
1/.Lời kinh của Đức Ki-tô (Lc11,1-4).

1Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia .
Người cầu nguyện xong, thì có một người
trong nhóm môn đệ nói với Người : “Thưa
Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng
như ông Gio-an đã dạy môn đệ của
ông .” 2Người bảo các ông :

Chương 11



1/. Đức Giê-su dạy cầu nguyện



“Khi cầu nguyện, anh em hãy nói : ‘Lạy

Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh

hiển , Triều Đại Cha mau đến , 3xin Cha

cho chúng con ngày nào có lương thực

ngày ấy ; 4xin tha tội cho chúng con, vì

chính chúng con cũng tha cho mọi người

mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để

chúng con sa chước cám dỗ .’”



Qua đoạn TM này chúng

ta thấy Kinh Lạy Cha được

ghi lại nơi Tin Mừng thánh

Lu-ca chỉ có 5 lời cầu: Nội

dung của những lời kinh này

cũng giống như những nội

dung trong Tin Mừng Thánh

Mát-thê-ô: (Mt 6:9-13 )



2.Cầu nguyện thế nào mới hiệu quả?(Lc 11,5-8).

5Người còn nói với các ông : “Ai trong anh

em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà

người bạn ấy mà nói : ‘Bạn ơi, cho tôi vay

ba cái bánh, 6vì tôi có anh bạn lỡ đường

ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh

ta ăn cả’; 7mà người kia từ trong nhà lại

đáp:



 Người bạn quấy rầy



‘Xin anh đừng quấy rầy tôi : cửa đã đóng

rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi,

tôi không thể dậy lấy bánh cho anh

được.’? 8Thầy nói cho anh em biết: Dẫu

người kia không dậy để cho người này vì

tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này

tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra

đó .



Nội dung này cho thấy sự kiên trì của lời cầu

nguyện là rất cần thiết. Không phải Chúa không nghe

nhưng chỉ giúp chúng ta ý thức và tin tưởng rằng Cha

chúng ta là một người Cha nhân hậu luôn quan tâm

đến những nhu cầu của con cái. Tuy nhiên chúng ta

cần phải biết chỉ nên xin những gì thực sự có lợi cho

cuộc sống hằng ngày và nhất là cho sự sống đời sau

(danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến).



2/.Cứ xin thì sẽ được (Lc 11,9-13). 

9“Thế nên Thầy bảo anh em : Anh em cứ xin thì sẽ được,

cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10Vì hễ ai xin

thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở

cho. 11Ai trong anh em là một người cha, mà khi con

xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? 12Hoặc nó xin

trứng lại cho nó bò cạp? 13Vậy nếu anh em vốn là những

kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành,

phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho

những kẻ kêu xin Người sao ?”



Cứ xin thì sẽ được (Mt 7:7-11)



Đoạn Tin Mừng này cho thấy chúng ta nên

bắt chước những đứa bé xin một cách đơn sơ

những nhu cầu thiết yếu cho đời sống nó. Nó

không xin một cách dài dòng, khách sáo, nhưng

nói thẳng những gì nó cần và cha mẹ nó không

bao giờ từ chối: TD: mẹ ơi con đói quá, bố ơi

con khát quá, và ngay tức khắc cha mẹ chúng

vội vã đáp ứng nhu cầu của nó.



3/,ĐG và Bê-en-dê-bun (Lc 11,14-23).

14Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là

quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói

được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. 15Nhưng

trong số đó có mấy người lại bảo : “Ông ấy dựa

thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16Kẻ

khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một

dấu lạ từ trời.



b. Quỷ vương Bê-en-dê-bun

là ai?

Trong truyền thống cổ xưa,

Bê-en-dê-bun (Thần ruồi) là

một trong 7 quỷ lớn thường

được nhắc đến trong Thánh

Kinh. Chúng tượng trưng cho

thủ lãnh của 7 mối tội đầu:



1. “Lucifer” gắn với tội kiêu ngạo,

2. “Mammon” gắn với tội tham lam,

3. “Asmodeus” gắn với tội dâm dục,

4. “Behemoth” gắn với tội hờn giận, thù hằn,

5. “Beelzebub” gắn với tội mê ăn uống,

6. “Leviathan” gắn với tội ghen ghét, đố kỵ, và

7. “Belphegor” gắn với tội lười biếng.

