
Bài Giảng Chúa Nhật 4 mùa chay năm 2020 ( Fr. Nick Tran) 

Có hai điều chúng ta cần để có thể nhìn thấy - đôi mắt khỏe mạnh và nhiều ánh sáng. 

Cho dù đôi mắt của chúng ta khỏe mạnh như thế nào, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy bất cứ 

thứ gì nếu không có ánh sáng. Theo cùng một cách, tất cả ánh sáng trên thế giới không thể 

khiến một người mù nhìn thấy. Anh ấy chỉ bị mù vào ban ngày cũng như ban đêm. 

Điều tương tự cũng đúng với đời sống thiêng liêng của chúng ta. Để có thể nhìn thấy thực tại 

thiêng liêng, chúng ta cần cả ánh sáng của Thiên Chúa soi chiếu và tầm nhìn nội tâm lành 

mạnh. 

Tin Mừng ngay hôm nay cho chúng ta thấy rõ Chúa Giêsu là Ánh Sáng. Như Ngài nói với 

các môn đệ của Ngài: Ta Chính là ánh Sáng của thế gian. Chúa Giêsu đã đến thế giới để mang 

đến cho chúng ta Ánh sáng thiêng liêng, vì vậy chúng ta có thể nhìn thấy mọi thứ như thực 

tế. Giống như mặt trời chiếu ánh sáng khắp cả thế giới, khiến chúng ta có thể nhìn thấy những 

thứ xung quanh mình, vì vậy Chúa Giêsu chiếu ánh sáng của Ngài lên thế giới để chúng ta có 

thể nhìn thấy những thực tại thiêng liêng sâu thẳm xung quanh chúng ta. 

Sự thật vĩ đại nhất mà ánh sáng của Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta là chân lý của Tình 

yêu Thiên Chúa. Trong Chúa Giêsu, chúng ta khám phá ra một Thiên Chúa không muốn ở 

xa chúng ta, nhưng một Thiên Chúa muốn ở gần chúng ta. Ngài là một Thiên Chúa muốn 

được nhìn thấy, người muốn được nhận biết và muốn được yêu thương. Trong ánh sáng của 

Chúa Giêsu Kitô, chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa vĩ đại, cao vời khôn tả đối với chúng 

ta. Thánh Phaolô nói với chúng ta trong thư gửi tín Hữu Rôma chuoqng 5, câu 8 như sau: 

Còn Thiên Chúa thì lại thi thố lòng yêu mến của Người đối với ta (thế này): là Ðức Kitô đã 

chết vì ta, ngay lúc ta còn là tội nhân! 

Bằng cái chết của Ngài trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã chiếu sáng tình yêu Thiên Chúa - một 

tình yêu sẵn sàng chịu đau khổ cho chúng ta, sẵn sàng kiên nhẫn đợi chờ chúng ta ăn năn sám 



hối và đi bước trước tìm kiếm và cứu độ chúng ta. Sự thật đó về tình yêu của Thiên Chúa 

được thể hiện trọn vẹn trong Chúa Giêsu Kitô, Ánh sáng của Thế giới. 

Trong ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cũng thấy một chân lý cản bản khác - giá trị 

và phẩm giá của mỗi con người. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng mọi người đều được tạo dựng 

giống hình ảnh của Thiên Chúa. Vì điều này, không ai đứng ngoài tình yêu của Thiên Chúa. 

Không có một người nào được xem là không xứng đáng với tình yêu và sự tôn trọng của 

chúng ta. Khi Con Thiên Chúa xuống thế làm người, Ngài mãi mãi kết hợp Thiên Chúa với 

toàn thể nhân loại. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu có thể nói trong Phúc âm Thánh Matthew 

chương 25, câu 40 như sau: 

"Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một người trong các anh em hèn 

mọn nhất này của Ta, là các ngươi đã làm cho chính mình Ta". 

Trong Chúa Giêsu Kitô, Ánh sáng của Thế giới, chúng ta khám phá ra rằng giá trị của chúng 

ta không đến từ việc chúng ta có năng lực như thế nào, chúng ta có bao nhiêu tiền hay chúng 

ta thông minh như thế nào. Thay vào đó, phẩm giá của chúng ta đơn giản đến từ việc chúng 

ta là con của Chúa. 

