
1/.Bà goá nghèo đóng góp (Lc 21,1-4).

1Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy

những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng

của họ vào thùng tiền. 2Người cũng thấy

một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai

đồng tiền kẽm.
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3Người liền nói : “Thầy bảo thật anh em:

bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai

hết. 4Quả vậy, tất cả những người kia đều

rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào

dâng cúng ; còn bà này, thì rút từ cái túng

thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những

gì bà có để nuôi sống mình.”



Chúng ta biết rằng: Thời của Đức Giê-su, Đền Thờ

Giê-ru-sa-lem đang được xây dựng, chưa hoàn tất nên rất

cần sự đóng góp của dân chúng cho công cuộc chung này.

Có rất nhiều người dâng cúng tiền của, trong đó có một bà

goá nghèo, bà chỉ đóng góp được một phần rất nhỏ nhoi

so với nhiều người khác, nhưng trước mặt Chúa bà được

kể là người đóng góp nhiều nhất với cả tấm lòng.

Những Giáo Huấn Của Đức Giê-su Tại Giê-ru-sa-lem

1/. Hai đồng tiền nhỏ của bà goá (Mc 12: 41 - 44)



2/.Tiên báo về việc Đền Thờ bị tàn phá (Lc 21,5-6)

5Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang

hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng

cúng , Đức Giê-su bảo : 6“Những gì anh em đang

chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không

còn tảng đá nào trên tảng đá nào .” 7Họ hỏi Người :

“Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và

khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước ?”



Lúc Đức Giê-su đang nói, đền thờ Giê-ru-sa-lem

(Thứ ba) do Hê-rô-đê đại đế khởi xướng đã được xây

cất được khoảng 46 năm “ 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?” (Ga 2, 19-

20).

2. Việc tiên báo sự sụp đổ của đền thờ Giê-ru-sa-lem.



Những gì anh em đang

chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày

bị tàn phá hết, không còn

tảng đá nào trên tảng đá nào



Mãi đến năm 63 sau Chúa Giáng Sinh Đền

Thờ thứ III này mới hoàn thành. Khốn thay

ngôi Đền Thờ vĩ đại này chỉ tồn tại được vỏn

vẹn có 7 năm vì đã bị quân Rô-ma tàn phá

bình địa vào năm 70 sau Chúa Giáng Sinh,

Đúng như lời Chúa Giê-su tiên báo.



 Đền thờ thứ ba do:

Đền Thờ này do vua Hê-rô-đê Cả
khởi công năm 19 tCN, kéo dài mãi
tới năm 63 sau CN mới hoàn tất ; chỉ
bảy năm sau thì bị quân Rô-ma phá
tan tành, như Chúa nói trước ở đây.

 Hê-rô-đê Cả đã khởi công xây
dựng từ năm 20 trước Chúa giáng
sinh và hoàn tất năm 63 sau ĐG
(tổng cộng 83 năm)

 Kích thước dài 45m X 35m=1544
m2



 Đền thờ mới này chỉ tồn tại 7 năm
sau đó bị Rô-ma phá tan 70 sau
Chúa giáng sinh.

Theo Tin Mừng Mt 24,1 đó là vào
khoảng năm 33 sCN, như vậy đền thờ
này lúc đó mới được xây dựng khoảng
54 năm nên chưa hoàn tất. Nhưng ĐG
đã tiên báo trước ngôi đền thờ vĩ đại
này sẽ bị tàn phá. “Nhưng Người nói :
“Anh em nhìn thấy tất cả những cái đó,
phải không ? Thầy bảo thật anh em :
tại đây, sẽ không còn tảng đá nào trên
tảng đá nào ; tất cả đều sẽ bị phá đổ.”



3/.Những điềm báo trước thời cùng tận (Lc 21,7-11).

8Đức Giê-su đáp : “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa

gạt , vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng :

‘Chính ta đây’, và : ‘Thời kỳ đã đến gần’ ; anh em chớ có

theo họ. 9Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì

đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng

chưa phải là chung cục ngay đâu.” 10Rồi Người nói tiếp :

“Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống

nước nọ .





