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Như mọi người Do Thái khác, Chúa Giêsu cũng lên Giêrusalem dự lễ Vượt Qua. Nhưng lần nầy Chúa nổi 

giận vì cảnh tượng buôn bán trong khuôn viên đền thờ. Việc nầy khiến cho đền thờ không còn là chỗ yên 

tĩnh để thờ phượng và cầu nguyện. Bởi vì sự ồn ào náo nhiệt làm cho tâm trí con người khó có thể tập 

trung để nâng tâm hồn lên với Chúa. Nhưng điều quan trọng hơn nữa chính là nạn bất công xảy ra tại 

đây. Bên ngoài đền thờ, mọi loại tiền đều có thể sử dụng. Nhưng trong đền thờ thì không được, vì đền 

thờ không thể chứa các đồng tiền ngoại giáo, nhất là khi những đồng tiền ấy lại có khắc hay in những 

hình ảnh hoặc các chữ viết của các hoàng đế ngoại giáo. Nên khách hành hương phải đổi lấy tiền của 

đền thờ thì mới có thể nộp thuế cho đền thờ theo luật dạy. Lợi dụng nhu cầu của khách hành hương, 

những người làm nghề đổi tiền tha hồ lấy giá cắt cổ. Song song với việc đổi tiền, kẻ buôn bán súc vật 

cũng bán hàng với giá rất cao, thâm chí có khi gấp cả 15 lần giá bán súc vật bên ngoài đền thờ. Tình 

trạng bất công nầy xẩy ra trong khuôn viên nhà Chúa. Những người buôn bán tại đây chỉ biết đến lợi lộc 

vật chất hơn là thực sự thờ phượng Thiên Chúa. Hành động của họ cho thấy họ thờ phượng tiền bạc 

hơn là Thiên Chúa. Chính vì vậy, Chúa Giêsu mới ra tay thanh tẩy đền thờ. 

Lòng nhiệt thành của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay khiến chúng ta suy nghĩ về lối sống của 

mình. Chúng ta cần ý thức về tầm quan trọng của các nhà thờ. Đó là nơi chúng ta thờ phượng Chúa qua 

các kinh nguyện và các nghi thức phụng vụ. Vì là con người có thân xác nên chúng ta luôn cần những sự 

vật cụ thể để từ đó nâng tâm hồn lên cõi vô hình, nhất là lên đến Thiên Chúa. Nhà thờ (ý tôi muốn nói là 

bất kỳ nhà thờ nào) là nơi thật đặc biệt và là biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta. 

Vì vậy, thái độ chúng ta cần phải có là sự tôn trọng nhà thờ và giúp cho con cái, cháu chắt, bằng lời chỉ 

bảo và gương lành của mình, để các em cũng biết tôn trọng nhà thờ, vì trong nhà thờ có sự hiện diện 

của Chúa. 

Nhà thờ bằng gạch đá tuy quan trọng nhưng làm sao bằng nhà thờ tâm hồn của chúng ta, bởi vì chúng ta 

được dựng nên cho Chúa và được chính Chúa Giêsu cứu chuộc. Do đó, chúng ta được kêu gọi để thực sự 

sống cho Chúa. Trong mười điều răn của Chúa, điều thứ nhất dạy chúng ta thờ phượng một mình Thiên 

Chúa trên hết mọi sự. Tất cả chín điều còn lại chỉ là cách thức giúp chúng ta sống điều răn thứ nhất. Khi 

thờ phượng Chúa trên hết mọi sự, chúng ta sẽ xem mọi thứ khác chỉ là phương tiện mà thôi. Trong ý 

muốn, chúng ta đều coi Chúa là Đấng Tuyệt Đối và cao cả nhất. Nhưng thực tế cho thấy, nhiều khi tâm 

hồn chúng ta không còn chỗ cho Chúa ngự trị. Bởi vì tiền bạc, của cải, đam mê, danh vọng hay những 

khoái lạc trần gian có sức mạnh vũ bão, thường xâm chiếm tâm hồn chúng ta. Rốt cuộc, tâm hồn chúng 

ta không còn là đền thờ yên tĩnh và chân chính nữa, nhưng đã trở thành cảnh chợ búa ồn ào như đền 

thờ thành Giêrusalem năm xưa. 

Khi chúng ta để cho tiền bạc, của cải, danh vọng hay khoái lạc phàm trần xâm chiếm hết cõi lòng, thì 

chúng ta sẽ gặp rắc rối về lâu, về dài. Một khi những thứ đó trở thành chúa tể của đời mình, tự nhiên 

chúng ta sẽ rất ích kỷ. Từ đó, chúng ta cảm thấy căng thẳng và bất an ngay trong lòng mình. Chúng ta sẽ 

gặp xung đột với người khác vì chúng ta sẽ đụng chạm đến quyền lợi của họ. Có khi chúng ta cảm thấy 

hân hoan lúc đầu vì những lợi lộc, vinh quang hay khoái lạc nhất thời, nhưng về lâu về dài, chúng ta sẽ 

thiếu bình an và không cảm thấy hạnh phúc. Có khi chúng ta lại không tìm thấy ý nghĩa gì từ những thứ 

vật chất đó. Vì vậy, thanh tẩy tâm hồn và đặt Chúa làm trung tâm cuộc sống là điều cần thiết. Và Mùa 

Chay là dịp rất thuận tiện. 

Chúng ta cần thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng là đền thờ Chúa ngự. Khi chúng ta đặt Chúa làm trung 

tâm đời mình và thờ phượng Chúa trên hết mọi sự, chúng ta sẽ sống rất an vui. Chúng ta sẽ đặt tình yêu 



làm hướng đi cho cuộc sống của mình, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Tất cả những ai thờ phượng Chúa 

đều phải sống theo tình yêu. Chính tình yêu sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi điều bất chính và đem lại 

hạnh phúc lâu dài cho chính chúng ta và cho những người chung quanh, nhất là những người thân yêu 

của mình. 

Chúng ta thanh tẩy tâm hồn bằng việc đọc kinh cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ và siêng năng lãnh nhận 

Bí Tích Giao Hòa. Chúng ta cũng thanh tẩy tâm hồn bằng việc siêng năng đọc Lời Chúa, suy niệm Lời 

Chúa và sống thực hành Lời Chúa. Khi có Lời Chúa ngự trị trong tâm hồn, chúng ta sẽ có những tư tưởng 

chân chính và khôn ngoan để sống theo đường lối Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta trong Mùa Chay 

nầy, biết xây dựng tâm hồn của mình thành đền thờ thực sự cho Chúa ngự. Như vậy, tha nhân có thể 

cảm nghiệm được sự hiện diện và tình yêu vô biên của Chúa xuyên qua cuộc đời mỗi người chúng ta. 

Linh mục Phạm Quang Hồng sưu tầm. 

 


