
LÁ THƯ MỤC VỤ 

Chúa Nhật IV Phục Sinh tuần này cũng là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng 

nhìn hình ảnh tuyệt hảo của Chúa Giêsu dám thí mạng sống mình vì đàn chiên.  Giáo Hội cũng mời gọi chúng lắng 

nghe lại đoạn Tin Mừng hôm nay để cảm nhận rõ hơn về Ngài, Người Mục Tử tốt lành và nhân hậu (Ga10:1-10). 

Chúng ta hãy quay lại vùng địa lý Galilê và Guiđêa để nhìn xem tại sao Chúa Giêsu dùng hình ảnh người 

mục để diễn tả về Mình. Nếu ai có dịp đặt chân đến đó, nơi có những đồi núi chập chùng và xa xa là những hình 

ảnh các mục tử chăn chiên, cho đàn chiên mình ăn cỏ trên những ngọn đồi có rất nhiều đá nhấp nhô, chỉ lưa 

thưa một vài nơi xen kẽ những đồng cỏ xanh giữa những sườn đồi ấy. Ban ngày các mục tử cho đàn chiên đi ăn 

và ban đêm họ lùa chúng vào khu đất trống có tường vây quanh bằng những tảng đá nhỏ đã được vây sẵn. Kẻ 

trộm thường trèo qua rào bắt chiên trong khi chúng đang mê say ngủ, chúng rất an tâm vì đã được chủ chiên 

canh thức bảo vệ, như lính canh gác hàng đêm. 

Chúa Giêsu đưa ra hai hình ảnh rất tiêu biểu và tương phản: mục tử và kẻ trộm. Mục tử nhân hậu là biểu 

tượng của sự bình an cho đàn chiên, có nhiệm vụ chăm sóc chúng bằng mọi cách, bảo đảm an toàn cho đàn chiên 

của mình và bảo vệ chúng khỏi thú dữ, tìm kiếm những con lạc bầy, chăm sóc và cõng trên vai những con yêu ớt 

không thể đi được. Còn ai không đi vào cửa chính mà luôn rình rập trèo vào lối khác để bắt chiên, thậm chí còn 

giết chiên và làm chúng hoảng sợ, chạy toán loạn, thì không phải là mục tử, mà là kẻ trộm cướp, kẻ phá hoại. 

Những kẻ nầy thường mang đến sự chết chóc, sự chia rẽ, sự bất hòa và đầy dẫy sự hoang mang ở trong chính 

đàn chiên. 

Chính vì vậy chuồng chiên đối với Chúa Giêsu không phải là nơi an nghỉ và thơ mộng, nhưng là một nơi 

đầy nguy hiểm, phải cần được bảo vệ. Những con chiên theo bản năng thường luôn nhận rõ được sự yêu thương 

của người chăn dắt chúng, thường đi theo và lắng nghe tiếng của mục tử mình. Chủ chiên đứng ngay cửa gọi đích 

danh từng con và lùa chúng ra ngoài, chủ chiên đi trước và chiên theo sau, chúng quen tiếng chủ, an tâm đi theo 

chủ mình.  Người kitô hữu chân chính cũng thường là người biết lắng nghe tiếng Chúa Giêsu, đi theo và thực 

hành những gì Lời Chúa Giêsu dạy bảo. Chúng ta cũng không quên chính Chúa Cha đã giao phó cho Chúa Giêsu 

chăm sóc đàn chiên của Ngài, và tất cả phải đi qua “Cửa” ấy mà vào cùng Cha Ngài. (Ga17:6-9). 

Chúa Giêsu đặt đối lập những mục tử giả hiệu, là kẻ trộm cướp, coi mình là người chính hiệu hướng dẫn 

người khác, là cứu tinh, là độc nhất vạch ra những con đường đầy hứa hẹn, những phương cách hay một chủ 

thuyết nào đó để đụng chạm đến tâm thức, lối suy nghĩ, não trạng, văn hóa và tôn giáo để hướng dẫn người khác 

đi trong đường lối của họ, phù hợp với trào lưu trong thời đại có tính đa nguyên, nhưng đều là giả hình. Chính 

Chúa Giêsu đã tự giới thiệu về Mình, là cánh Cửa duy nhất, và ai đi qua cánh cửa nầy sẽ được cứu rỗi. Vâng Ngài 

là Cửa, là lối thoát, giải phóng chiên và đưa chúng đến đồng cỏ nơi đó có sự sống, không phải bị thương tích và 

phải chết. Mục Tử chân thật luôn tìm kiếm môi trường sống tuyệt đối duy nhất cho đàn chiên của Mình, chiên ra 

vào lui tới thật tự do, hít thở và phát triển đến vô tận. 

Chúa Giêsu muốn nêu ra hình ảnh những mục tử giả hiệu để diễn tả tính tuyệt đối của Mục Tử  Tốt Lành. 

Nghĩa là mọi sự giải phóng đời nầy, hạnh phúc thế gian nầy đều bị giới hạn, thường dẫn chúng ta vào chốn diệt 

vong, như người mù dẫn người mù, tất cả đều rớt xuống hố và chết. Chúa Giêsu mở ra không gian vô tận cho 

chúng ta được sống viên mãn, và không gian đó chính là không gian của Thiên Chúa. Chính Ngài hướng chúng ta 

tiến về phía trước, về không gian đó, nơi ngập tràn niềm vui, hoàn toàn thật sự được tự do hạnh phúc, không bị 

hư mất, nhưng sẽ được ngụp lặn trong không gian vô cùng hạnh phúc vĩnh cửu. Đó là đồng cỏ mà Mục Tử dẫn 

chúng ta đến, là một thế giới tuyệt đối của Thiên Chúa hứa ban cho đàn chiên Mình một cuộc sống viên mãn và 

sống dồi dào.  

Giáo Hội muốn đặc biệt dành Chúa Nhật hôm nay cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, xin cho họ luôn 

biết sống bác ái và chia sẻ tình thương của mình. Đồng thời, biết hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa biết thực thi ý 

định yêu thương của Thiên Chúa. Như chúng ta đều biết trên thế giới đang có nhiều nơi thiếu vắng linh mục, vì 

thế, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho ơn gọi ngày càng có nhiều người tìm hiểu, đặc biệt là giới trẻ biết dấn 

thân trọn vẹn cho Chúa để trở thành những mục tử tốt lành như Chúa Giêsu.  
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