7 Con Quỷ Trong Kinh Thánh Tượng Trưng Cho 

7 Đại Tội Của Con Người



Từ đó Thánh Kinh coi Bê-en-dê-bun chính là

thần ruồi, một trong 7 quỷ cả đầy uy lực mà

người Do Thái gán ghép cho Đức Giê-su. Đây là

một sự xúc phạm nghiêm trọng không chỉ đối

với một con người bình thường mà nhất là đối

với Đấng được Thiên Chúa Cha sai đến. Đấng

đó có khả năng xua trừ được ma quỷ, làm được

những dấu lạ, chữa lành nhiều bệnh nhân…



17Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói :

“Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ

xuống nhà kia. 18Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ

chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao

được ?... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-

bun mà trừ quỷ. 19Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun

mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà

trừ ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.



2. Những cuộc tranh luận của ĐG và người DT tại Giê-ru-sa-lem



20Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ

quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa

các ông. 21Khi một người mạnh được vũ trang

đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải

người ấy được an toàn. 22Nhưng nếu có người

mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy,

thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng

và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.



a. Quỷ theo Thánh Kinh là những nhân vật

thần thiêng luôn làm hại con người.

Những thực tại thiêng liêng này được coi là

những vị thiên thần sa ngã và trở thành thù

nghịch với Thiên Chúa. Chúng luôn tìm cách

cám dỗ con người phản lại Thiên Chúa và chống

đối Thiên Chúa.





là Đấng lẽ ra người Do Thái phải nhận biết đó là

Đấng Thiên sai chứ không chỉ là một con người

tầm thường và nhất là không phải một người bị

quỷ ám, hoặc dùng phép quỷ mà trừ quỷ. Câu trả

lời của Đức Giê-su cho thấy người Do Thái

đương thời quá cứng lòng và mang nặng thành

kiến cũng như đầy ác cảm đối với những việc

làm của Đức Giê-su và với chính con người của

Đức Giê-su.



c. Đức Giê-su Đấng chiến thăng satan và ma quỷ

Cũng qua đoạn Tin Mừng trên đây Đức Giê-su Đấng thiên

sai của Thiên Chúa, Đấng thân chinh chống lại Sa-tan và đã luôn

thắng nó trong suốt cuộc đời trần thế, Đức Giê-su đã nhiều lần

chạm trán với ma quỷ khi chúng ám hại con người, xâm nhập

vào con người. Nhưng chúng luôn thất bại trước bàn tay uy

quyền của Đức Giê-su, chúng phải xuất ra khỏi những người bị

chúng ám hại (Mc 1, 23-27; Mc 5, 1-20; Mc 7, 25-30; Mc 9,14-

29; Mt 12,22…). Việc xua trừ ma quỷ nơi Đức Giê-su là dấu cho

thấy Nước Thiên Chúa đã đến gần.



Không theo Đức Giê-su là chống lại Người

23“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai

không cùng tôi thu góp là phân tán .



"Ai 

không đi 

với tôi là 

chống lại 

tôi, và ai 

không 

cùng tôi 

thu góp 

là phân 

tán.

Không theo Đức Giê-su là chống lại Người



4/.Quỷ ô uế trở lại (Lc 11,24-26).

24“Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi
rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi.
Mà vì tìm không ra, nó nói : ‘Ta sẽ trở về nhà ta,
nơi ta đã bỏ ra đi.’ 25Khi đến nơi, nó thấy nhà
được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. 26Nó liền đi
kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào
ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ
hơn trước.”



3.

Quỷ 

phản 

công



5/. Người được chúc phúc (Lc 11,27-28).

27Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa
đám đông có một người phụ nữ lên tiếng
thưa với Người : “Phúc thay người mẹ đã
cưu mang và cho Thầy bú mớm !” 28Nhưng
Người đáp lại : “Đúng hơn phải nói
rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ
lời Thiên Chúa .”



