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Lm. Andrew Trần Quang Tuệ 

(714) 427-3938 

frandrew@sjboc.org  Trên hành trình từ Galilêa lên 

Giêrusalem, Chúa Giêsu ngồi nghỉ 

trưa bên bờ giếng Giacóp gần thành 

Si-kha, trước ngọn núi Ga-ri-dim, 

thuộc xứ Samaria. Người Do thái coi 

họ là dân hỗn tạp, ô uế, rối đạo, và 

không còn tiếp xúc với họ. Vì thế 

Chúa Giêsu mở lời xin nước uống từ 

một thiếu phụ Samari đang lấy nước, 

là điều rất đáng ngạc nhiên cho chị ta. 

Qua cuộc đàm thoại bên bờ giếng, 

Chúa Giêsu hướng dẫn chị đi dần vào 

cuộc mặc khải mầu nhiệm mà chị 

không ngờ. “Nước hằng sống” là Ơn 

Cứu độ mà chính Ngài là Đấng có 

quyền năng trao ban cho nhân loại, 

“trở thành một mạch nước trường 

sinh vọt lên sức sống dồi dào nuôi 

dưỡng linh hồn, đem lại sự sống đời 

đời”, và làm no thỏa mọi khát vọng 

nơi con người. Chị kinh ngạc khám 

phá ra Chúa Giêsu quả thật là Đấng 

siêu phàm vì Ngài thấu suốt cuộc đời 

bí mật tội lỗi của chị, và chị tôn vinh 

Ngài là Ngôn Sứ. 

 Đầy lòng cảm phục, chị muốn đi 

xa hơn để hiểu biết về việc thờ 

phượng Thiên Chúa. Người Samari 

thờ Chúa trong Đền Thờ trên núi 

thánh Ga-ri-dim, nhưng người Do 

thái thờ Chúa trong Đền Thờ Giêru-

salem. Chúa Giêsu bác bỏ lề lối thờ 

phượng chỉ vụ vào nơi chốn và hình 

thức bên ngoài. Việc hiểu biết Thiên 

Chúa cần quy hướng về một nền 

phụng tự mới, “Những người thờ 

phượng đích thực sẽ thờ phượng 

Chúa Cha trong Thần Khí và Sự 

Thật”, và thờ phượng “Chúa Cha 

trong Đức Giêsu, Đấng là Đền Thờ 

mới”. Từ nay, Thiên Chúa không 

hiện diện ở một nơi chốn cố định nào, 

nhưng hiện diện nơi Chúa Giêsu và 

Sứ điệp mà Ngài đã lãnh nhận từ 

Chúa Cha để mặc khải cho nhân loại. 

 Khi Chúa Giêsu tuyên bố chân 

tính của mình là Đấng Thiên Sai, 

“Đấng Mêsia mà người ta gọi là 

Kytô”, chị vội vã chạy về làng để báo 

tin, và trở lại kéo theo một đám đông 

người Samari nửa giáo nửa lương, 

như mùa lúa chín vàng. Các môn đệ 

đi mua thức ăn trở về, nghĩ là Thầy 

mình đang đói, nên mời Ngài ăn. 

Nhưng Ngài chỉ no thỏa bằng một thứ 

lương thực vượt trên mọi của ăn vật 

chất, đó là “tìm kiếm Thánh Ý Cha và 

chu toàn công việc của Cha”. Ngài 

bảo các môn đệ ngước mắt nhìn mùa 

màng của Đấng Thiên Sai đã chín 

vàng: đó là đám đông người Samari 

ăn năn trở lại kia, mà Đức Giêsu đã 

khổ công gieo vãi để cho các môn đệ 

gặt. Người Samari đã tin vì “được 

nghe lời Ngài rao giảng”. Cuối cùng, 

họ quả quyết, “Ngài là Đấng Cứu 

Thế”. Đó là đỉnh điểm của cuộc hành 

trình đức tin mà Đức Giêsu mang đến 

cho họ. Sứ vụ của Ngài ở đây tiên 

báo sứ vụ truyền giáo mai hậu ngoài 

phạm vi Israen. 

 Vào Mùa Chay thánh, Chúa Kitô 

đi tìm và gõ cửa tâm hồn mỗi người 

tín hữu. Những ai tỉnh ngộ khỏi 

những đam mê thế tục, mà mở rộng 

tâm hồn đón nhận Ngài, sẽ được 

nước hằng sống Ngài mang tới tưới 

mát và bồi sinh tâm hồn. 

Chúa Nhật III Mùa Chay : Gioan 4, 5 – 42 

 Lạy Chúa, chúng con cảm 
tạ Chúa đã yêu thương và 
muốn đổi mới cuộc đời chúng 
con để lãnh nhận Ơn Cứu độ. 
Xin Chúa thương ban cho 
chúng con nước hằng sống, 
nhất là trong Mùa Chay thánh 
nầy, để chúng con trở nên 
chứng nhân Tin Mừng của 
Chúa, bằng những thực hành 
sám hối, hy sinh hãm mình và 
bác ái phục vụ. Amen. 

MÙA CHAY 

Xin nhớ kiêng thịt mỗi thứ Sáu 

THÁNG BA 

12 
Chúa Nhật III mùa Chay 

6:30 am: Th. Lễ cộng đoàn 

13 7:30 pm: Giải tội. 

17 
6:15p: Ngắm Thương Khó, 
Chặng đàng & Tĩnh tâm. 

18 
6:30 pm: Thánh Lễ cộng 
đoàn & truyền hình. 

19 
Chúa Nhật IV mùa Chay 

6:30 am: Th. Lễ cộng đoàn 

20 7:30 pm: Giải tội. 

24 
6:15p: Ngắm Thương Khó, 
Chặng đàng & Tĩnh tâm. 

25 

 Việt Ngữ, Thiếu Nhi & 
Giáo Lý không sinh hoạt. 

 6:30 pm: Thánh Lễ cộng 
đoàn & truyền hình. 

26 
Chúa Nhật V mùa Chay 

6:30 am: Th. Lễ cộng đoàn 

27 
7 pm: Giải tội Mùa Chay 
(nhiều Cha VN về giải tội). 

31 
6:15p: Ngắm Thương Khó, 
Dâng Hạt, Chặng đàng & 
Tĩnh tâm. 

THÁNG TƯ 
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 3 pm: Chầu & Giải tội 
cho Giáo Lý & Thiếu Nhi. 

 6:30 pm: Thánh Lễ Lá – 
Rước lá. 

2 
Chúa Nhật Lễ Lá 

6:30 am: Th. Lễ cộng đoàn 