3. Những điềm báo trước (Mt 24: 4-13; Mc 13: 5-13)

Đây là lối văn khải huyền thường được

mô tả trong các sách như: Đaniel, khải

huyền… những hiện tượng trong thiên

nhiên như động đất, ôn dịch, đói kém,

những điềm lạ từ trời, chiến tranh giữa các

dân tộc… là những điềm báo trước về

những biến cố nghiêm trọng sắp xãy ra.



11Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có
ôn dịch và đói kém ; sẽ có những hiện tượng kinh
khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện .

4/.Những cuộc bách hại sẽ xảy đến (Lc 21,12-19).
12“Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra , thì người
ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em
cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước
mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13Đó sẽ là cơ
hội để anh em làm chứng cho Thầy. 14Vậy anh em
hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ
phải bào chữa cách nào.





15Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn

ngoan , khiến tất cả địch thủ của anh em không tài

nào chống chọi hay cãi lại được. 16Anh em sẽ bị

chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt

nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em . 17Vì

danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù

ghét. 18Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng

không bị mất đâu. 19Có kiên trì, anh em mới giữ

được mạng sống mình .





5/.Thời kỳ nguy khốn Giê-ru-sa-lem bị vây hãm (Lc 21,20-24).

20“Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh

vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày

khốc hại của thành. 21Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn

lên núi ; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác; ai ở vùng

quê, thì chớ vào thành. 22Thật vậy, đó sẽ là những ngày

báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh

Thánh sẽ được ứng nghiệm. 23Khốn thay những người

mang thai và những người đang cho con bú trong những

ngày đó!





Qua đoạn Tin Mừng này Lu-ca cho thấy sự
việc này chắc chắn sẽ xảy ra. Trong trường
hợp đó cần phải xa lánh, chớ vào thành, phải
tìm đường trốn đi nơi khác, vì đó sẽ là ngày vô
cùng khốn đốn. Lúc Đức Giê-su đang nói,
người Do Thái không nghĩ biến cố này sẽ xảy
ra và họ cũng chẳng tin vào lời Đức Giê-su
nói.

4. Giê-ru-sa-lem bị vây hãm (Mt 24: 15 -19; Mc 13: 14 -17)





“Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên

đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng

xuống dân này.24Họ sẽ ngã gục dưới

lưỡi gươm , sẽ bị đày đi khắp các dân

các nước , và Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân

ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời

của dân ngoại .





6/.Những điềm lạ. Con Người quang lâm (Lc 21,25-28)

25“Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì

sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước

cảnh biển gào sóng thét. 26Người ta sợ đến hồn xiêu

phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các

quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển . 27Bấy giờ thiên hạ

sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự

trong đám mây mà đến . 28Khi những biến cố ấy bắt đầu

xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh

em sắp được cứu chuộc .”





Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự

trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em

hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc."





7/.Bài học cây vả (Lc 21,29-33).

29Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn :
“Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây
khác . 30Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là
mùa hè đã đến gần rồi. 31Anh em cũng vậy, khi thấy
những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên
Chúa đã đến gần. 32Thầy bảo thật anh em : thế hệ này
sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra . 33Trời
đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua
đâu .



7. Dụ ngôn cây vả (Mt 24: 32 -35; Mc 13: 28 -31)

Qua những kinh nghiệm
dân gian trong thiên nhiên
về những gì sắp xảy đến, thì
cùng một cách thế những
điềm báo trước về tương lai
cũng sẽ được báo trước như
vậy, để ứng nghiệm như lời
Đức Giê-su đã phán.





8/. Khuyên phải tỉnh thức (Lc 21,34-36).

34“Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình
ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời,
kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp
xuống đầu anh em, 35vì Ngày ấy sẽ ập xuống
trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36Vậy anh em hãy
tỉnh thức và cầu nguyện luôn , hầu đủ sức thoát
khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước
mặt Con Người .”