5/. Thế nào là hạnh phúc thật







6/. Đòi dấu lạ. Dấu lạ Giô-na (Lc 11,29-32).

29Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-
su bắt đầu nói : “Thế hệ này là một thế hệ gian
ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không
được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-
na. 30Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho
dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng
sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy .



5. Dấu lạ 

ngôn sứ 

Giô-na



31 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ

đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà

sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến

nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây thì

còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. 32Trong cuộc phán xét,

dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và

sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe

ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-

na nữa.



Dấu lạ mà những người biệt phái và luật sĩ xin

Đức Giê-su là những dấu nào? Thưa đó là những kỳ

công lớn lao mà Thiên Chúa đã từng làm trong thời

xuất hành và thời ngôn xứ Ê-li-a, tức là những phép

lạ cả thể. Đức Giê-su thẳng thừng từ chối vì phép lạ

không phải để đáp ứng sự tò mò, hoặc để làm cho

người ta thán phục, nhưng là để củng cố niềm tin cho

những ai đức tin còn yếu kém.



Ngoài ra Đức

Giê-su còn

muốn tỏ ra

rằng chính

người là dấu

lạ tuyệt hảo và

còn lớn lao

hơn dấu lạ của

ngôn sứ Giô-

na.



Ngài chính là

dấu lạ cho

con người

mọi thời bởi

chính bản

thân, lời nói,

lời giảng dạy

và cả cuộc

đời của Ngài

nữa (tự hiến

vì phần rỗi

nhân loại).





Nữ hoàng phương nam là ai? Trong 1Vua 10,6-7 Nữ hoàng

phương nam chính là nữ hoàng Sơ-va bà phải thú nhận rằng đây

là một vị vua quá thông minh “ bà nói với vua: "Những điều tôi

đã nghe nói ở nước tôi về ngài và sự khôn ngoan của ngài quả là

sự thật. Tôi đã không tin những điều người ta nói, cho tới khi tôi

đến và thấy tận mắt; nhưng thực ra người ta cho tôi biết chưa tới

một nửa. Ngài còn khôn ngoan và giàu có hơn tiếng đồn tôi đã

nghe.”

Ở đây Đức Giê-su còn khẳng định Ngài là Đấng còn thông

biết mọi sự hơn vua Sa-lô-môn nhiều.



6. Hai lời nói về đèn (Mt 5:15; 6:22 -23)



8/.Đèn và công dụng (Lc 11,33-36).

33“Chẳng có ai đốt đèn lên rồi đặt vào chỗ khuất hoặc
dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào
thì nhìn thấy ánh sáng.
34“Đèn của thân thể là con mắt của anh. Khi mắt anh
sáng, thì toàn thân anh cũng sáng. Nhưng khi mắt
anh xấu, thì thân anh cũng tối. 35 Vậy hãy coi chừng
kẻo ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối . 36Nếu toàn
thân anh sáng, không có phần nào tối tăm, thì nó sẽ
sáng hoàn toàn, như khi đèn toả sáng chiếu soi anh .”





Chiếc đèn được đốt lên phải đặt trên cao để soi

cho mọi người trong nhà. Ðây là hình ảnh cuộc sống

đức tin của người Kitô hữu: cũng như chiếc đèn, đức

tin cần phải được thắp lên và chiếu sáng; nó phải

được đốt lên bằng những hành động cụ thể hằng

ngày. Thiên Chúa là Ðấng chân thật, bởi vì sự chân

thật ấy được thể hiện bằng một chuỗi những yêu

thương đối với con người. Người Kitô hữu chỉ thực

sự là Kitô hữu khi cuộc sống của họ thể hiện chính

cuộc sống của Chúa, là yêu thương và phục vụ.



9/.Tranh luận về Tập Tục truyền thống (Lc11,37-54).

37Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-
sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người
liền vào bàn ăn. 38Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ
vì Người không rửa tay trước bữa ăn . 39Nhưng Chúa
nói với ông ấy rằng : “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các
người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch,
nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện
cướp bóc, gian tà .



