
 

Lời Chúa-Chúa Nhật III Mùa Chay 
(12/03/2023) 
CÁC BÀI ĐỌC PHỤNG VỤ NĂM A 
  

Bài Đọc 1: Xh:17,3-7 

Lời Chúa trong sách Xuất Hành 
  
3 Trong sa mạc, dân khát nước nên đã kêu trách ông Mô-
sê rằng : “Ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập để làm gì ? Có 
phải là để cho chúng tôi, con cái chúng tôi, và súc vật của 
chúng tôi bị chết khát hay không ?” 4 Ông Mô-sê kêu lên 
cùng Đức Chúa : “Con phải làm gì cho dân này bây giờ ? 
Chỉ một chút nữa là họ ném đá con !” 5 Đức Chúa phán 
với ông Mô-sê : “Ngươi hãy đi lên phía trước dân, đem 
theo một số kỳ mục Ít-ra-en ; cầm lấy cây gậy ngươi đã 



dùng để đập xuống sông Nin, và đi đi. 6 Còn Ta, Ta sẽ 
đứng ở đằng kia trước mặt ngươi, trên tảng đá ở núi Khô-
rếp. Ngươi sẽ đập vào tảng đá. Từ tảng đá, nước sẽ chảy 
ra cho dân uống.” Ông Mô-sê đã làm như vậy trước mắt 
các kỳ mục Ít-ra-en. 7 Ông đặt tên cho nơi ấy là Ma-xa và 
Mơ-ri-va, nghĩa là thử thách và gây sự, vì con cái Ít-ra-en 
đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng : “Có Đức 
Chúa ở giữa chúng ta hay không ?” 
 
 

Đó Là lời Chúa 

 
 
  
Đáp ca Tv 94,1-2.6-7a.7b-9 (Đ. c.7b.8a) 
  
Xướng 1: Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, 
tung hô Người là Núi Đá độ trì ta,2vào trước Thánh Nhan 
dâng lời cảm tạ, 
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn. 
  
Đáp. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! 
Người phán : “Các ngươi chớ cứng lòng.” 
  
Xướng 2: Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, 
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta.7aBởi 
chính Người là Thiên Chúa ta thờ, 
còn ta là dân Người lãnh đạo, 
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. 



  
Xướng 3: Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa 
!8Người phán : Các ngươi chớ cứng lòng 
như tại Mê-ri-ba, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,9nơi tổ 
phụ các ngươi đã từng thách thức 
và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm. 
  
Bài đọc 2: Rm 5,1-2.5-8 
Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu 
Rô-ma. 
  
1 Thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ đức 
tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-
su Ki-tô, Chúa chúng ta. 2 Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su 
đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên 
Chúa, như chúng ta đang được hiện nay ; chúng ta lại còn 
tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của 
Thiên Chúa. 5 Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải 
thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào 
lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng 
ta. 6 Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì 
còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Ki-tô 
đã chết vì chúng ta. 7 Hầu như không ai chết vì người 
công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương 
thiện chăng. 8 Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay 
khi chúng ta còn là những người tội lỗi ; đó là bằng chứng 
Thiên Chúa yêu thương chúng ta. 
 

Đó Là lời Chúa  



Tung hô Tin Mừng x. Ga 4,42.15 
Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng cứu độ trần gian, xin ban 
cho con nước hằng sống, để con không bao giờ khát nữa. 
  
Bài Tin Mừng: Ga 4,5-42  
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 
  
 Khi ấy, Đức Giê-su đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-
kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-
se. 6 Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường 
mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào 
khoảng mười hai giờ trưa. 
 Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su 
nói với người ấy : “Chị cho tôi xin chút nước uống !”  Lúc 
đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức 
ăn.  Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói : “Ông là người Do-
thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước 
uống sao ?” Quả thế, người Do-thái không được giao 
thiệp với người Sa-ma-ri.  Đức Giê-su trả lời : “Nếu chị 
nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị 
: „Cho tôi chút nước uống‟, thì hẳn chị đã xin, và người ấy 
đã ban cho chị nước hằng sống.”  Chị ấy nói : “Thưa ông, 
ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra 
nước hằng sống ?  Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi 
là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này ? Chính 
Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia 
súc của Người cũng vậy.”  Đức Giê-su trả lời : “Ai uống 
nước này, sẽ lại khát.  Còn ai uống nước tôi cho, sẽ 
không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi 
người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời 
đời.” 