8. Phải tỉnh thức và cầu nguyện



9/.Những ngày cuối của ĐG tại Giê-ru-sa-lem (Lc 21,37-38).

37Ban ngày, Đức Giê-su giảng dạy trong Đền

Thờ ; nhưng đến tối, Người đi ra và qua đêm tại

núi gọi là núi Ô-liu. 38Sáng sớm, toàn dân đến

với Người trong Đền Thờ để nghe Người giảng

dạy.



9/. Những ngày cuối của Đức Giê-su
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1/.Âm mưu hại Đức Giê-su (Lc 22,1-6).

1Lễ Bánh Không Men , cũng gọi là lễ Vượt Qua, đã đến

gần. 2Các thượng tế và kinh sư tìm cách thủ tiêu

Đức Giê-su, vì họ sợ dân.
3Xa-tan đã nhập vào Giu-đa, cũng gọi là Ít-ca-ri-ốt, một

người trong Nhóm Mười Hai. 4Hắn đi nói chuyện với các

thượng tế và lãnh binh Đền Thờ về cách thức nộp

Người cho họ. 5Họ rất mừng và đồng ý sẽ cho hắn

tiền. 6Hắn ưng thuận và tìm dịp tiện để nộp Đức Giê-

su cho họ, lúc không có đám đông.



- Lễ bánh không men là lễ vượt qua,

là một trong 3 ngày lễ lớn của người

Do Thái. Trong dịp này, nhiều người

Do Thái từ khắp nơi trong và ngoài

nước tựu về Giê-ru-sa-lem để mừng

lễ, nên dịp này Giê-ru-sa-lem có rất

đông khách hành hương.

CUỘC THƯƠNG KHÓ

1. Âm mưu hại Đức Giê-su. Giu-đa tìm cách nộp Thầy



- Chính trong dịp này các thượng tế và các

kinh sư, tức là những người lãnh đạo tôn

giáo của Do Thái tìm cách loại trừ Đức

Giê-su, nhưng họ lại rất ngại phản ứng

của dân chúng.

- Sự cộng tác của Giu-đa it-ca-ri-ốt lúc này

quả là một cơ hội qúa tốt để có thể thực

hiện ý đồ tiêu diệt Đức Giê-su (nội gián).



- Sa-tan mà Lu-ca đề cập
ở đây chính là tên cám dỗ
(Lc 4,2) Đức Giê-su trong
hoang địa vào lúc khởi đầu
sứ vụ của Người, giờ đây
lại xuất hiện và nhập vào
Giu-đa- ít-ca-ri-ốt, nó quyết
tấn công Đức Giê-su lần
cuối một cách quyết liệt
hơn.



2/.Chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua (Lc 22,7-13).

7Đã đến ngày lễ Bánh Không Men, ngày phải sát tế

chiên Vượt Qua. 8Đức Giê-su sai ông Phê-rô với

ông Gio-an đi và dặn : “Các anh hãy đi dọn cho

chúng ta ăn lễ Vượt Qua .” 9Hai ông hỏi : “Thầy

muốn chúng con dọn ở đâu ?” 10Người bảo họ :

“Này, khi vào thành, các anh sẽ gặp một người mang

vò nước. Cứ đi theo người đó, người đó vào nhà

nào,



2. Chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua



11thì các anh vào thưa với chủ nhà : ‘Thầy

nhắn ông : Căn phòng dành cho tôi ăn lễ

Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở

đâu?’ 12Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một

căn phòng rộng rãi trên lầu, đã được trang

bị : các anh hãy dọn ở đó.” 13Các ông ra đi,

thấy mọi sự y như Người đã nói, và các

ông dọn tiệc Vượt Qua.



Qua
đoạn Tin
Mừng này
Đức Giê-su là
người chủ
động và
hướng dẫn các
môn đệ của
mình về nơi
chốn và cách
thức chuẩn bị
lễ vượt qua
cho Ngài lần
cuối trong
cuộc đời.