7. Đức

Giê-su 

khiển trách 

các người 

Pha-ri-sê-ô 

và các nhà 

thông luật



40Đồ ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không

làm ra cái bên trong sao ? 41Tốt hơn, hãy bố

thí những gì ở bên trong , thì bấy giờ mọi sự sẽ trở

nên trong sạch cho các người. 42Khốn cho các người,

hỡi các người Pha-ri-sêu ! Các người nộp thuế thập

phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao

lãng lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các

điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được

bỏ.



43Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-

sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội

đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công

cộng. 44Khốn cho các người! Các người như mồ

mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà

không hay.” 45Một người trong số các nhà thông

luật lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói như

vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!”



Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các 

người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được 

người ta chào hỏi ở nơi công cộng.



46Đức Giê-su nói: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi

các nhà thông luật ! Các người chất trên vai kẻ khác

những gánh nặng không thể gánh nổi , còn chính các

người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.
47“Khốn cho các người ! Các người xây lăng cho các

ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị

ấy ! 48Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán

thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết

các vị ấy, còn các người thì xây lăng .





49“Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên

Chúa đã phán : Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông

Đồ đến với chúng : chúng sẽ giết người này,

lùng bắt người kia . 50Như vậy, thế hệ này sẽ bị

đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo

thiên lập địa, 51từ máu ông A-ben đến máu

ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và

Thánh Điện . Phải, tôi nói cho các người biết :

thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu .



Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật ! Các người đã 

cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết : các người đã không vào, 

mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản



52“Khốn cho các người, hỡi những nhà thông
luật ! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự
hiểu biết : các người đã không vào, mà những
kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.”
53Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và
các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người
ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều
chuyện, 54gài bẫy để xem có bắt được Người
nói điều gì sai chăng.



 Khiển trách họ là những kẻ đạo đức giả (siêng năng đi

đọc kinh xem lễ nhưng lòng dạ độc ác ích kỷ, có dã tâm

hại người, ganh tị, hay phê bình chỉ trích người

khác…).

 Giữ đạo theo mặt chữ mà quên thực thi công bằng bác

ái…

 Thích được người khác ca tụng chào hỏi nơi công cộng,

thích danh vọng địa vị.



 Họ nói mà không làm.

 Họ là những kẻ phá đám thường hay thọc gậy bánh xe

với những người có trách nhiệm cộng đoàn.

 Họ gây cản trở không cho người khác tin vào các tiên

tri và Đức Giê-su.

 Tóm lại những người biệt phái và luật sĩ luôn chống

phá Đức Giê-su, gây cản trở và bách hại những ai tin

vào Đức Giê-su.



Tóm kết chương 11

1/. Lời kinh của Chúa.
2/. Cầu cách kiên trì.
3/. Xin thì sẽ được.
4/. ĐG và Bê-ên-dê-bun.
5/. Quỷ ô uế trở lại.
6/. Người được chúc phúc.
7/. Đòi dấu lạ. Dấu lạ Gio-na.
8/. Công dụng của đèn.
9/. Tranh luận về tập tục truyền thống.





1/.Men Biệt phái (Lc 12,1-2).

1Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến
nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói,
trước hết là với các môn đệ : “Anh em phải coi
chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức
giả. 2Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra,
không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.

Chương 12



a) Đừng bắt chước thói

đạo đức giả của

người Pha-ri-sê-ô, vì

lối sống giả tạo này

trước sau cũng lộ ra

thôi và lúc đó người ta

sẽ coi thường anh chị

em.



2/. Can đảm chịu bách hại (Lc 12,2-9).

Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ
được nghe giữa ban ngày ; và điều anh em rỉ tai trong
buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà. 4“Thầy nói
cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết : Anh em
đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không
làm gì hơn được nữa. 5Thầy sẽ chỉ cho anh em biết
phải sợ ai : hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném
vào hoả ngục . Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết :
anh em hãy sợ Đấng ấy.



b) Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác (bị

bách hại), và cả bị giết chết vì danh Đức Giê-

su. Vì phần thưởng dành cho anh chị em ở trên

trời thật lớn lao. “Thầy nói cho anh em biết:

phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ,

thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy

trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai

chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước

mặt các thiên thần của Thiên Chúa.”



