsu sẽ 
sống lại và sẽ là một yếu điểm mới cho đời sống thờ phượng Thiên Chúa của 
những người theo Ngài. 
 
 
Hướng dẫn viên: Xin anh chị em chia ra thành nhóm nhỏ, khoảng 3 người. 
(Facilitator:…) 
 
C ÂU HỎI CHIA SẺ ĐỨC TIN (Faith sharing questions) 
 

1. Khi lắng nghe bài Phúc Âm, câu hoặc chữ nào đánh động bạn? 
2. Hình ảnh Chúa Giêsu mô tả trong Phúc Âm hôm nay phản ảnh khác hình ảnh Chúa hiền 

từ và khiêm nhường. Vậy tư tưởng và cảm nghĩ gì của bạn về Chúa Giêsu lần này trong 
Phúc Âm này? 

3. Khi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, cái nguy hiểm nhất là chúng ta thờ phượng Chúa 
quá theo lễ nghi, chứ không thành thật hết lòng với lời cầu nguyện.  Chúng ta theo chiều 
hướng hơn theo tấm lòng.Vậy bạn nghĩ có cách gì có thể giúp bạn tránh khỏi nguy hại 
nói trên? 

4. Vậy Chúa Giêsu nói với bạn Ngài muốn cách sống của người tông đồ trung thành của 
Ngài như thế nào trong Mùa Chay này? 
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