3/.Bữa ăn tối sau cùng : tiệc Vượt Qua (Lc 22,14-20).

14Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn cùng với các Tông
Đồ. 15Người nói với các ông : “Thầy những khát khao
mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu
khổ hình. 16Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ
không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ
này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa.”
17Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói : “Anh
em hãy cầm lấy mà chia nhau. 18Bởi vì, Thầy bảo cho
anh em biết, từ nay, Thầy không còn uống sản phẩm của
cây nho nữa, cho đến khi Triều Đại Thiên Chúa đến.”



3. Ăn tiệc Vượt Qua (Mt 26: 20. 29; Mc 14: 17 -25)



Qua đoạn Tin Mừng này chúng ta thấy ảnh hưởng của

Phao-lô, và những lời rao giảng của Phao-lô rất lớn trong

trình thuật của Lu-ca về bữa tiệc vượt qua của Đức Giê-su

với các Môn Đệ. Thí dụ như câu nói “Người nói với các

ông: "Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua

này với anh em trước khi chịu khổ hình”. Khi chịu khổ

hình cho thấy Đức Giê-su gần như không bao giờ dùng

công thức này, có thể coi đây là cách trình bày của riêng

Lu-ca để ám chỉ sự đau khổ nói chung, còn Lu-ca thì ám

chỉ đến những hình khổ của Đức Giê-su phải chịu trước

khi chết.



- Trong Bữa tiệc Vượt Qua, người ta ăn thịt chiên với

bánh không men và rau đắng. Ngoài ra họ còn uống với

nhau 4 chén (tuần) rượu là: [1] Chén Khởi Ca, [2] Chén

Ký Sự, [3] Chén Chúc Tụng, [4] Chén Cảm Tạ. Những

chén rượu này được vị chủ tọa chúc lành để kỷ niệm 4

lời hứa của Thiên Chúa với dân Do Thái: 1/ Ta sẽ đem

các ngươi ra khỏi ách nô lệ Ai-cập; 2/ Ta sẽ giải thoát

các ngươi khỏi cảnh làm tôi mọi chúng; 3/ Ta sẽ giương

cánh tay mà chuộc lấy các ngươi; 4/ Ta chọn các ngươi

làm dân riêng của Ta và Ta sẽ làm Thiên Chúa các

ngươi.



Thầy 
những 
khát 
khao 
mong 

mỏi ăn 
lễ Vượt 

Qua 
này với 
anh em 
trước 
khi 
chịu 
khổ 
hình



- Trong phần này chỉ có Lu-ca kể việc Đức Giê-

su nhận lấy chén ”Rồi Người nhận lấy chén,

dâng lời tạ ơn và nói: "Anh em hãy cầm lấy

mà chia nhau”. Trong câu này chỉ có Lu-ca kể

việc các tông đồ trao chén rượu cho Đức Giê-

su, vì người là vị chủ toạ cho bữa tiệc này, ba

tuần rượu đầu là để cử hành tiệc vượt qua cách

bình thường.



4/.ĐG lập phép Thánh Thể (Lc 22,19-20).
19Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn,
bẻ ra, trao cho các ông và nói : “Đây là
mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy
làm việc này, mà tưởng nhớ đến
Thầy.” 20Và tới tuần rượu cuối bữa ăn,
Người cũng làm như vậy và nói : “Chén
này là Giao Ước Mới, lập bằng máu Thầy,
máu đổ ra vì anh em.



Ở phần cuối bữa tiệc này theo Tin Mừng Lu-ca
(Tuần rượu thứ tư) Đức Giê-su mới lập Bí Tích
Thánh Thể. Cách trình bày này cho thấy Lu-ca chịu
ảnh hưởng trực tiếp nơi Phao-lô.