1/. Men Biệt Phái (Lc 12,1-2; Mt 10: 26 -33; 12: 32; 10: 17 -20)



6Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không?

Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt

Thiên Chúa. 7Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng

được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý

giá hơn muôn vàn chim sẻ. 8“Thầy nói cho anh em

biết :Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ,

thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước

mặt các thiên thần của Thiên Chúa. 9Còn ai chối

Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các

thiên thần của Thiên Chúa.



Năm con chim 

sẻ chỉ bán được 

hai hào, phải 

không? Thế mà 

không một con 

nào bị bỏ quên 

trước mặt 

Thiên Chúa



3/.Những lời dạy về Chúa Thánh Thần (Lc12,10-12).

“Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn
được tha ; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần,
thì sẽ chẳng được tha .
11“Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường,
trước mặt những người lãnh đạo và những người
cầm quyền , thì anh em đừng lo phải bào chữa
làm sao, hoặc phải nói gì, 12vì ngay trong giờ đó,
Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều
phải nói .”



a/.Tội xúc phạm đến

Chúa Thánh Thần thì sẽ

không được tha :

*Hoàn toàn chối bỏ

Thiên Chúa là Cha nhân

lành giầu lòng xót

thương và tha thứ.



*Từ khước ơn cứu chuộc của Chúa Kitô.

*Phủ nhận Chân Lý mà Thần Khí Chúa đã mặc

khải cho con người (chân lý đó chính là ơn cứu độ

được Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại qua cái

chết và sự Phục Sinh của Đức Giê-su).

*Không nhận mình là tội nhân và không xin ơn

tha thứ.

b/.Chúa Thánh Thần sẽ nói trong chúng ta.



4/.Lời dạy chống lại sự ham hố của cải (Lc 12,13-15).

13Có người trong đám đông nói với Đức Giê-
su rằng : “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia
phần gia tài cho tôi .” 14Người đáp : “Này anh, ai
đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia
tài cho các anh ?” 15Và Người nói với họ : “Anh
em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ
tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống
con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”





5/.Dụ ngôn người giàu ngu ngốc (Lc 12,16-21)

Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có
một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều
hoa lợi, 17mới nghĩ bụng rằng: ‘Mình phải làm
gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu
!’ 18Rồi ông ta tự bảo : ‘Mình sẽ làm thế này :
phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn
hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình
vào đó.



4/. Đừng thu tích của cải cho mình



19Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng : hồn ta hỡi, mình bây

giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ

ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã !’ 20Nhưng

Thiên Chúa bảo ông ta : ‘Đồ ngốc ! Nội đêm

nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì

ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?’ 21Ấy kẻ nào thu

tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu

trước mặt Thiên Chúa , thì số phận cũng như thế

đó.”











6/.Tin tưởng, phó thác nơi Chúa (Lc 12,22-34).

22Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Vì vậy,

Thầy bảo cho anh em biết : Đừng lo cho mạng sống :

lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo cho thân thể : lấy gì mà

mặc ; 23vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì

hơn áo mặc. 24Hãy nhìn những con quạ mà suy :

chúng không gieo, không gặt, cũng không có kho có

lẫm, thế mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. Anh em còn

quý giá hơn loài chim biết bao !



25Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời
mình thêm được một gang tay ? 26Vậy, việc nhỏ nhất
mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng
về những việc khác làm gì ? 27Hãy nhìn hoa huệ mà
suy : chúng không kéo sợi, không dệt vải , thế mà,
Thầy bảo cho anh em biết : ngay cả vua Sa-lô-môn,
dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một
bông hoa ấy. 28Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn,
mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp
cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ
kém tin !