Tất cả những thực tại thiêng liêng đó - và rất nhiều thứ nữa - chỉ có thể được nhìn thấy trong 

tất cả sự thật và vẻ đẹp của chúng/ trong Chúa Giêsu Kitô, Ánh sáng của Thế giới. 

Chúa Giêsu chiếu ánh sáng của Ngài lên mọi người. Tuy nhiên, chúng ta có thể bị mù tâm 

linh trước những sự thật mà Ngài muốn mạc khải cho chúng ta. Chúng ta có thể quyết định 

rằng chúng ta không muốn nhìn và nhắm mắt lại trước Chúa Giêsu, Ánh sáng của Thế giới. 

Khi chúng ta làm như vậy, chúng ta làm cho mình mù quáng trước tình yêu của Chúa và  

không nhìn thấy phẩm giá của anh chị em của chúng ta. Chúng ta làm như vậy vì chúng ta sợ 

thay đổi. Chúng tôi làm như vậy bởi vì chúng ta đang dính chặt với tội lỗi của chúng ta. 

Chúng ta làm như vậy bởi vì chúng ta thích sống trong sự vô tri, vô cảm, vô ơn, và bóng tối 

hơn ánh sáng của Chân Lý Chúa Giêsu. 



 

Bất kể điều gì có thể gây ra mù lòa tâm linh của chúng ta, Chúa Giêsu có sức mạnh để khôi 

phục ánh sáng cho đôi mắt tâm hồn của chúng ta. Một cách quan trọng mà Ngài làm là thông 

qua các bí tích. Chúng ta thấy một gợi ý về điều đó trong Tin mừng ngày hôm nay. Chúa 

Giêsu nhổ nước bọt trên mặt đất và bôi bùn lên đôi mắt của người mù. Chỉ như vậy, trong 

mọi bí tích, Chúa Giêsu lấy một thực tại vật lý và truyền nó quyền năng chữa lành của Ngài. 

Chẳng hạn, trong Bí Tích Rữa Tội, Ngài lấy nước đơn giản và ban cho nó sức mạnh để rửa 

sạch tội lỗi của chúng ta và biến chúng ta thành con của Chúa. Trong Bí tích Thánh Thể, Ngài 

biến đổi bánh và rượu đơn giản thành Mình và Máu châu báu của Ngài. Con mắt của đức tin, 

được Chúa Giêsu Kitô ban cho ánh sáng, nhìn thấy những thực tại thiêng liêng này, mặc dù 

chúng dường như chỉ là biểu tượng đối với những người không có đức tin. 

 

Việc tiếp nhận thường xuyên các bí tích là rất quan trọng để chữa lành đôi mắt Thiêng Liêng 

và nội tâm của chúng ta. Mỗi bí tích là một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Phục sinh của 

chúng ta. Các Bí Tích là những cuộc gặp gỡ với tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa nhắc nhở 

chúng ta về phẩm giá của chúng ta là con cái của Ngài. Khi chúng ta nhận được các bí tích 

này, chúng ta bắt đầu đối xử với người khác bằng phẩm giá mà họ xứng đáng là anh chị em 

của chúng ta. Chúng ta cũng khám phá trong các bí tích mà Chúa Giêsu thiết lập là ban niềm 

vui và vinh quang mà thế gian không thể ban tặng cho chúng ta được.  

 

Trong bài đọc thứ hai của ngày hôm nay, Thánh Phao-lô nói với chúng ta trong thư gửi tín 

hữu Epheso chương 5 câu 8: xưa kia anh em là sự tối tăm, nhưng bây giờ, anh em là sự sáng 

trong Chúa. Anh em hãy ăn ở như con của sự sáng, bởi vì hoa trái của sự sáng ở tại tất cả 

những gì là tốt lành, là công chính và chân thật. 



Bởi vì nhờ Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có ánh sáng của sự thật và đôi mắt tâm linh của chúng 

ta được phục hồi. Khi chúng ta bước đi trong ánh sáng, chúng ta khám phá ra nhiều sự thật 

hơn nữa và ánh sáng nội tâm của chúng ta được biến đổi. Khi Chúa ban cho chúng ta hiểu 

biết về điều này, chúng ta được Chúa mời  gọi mang ánh sáng đó đến cho người khác để họ 

có thể chia sẻ niềm vui của chúng ta - một niềm vui được mạc khải trong ánh sáng tình yêu 

của Thiên Chúa. 