- "Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em” (1Cor
11,24) dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói:
"Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế
vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để
tưởng nhớ đến Thầy.“

4. Đức Giê-su lập Bí Tích Thánh Thể



"Đây 

là 

mình 

Thầy, 

hiến 

tế vì 

anh 

em”



- Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm

như vậy và nói: "Chén này là giao ước mới,

lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.

Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và

nói: "Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để

lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy

làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến

Thầy."



Chén 

này là 

giao ước 

mới, lập 

bằng 

máu 

Thầy, 

máu đổ 

ra vì 

anh em



Cũng như Phao-lô, Lu-ca định nghĩa tiệc Thánh

Thể là việc tưởng niệm Hy Tế của Đức Giê-su trên

thập giá. Đức Giê-su muốn rằng Hy Tế này không

chỉ xảy ra một lần duy nhất trên đồi Can-vê, nhưng

Ngài muốn rằng Hy Tế này cần được lặp đi lặp lại

mọi ngày trên toàn thế giới, trên các bàn thờ cho đến

ngày tận thế. Chính Hy Tế của Đức Giê-su, khi Ngài

đổ máu trên thập giá là lúc Giao Ước Mới được thực

hiện, cửa thiên đàng được mở ra, và kỷ nguyên cứu

độ được khai mở cho mọi người.



Với ý muốn đó, trong bữa tiệc vượt qua lần cuối,

Đức Giê-su cố ý thiết lập Bí Tích Thánh Thể để có

thể ở lại với nhân loại cho đến tận thế, và cũng trong

bữa tiệc này Đức Giê-su còn lập Bí Tích Truyền

Chức Thánh cho các Tông Đồ, cho những người kế

vị các Tông Đồ là các Giám Mục, và các Linh Mục

của Tân Ước, để những vị này tiếp tục thực hiện ước

muốn của Đức Giê-su: “Anh em hãy làm việc này mà

tưởng nhớ đến Thầy”. (Lu-ca 22,19)



5/.ĐG tiên báo tên phản bội (Lc 22,21-23)

21“Nhưng này bàn tay kẻ nộp Thầy đang

cùng đặt trên bàn với Thầy . 22Đã hẳn Con

Người ra đi như đã ấn định , nhưng khốn

cho kẻ nào nộp Con Người.” 23Các Tông

Đồ bắt đầu bàn tán với nhau xem ai trong

Nhóm lại là kẻ toan làm chuyện ấy.



5. Đức Giê-su tiên báo Giu-đa sẽ nộp Thầy (Mt 26: 21 -25; Mc 14: 17 -21)



6/.Kẻ làm đầu phải hầu thiên hạ (Lc 22,24-30).

24 Các ông còn cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm được
coi là người lớn nhất. 25Đức Giê-su bảo các ông : “Vua
các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm
quyền thì tự xưng là ân nhân . 26Nhưng anh em thì không
phải như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải
nên như người nhỏ tuổi nhất , và kẻ làm đầu thì phải nên
như người phục vụ. 27Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ
phục vụ, ai lớn hơn ai ? Hẳn là người ngồi ăn chứ ? Thế
mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người
phục vụ.



Chính những lời
dạy cụ thể và trực tiếp
của Đức Giê-su cho
các Tông Đồ cho thấy
ý định của Đức Giê-su
rất rõ ràng trong việc
thiết lập các tôn ti trật
tự cho Giáo Hội trần
thế. Đối với Giáo hội
này, người lãnh đạo
phải là người phục vụ
chứ không phải là kẻ
thống trị, áp đặt người
khác.



7/.Phần thưởng dành cho các Tông Đồ (Lc 24,28-30).

28“Còn anh em, anh em vẫn một lòng gắn bó

với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp thử thách

gian nan. 29Vì thế, Thầy sẽ trao Vương Quốc

cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho

Thầy, 30để anh em được đồng bàn ăn uống với

Thầy trong Vương Quốc của Thầy , và ngự toà

xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en.”