3. Tin 

tưởng vào 

Thiên 

Chúa 

quan 

phòng 

(Mt 6:25 -

34)



29Phần anh em, đừng tìm xem mình sẽ ăn gì,
uống gì, và đừng bận tâm. 30Vì tất cả những thứ
đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm ; nhưng
Cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ
đó. 31Vậy hãy lo tìm Nước của Người, còn các
thứ kia, Người sẽ thêm cho.
32“Hỡi đoàn chiên nhỏ bé , đừng sợ, vì Cha anh
em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh
em .





a. Quan phòng có nghĩa là gì? Thưa là sự sắp xếp an

bài và quan tâm của cha mẹ nhằm cung cấp cho con

cái mình những nhu cầu cần thiết và cấp bách cho

cuộc sống của con cái để giúp chúng sống dồi dào

và phát triển thành những con người hữu ích cho

mai sau.

b. Chúa quan phòng là gì? Có nghĩa là sự yêu thương

của Thiên Chúa, là Người Cha Nhân Hậu, giàu lòng

xót thương, quam tâm chăm sóc cho các tạo vật mà

Ngài đã dựng nên, và nhất là con người.



c. Chính niềm tin vào sự quan phòng này của
Thiên Chúa giúp cho các Kitô hữu biết tín thác
vào Ngài và luôn tìm đến Ngài như những đứa
con ngoan hiền. Đức Giê-su khi đến trần gian,
Ngài đã khẳng định một cách mạnh mẽ rằng,
Thiên Chúa là Cha của mọi người, Ngài luôn rất
gần gũi mọi người và thương yêu mọi người như
người cha yêu thương con cái. Do đó Chúa Giê-su
dạy các Kitô hữu phải siêng năng cầu nguyện với
Cha trên trời một cách đơn sơ: “Lạy Cha chúng
con ở trên trời…”



d. Đức Giê-su cũng dạy các Kitô hữu đừng quá bận tâm

đến ngày mai, cũng đừng quá lo về nhu cầu vật chất

hiện tại, cũng đừng quá lo âu về tương lai sẽ ra sau, bởi

vì Cha trên trời biết tất cả những gì họ cần và những gì

sẽ xảy tới cho họ. Ngay cả những thử thách nặng nề

nhất mà con người gặp phải cũng không thể tách họ

khỏi tình yêu thương quan phòng. Trái lại chính nhờ

những thử thách ấy tôi luyện niềm tin của con cái Cha

trên trời là các Kitô hữu. (Như lửa thử vàng, gian nan

thử đức…).



Chính qua những thử thách, những khó khăn trong

cuộc sống mà con người biết tận dụng những ơn lành Cha

ban để sống xứng đáng là những con người, và là những

người con ngoan của Chúa. Cũng chính những thử thách

càng giúp cho con người biết tín thác vào Chúa hơn, biết

chạy đến kêu xin Ngài giúp đỡ ủi an. Sự quan phòng của

Chúa không nhất thiết khi xin điều gì bắt buộc Thiên Chúa

phải ban cho. Có những điều chúng ta xin, nhưng chúng ta

không chấp nhận được vì Chúa biết những điều xin này

chẳng những không có lợi mà còn có hại cho chúng ta nữa.



6/.Bán của cải đi mà bố thí (Lc 12,33-34).

33“Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí.

Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ

rách, một kho tàng không thể hao hụt ở

trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối

mọt không đục phá. 34Vì kho tàng của anh

em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.





Lời Chúa dạy ở đây là giúp chúng ta biết sử

dụng của cải vật chất Chúa ban một cách hợp ký,

tức là giúp cho chúng ta có được cuộc sống tốt

đẹp ở đời này mà còn biết chia sẻ cho anh chị

em chung quanh, đó mới thật là một người quản

lý trung thành và khôn ngoan.

4/. Bán của cải đi mà bố thí (Mt 6:19 -21)



Bởi lẽ tất cả những gì chúng ta hiện có, chúng ta

không phải thực sự là chủ của chúng mà chỉ là người

quản lý thôi, và chỉ quản lý chúng trong một khoản

thời gian nào đó. Người quản lý trung thành là người

biết làm theo đúng ý chủ và khôn ngoan là người biết

tận dụng những gì chủ trao để biết mang lại nhiều lợi

ích cho chính mình, và cho chủ của mình. Việc giúp

đỡ người khác là biết sử dụng của cải vật chất chóng

qua để mua lấy của cải trên trời. “Vì kho tàng của

anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó”.



7/.Đầy tớ tỉnh thức và trung tín (Lc 12,35-48).