 Người phụ nữ nói với Đức Giê-su : “Thưa ông, xin ông 
cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây 
lấy nước.”  Người bảo chị ấy : “Chị hãy gọi chồng chị, rồi 
trở lại đây.”  Người phụ nữ đáp : “Tôi không có chồng.” 
Đức Giê-su bảo : “Chị nói : „Tôi không có chồng‟ là 
phải,  vì chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang 
sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói 
đúng.”  Người phụ nữ nói với Người : “Thưa ông, tôi thấy 
ông thật là một ngôn sứ ...  Cha ông chúng tôi đã thờ 
phượng Thiên Chúa trên núi này ; còn các ông lại bảo : 
Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên 
Chúa.”  Đức Giê-su phán : “Này chị, hãy tin tôi : đã đến 
giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên 
núi này hay tại Giê-ru-sa-lem.  Các người thờ Đấng các 
người không biết ; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, 
vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái.  Nhưng giờ đã đến 
-và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng 
đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự 
thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người 
như thế.  Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ 
phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự 
thật.”  Người phụ nữ thưa : “Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là 
Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho 
chúng tôi mọi sự.”  Đức Giê-su nói : “Đấng ấy chính là tôi, 
người đang nói với chị đây.” 
 Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì 
thấy Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai 
dám hỏi : “Thầy cần gì vậy ?” Hoặc “Thầy nói gì với chị ấy 
?”  Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với 
người ta :  “Đến mà xem : có một người đã nói với tôi tất 



cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Ki-tô 
sao ?”  Họ ra khỏi thành và đến gặp Người. 
 Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng : “Ráp-bi, 
xin mời Thầy dùng bữa.”  Người nói với các ông : “Thầy 
phải dùng một thứ lương thực mà anh em không 
biết.”  Các môn đệ mới hỏi nhau : “Đã có ai mang thức ăn 
đến cho Thầy rồi chăng ?”  Đức Giê-su nói với các ông : 
“Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai 
Thầy, và hoàn tất công trình của Người.  Nào anh em 
chẳng nói : Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt ? Nhưng 
này, Thầy bảo anh em : Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa 
đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái !  Ai gặt thì lãnh tiền 
công và thu hoa lợi để được sống muôn đời, và như thế, 
cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng.  Thật vậy, 
câu tục ngữ “kẻ này gieo, người kia gặt” quả là đúng 
!  Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không 
phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả ; còn 
anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của 
họ.” 
 Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức 
Giê-su, vì lời người phụ nữ làm chứng : ông ấy nói với tôi 
mọi việc tôi đã làm.  Vậy, khi đến gặp Người, dân Sa-ma-
ri xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai 
ngày.  Số người tin vì lời Đức Giê-su nói còn đông hơn 
nữa.  Họ bảo người phụ nữ : “Không còn phải vì lời chị kể 
mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết 
rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian.” 
 
Phúc Âm của Chúa 
  
Suy niệm:  



(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 03/2023) 
  
Chúa Giê-su khéo léo dẫn người phụ nữ Sa-ma-ri đi từ 
cơn khát tự nhiên đến cơn khát siêu nhiên, từ nước uống 
thường đến nước hằng sống. Ngài biến đổi chị từ chỗ 
đang là người cho nước thành người đi xin nước. Sau 
cùng, chị nhận ra Chúa là Đấng Mê-si-a, và chị tin vào 
Ngài. Câu chuyện Tin Mừng cho thấy Chúa luôn tỏ mình 
với những ai thành tâm đi tìm Chúa: “Thật vậy, Cha đã 
thương cứu giúp mọi người,để những ai tìm Cha đều gặp 
Cha” (Kinh Nguyện Thánh Thể IV). Một việc tưởng như 
tầm thường như xin một ngụm nước lại trở thành cơ hội 
cho người ta tìm và gặp Chúa, Đấng Cứu Độ. 
  
Mời Bạn: Trong cuộc sống chúng ta có biết bao nhiêu cơ 
hội để gặp Chúa và được biến đổi. Chúa đến trong những 
phút giây thoáng qua, qua những biến cố nhỏ bé tầm 
thường của đời bạn. Một sự quan tâm nho nhỏ đến tha 
nhân, một lời nói tử tế, một cử chỉ thân ái với những 
người đang sống quanh bạn, tất cả đều có thể trở thành 
cơ hội để bạn gặp gỡ Chúa và để Ngài biến đổi bạn. Ý 
thức như vậy, bạn sẽ thấy cuộc đời đầy ý nghĩa, chứ 
không vô nghĩa. 
  
Chia sẻ với nhau về một lần “chợt nhận” ra Chúa đi qua 
đời bạn, đã “chụp” lấy bạn, đã biến đổi bạn, như Sao-lô 
trên đường Đa-mát, như Gia-kêu trên cây sung, như Lê-vi 
bên bàn thu thuế... 
  



Sống Lời Chúa: Hôm nay, tôi “tỉnh thức” để nhận ra Chúa 
đang tỏ mình cho tôi qua những người và sự việc xảy đến 
với tôi hằng ngày. 
  
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin dạy con luôn biết quan tâm 
đến tha nhân và yêu thương họ, để qua họ con gặp được 
Chúa và để Chúa biến đổi đời con. 
  
Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày: 
  

 
 