8/.Tiên báo : ông Phê-rô chối Thầy (Lc 24,31-34).
31Rồi Chúa nói : “Si-môn, Si-môn ơi, kìa Xa-tan đã
xin được sàng anh em như người ta sàng
gạo. 32Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh
khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại , hãy
làm cho anh em của anh nên vững
mạnh.” 33Ông Phê-rô thưa với Người : “Lạy Chúa,
dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa,
con cũng sẵn sàng.” 34Đức Giê-su lại nói : “Này
anh Phê-rô, Thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa
kịp gáy, thì đã ba lần anh chối là không biết Thầy.”



Đức Giê-su biết rõ các môn đệ của Ngài và đặc

biệt là Phê-rô, một người nhiệt thành nhưng rất nông

nổi. Trước khi tiên báo Phê-rô chối Thầy, Đức Giê-su

cũng báo trước, việc Phê-rô sẽ hoán cải ăn năn về

những lầm lỗi của mình. Lỗi của Phê-rô, sự yếu đuối

của Phê-rô cách riêng và cách chung của toàn thể

nhân loại không phải là vô phương cứu chữa, nếu họ

đừng tuyệt vọng, nhưng biết tìm về với Chúa xin ơn

tha thứ và chữa lành.





- Câu Chúa nói với Phê-rô: Nhưng Thầy đã

cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin.

Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh

em của anh nên vững mạnh.“ Cho thấy đối với

Đức Giê-su, Ngài luôn xem Phê-rô như là

người lãnh đạo đối với Giáo Hội mà người sắp

thiết lập. Phê-rô có một vai trò quan trọng

trong việc hình thành Giáo Hội sơ khai.



9/.Lời dặn dò khi gặp thử thách (Lc 24,35-38).

35Rồi Người nói với các ông : “Khi Thầy sai anh

em ra đi, không túi tiền, không bao bị, không

giày dép, anh em có thiếu thốn gì không ?” Các

ông đáp : “Thưa không.” 36Người bảo các ông :

“Nhưng bây giờ, ai có túi tiền thì hãy mang theo,

ai có bao bị cũng vậy ; còn ai chưa có gươm thì

bán áo đi mà mua.



37Vì Thầy bảo cho anh em hay : cần phải

ứng nghiệm nơi bản thân Thầy lời Kinh

Thánh đã chép : Người bị liệt vào hàng

phạm pháp. Thật vậy, những gì đã chép về

Thầy sắp được hoàn tất .” 38Các ông nói :

“Lạy Chúa, đã có hai thanh gươm đây.”

Người bảo họ : “Đủ rồi!”



- Đây là giai đoạn quyết liệt đối với cuộc đời Đức Giê-

su. Đây không chỉ là giai đoạn của thử thách, mà là việc

chấp nhận thực hiện công trình cứu độ qua cuộc thương

khó và cái chết của Đức Giê-su trên thập giá. Giai đoạn

này ứng nghiệm lời sấm về Đức Giê-su của tiên tri (Is

53, 12) Vì thế, Ta sẽ ban cho nó muôn người làm gia sản,

và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, nó sẽ được

chia chiến lợi phẩm, bởi vì nó đã hiến thân chịu chết, đã

bị liệt vào hàng tội nhân; nhưng thực ra, nó đã mang lấy

tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi.



 Người chính là người tôi tớ đau khổ của Giavê. Đức

Giê-su không chỉ thực hiện lời của ngôn sứ tiên báo,

nhưng Ngài sắp hoàn tất mục tiêu và sứ mệnh được

trao phó cho Ngài.

 Lu-ca 22, 38 cho thấy các môn đệ của Đức Giê-su

không hiểu gì về lời nói của Đức Giê-su tiên báo về

cuộc chiến đấu khốc liệt sắp tới, họ chỉ hiểu theo

nghĩa đen. Điều này làm Đức Giê-su thất vọng, Ngài

phán: “Đủ rồi” là để chấm dứt sự hiểu lầm đó.



10/.Cơn hấp hối trong vườn dầu (Lc 24,39-46).