35“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho
sẵn. 36Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn
cưới về , để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở
ngay. 37Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy
đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo
thật anh em : Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn
ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.



5. Phải 

sẵn sàng 

chờ Chủ 

trở về



38Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới

về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì

thật là phúc cho họ. 39Anh em hãy biết điều

này : Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm

đến, hẳn ông đã không để nó khoét

vách nhà mình đâu. 40Anh em cũng vậy,

hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em

không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”



Qua đoạn 

Tin Mừng 

này Chúa 

muốn nói 

với chúng 

ta là con 

người ai 

cũng phải 

chết, 



41Bấy giờ ông Phê-rô hỏi : “Lạy Chúa,
Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay
cho tất cả mọi người ?” 42Chúa đáp : “Vậy
thì ai là người quản gia trung tín, khôn
ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn
người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng
giờ đúng lúc ? 43Khi chủ về mà thấy đầy tớ
ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho
anh ta.



Chỉ có điều 

là chúng ta 

không biết 

khi nào 

chúng ta 

chết, không 

biết chúng 

ta phải chết 

cách nào và 

chết ở đâu, 



44Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi

sóc tất cả tài sản của mình. 45Nhưng nếu người

đầy tớ ấy nghĩ bụng : ‘Chủ ta còn lâu mới về’, và

bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say

sưa, 46chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn

không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ

loại hắn ra , bắt phải chung số phận với những

tên thất tín .



47“Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không

chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý

chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48Còn kẻ không

biết ý chủ mà làm những chuyện đáng

phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho

nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao

phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn .



Do đó cần 

phải tỉnh 

thức, cần 

phải sẵn 

sàng…vì 

không biết 

giờ nào Chúa 

sẽ đến mời 

gọi chúng ta 

đi.



8/.Đức Giê-su, cớ gây chia rẽ (Lc 12,49-53).

49“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và
Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã
bùng lên ! 50Thầy còn một phép rửa phải
chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho
đến khi việc này hoàn tất !



8/. Đức Giê-su tạo nên sự chia rẽ và chống đối lẫn nhau.

Qua đoạn này

Đức Giê-su cho

thấy một sự thật

là tin và không

tin vào Đức Giê-

su có thể gây ra

sự chia rẽ và

chống đối lẫn

nhau,



“Thầy đến để gây chia rẽ”

51“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho

trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải

thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ . 52Vì từ nay, năm

người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống

lại hai, hai chống lại ba. 53Họ sẽ chia rẽ nhau : cha

chống lại con trai, con trai chống lại cha ; mẹ chống

lại con gái, con gái chống lại mẹ ; mẹ chồng chống

lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng .”





9/. Dấu chỉ thời đại (Lc 12,54-56).

54Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng : “Khi
các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người
nói ngay : ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như
vậy. 55Khi thấy gió nồm thổi, các người nói :
‘Trời sẽ oi bức’, và xảy ra đúng như
vậy. 56Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất
trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại
này , sao các người lại không biết nhận xét ?



9/. Dấu chỉ thời đại (Lc 12,54-56; Mt 16: 2-3; 5:25 -26 )



10/.Sắp xếp ổn thỏa với đối thủ (Lc 12,57-59).

“Sao các người không tự mình xét xem cái gì là

phải ? 58Thật vậy , khi anh đi cùng đối phương ra

toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với

người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến

quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại,

và thừa phát lại tống anh vào ngục. 59Tôi bảo

cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó trước khi

trả hết đồng kẽm cuối cùng.”



Tóm kết chương 12

1/. Men Biệt phái.

2/. Can đảm đón nhận bách hại.

3/. Những lời dạy về Chúa Thánh Thần.

4/. Lời dạy chống lại sự ham hố của cải.

5/. Dụ ngôn người giàu ngu ngốc.

6/. Tin tưởng phó thác vào Chúa.

7/. Người đầy tớ tỉnh thức và trung tín.

8/. Đức Giê-su, cớ gây chia rẽ.

9/. Dấu chỉ thời đại.

10/.Dàn xếp trước khi ra tòa. 