39Sau đó, Người đi ra núi Ô-liu như đã quen . Các

môn đệ cũng theo Người. 40Đến nơi, Người bảo các

ông : “Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám

dỗ.”
41Rồi Người đi xa các ông một quãng, chừng bằng

ném một hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng : 42“Lạy

Cha, nếu Cha muốn , xin cất chén này xa con. Tuy

vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha .”



Với thân

phận con người,

trước số phận bi

đát sắp tới, Ngài

cảm thấy cô đơn

và mong được

các môn đệ cảm

thông chia sẻ.

10. Đức Giê-su trong vườn Giếtsimani (Mt 26: 36 -46; Mc 14: 32 -42)



43 Bấy giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức
cho Người . 44Lòng xao xuyến bồi hồi, nên
Người càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người
như những giọt máu rơi xuống đất.
45Cầu nguyện xong, Người đứng lên, đến chỗ
các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn
phiền , 46Người liền nói với các ông : “Sao anh
em lại ngủ ? Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước
cám dỗ.”







Người lâm

cơn xao

xuyến bồi hồi,

nên càng

khẩn thiết

cầu xin. Và

mồ hôi Người

như những

giọt máu rơi

xuống đất.



11/. Đức Giê-su bị bắt (Lc 24,47-53).

47Người còn đang nói, thì một đám đông xuất hiện,
và kẻ dẫn đầu tên là Giu-đa, một người trong Nhóm
Mười Hai. Hắn lại gần Đức Giê-su để hôn
Người. 48Đức Giê-su bảo hắn : “Giu-đa ơi, anh dùng
cái hôn mà nộp Con Người sao ?” 49Thấy việc sắp
xảy ra, những kẻ đứng chung quanh Người liền hỏi :
“Lạy Chúa, chúng con tuốt gươm chém được
không?” 50Thế rồi một người trong nhóm chém tên
đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai bên phải.



11. Đức Giê-su bị bắt (Mt 26: 47 -55; Mc 14: 43 -49; Ga 18: 3-11)



51Nhưng Đức Giê-su lên tiếng : “Thôi, ngừng
lại .” Và Người sờ vào tai tên đầy tớ mà chữa
lành.
52Sau đó Đức Giê-su nói với các thượng tế, lãnh
binh Đền Thờ và kỳ mục đến bắt Người : “Tôi là
một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo
gậy gộc đến ? 53Ngày ngày, tôi ở giữa các ông
trong Đền Thờ, mà các ông không tra tay bắt.
Nhưng đây là giờ của các ông, là thời của quyền
lực tối tăm .”



- Cái hôn của Giu-đa: đối với văn hoá Do Thái và

văn hoá của người phương tây, thì việc hôn nhau

bằng cách áp má là một trong những cách chào hỏi

thông thường của những người thân quen với nhau.

Cái hôn của Giu-đa có thể được coi là sự kính trọng

của một môn đệ đối với thầy mình. Tuy nhiên trong

sự cố đặc biệt này cái hôn của Giu-đa là một sự chỉ

điểm, một cái hôn phản bội: Đức Giê-su bảo hắn:

"Giu-đa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp Con Người

sao?





- Đức Giê-su bị bắt sau đó bị dẫn đến thượng hội đồng của

người Do Thái. (xem Mt 26, 57-67)

 Đức Giê-su ra trước Thượng Hội Đồng (Mc 14: 53 -65; Lc

22: 54 -55, 63 -71; Ga 18: 13 -14, 19 -24 )

Họ bắt Đức Giê-su, rồi điệu đến thượng tế Cai-pha. Các kinh sư

và kỳ mục đã tề tựu sẵn đó. Ông Phê-rô theo Người xa xa, đến

tận dinh thượng tế. Ông vào bên trong ngồi với bọn thuộc hạ,

xem kết cuộc ra sao. Còn các thượng tế và toàn thể Thượng Hội

Đồng thì tìm chứng gian buộc tội Đức Giê-su để lên án tử hình.

Nhưng họ tìm không ra, mặc dầu có nhiều kẻ đã đứng ra làm

chứng gian.



12/. Phê-rô chối Thầy (Lc 24,54-65).

54Họ bắt Đức Giê-su, điệu Người đến nhà vị thượng tế.

Còn ông Phê-rô thì theo xa xa. 55Họ đốt lửa giữa sân và

đang ngồi quây quần với nhau, thì ông Phê-rô đến ngồi

giữa họ. 56Thấy ông ngồi bên ánh lửa, một người tớ gái

nhìn ông chòng chọc và nói : “Cả bác này cũng đã ở với

ông ấy đấy !” 57Ông liền chối : “Tôi có biết ông ấy đâu,

chị !” 58Một lát sau, có người khác thấy ông, liền nói :

“Cả bác nữa, bác cũng thuộc bọn chúng !” Nhưng

ông Phê-rô đáp lại : “Này anh, không phải đâu !”



12. Đức Giê-su tiên báo: ông Phê-rô sẽ chối Thầy, nhưng sẽ trở lại



59Chừng một giờ sau, có người khác lại quả

quyết : “Đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy,

vì bác ta cũng là người Ga-li-lê .” 60Nhưng

ông Phê-rô trả lời : “Này anh, tôi không biết anh

nói gì !” Ngay lúc ông còn đang nói, thì gà

gáy. 61Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời

Chúa đã bảo ông : “Hôm nay, gà chưa kịp gáy,

thì anh đã chối Thầy ba lần.” 62Và ông ra ngoài,

khóc lóc thảm thiết.





63Những kẻ canh giữ Đức Giê-su nhạo

báng đánh đập Người. 64Chúng bịt mắt

Người lại, rồi hỏi rằng : “Nói tiên tri xem

: ai đánh ông đó ?” 65Chúng còn thốt ra

nhiều lời khác xúc phạm đến Người.



- Đoàn kỳ mục các thượng tế và các kinh sư nhóm

họp để tìm kế kết án tử cho Đức Giê-su. Họ đưa ra

nhiều chứng gian tố cáo Người, nhưng các lời

chứng không phù hợp nhau.

- Nhưng cuối cùng chính lời tuyên xưng từ miệng

Đức Giê-su nói rằng, Ngài chính là Con Thiên

Chúa. Họ cho rằng Đức Giê-su phạm thượng và họ

kết án tử Ngài.



13/. Đức Giê-su ra trước Thượng Hội Đồng (Lc 24,66-71).

66Khi trời sáng, đoàn kỳ mục trong dân, các thượng tế và

kinh sư nhóm họp. Họ điệu Người ra trước Thượng Hội

Đồng 67và hỏi : “Ông có phải là Đấng Mê-si-a thì nói cho

chúng tôi biết !” Người đáp : “Tôi có nói với các ông, các

ông cũng chẳng tin ; 68tôi có hỏi, các ông cũng chẳng trả

lời. 69Nhưng từ nay, Con Người sẽ ngự bên hữu Thiên

Chúa toàn năng .” 70Mọi người liền nói : “Vậy ông là Con

Thiên Chúa sao?” Người đáp : “Đúng như các ông nói,

chính tôi đây.” 71Họ liền nói : “Chúng ta cần gì lời chứng

nữa ? Chính chúng ta vừa nghe miệng hắn nói !”



14. Đức Giê-su ra trước Thượng Hội
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1/.Âm mưu ám hại Đức Giê-su.       8/.Báo trước Phê-rô chối Thầy.

2/.Chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua.             9/.Lời dặn dò trong cơn thử thách              

3/.Bữa tiệc sau cùng.                        10/.Cơn hấp hối trong vườn dầu

4/.Lập Bí tích Thánh Thể.                 11/.Đức Giê-su bị bắt.  

5/.Tiên báo về kẻ phản bội.               12/.Phê-rô chối Thầy.

6/.Kẻ làm đầu phải hầu hạ.                13/.ĐG trước thượng hội đồng.

7/.Phần thưởng dành cho các TĐ




