Chương 5
1/.ĐG gọi bốn môn đệ đầu tiên (Lc 5,1-11).
1Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ
hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau
đến gần Người để nghe lời Thiên
2
Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc
bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi
thuyền và đang giặt lưới.

3Đức

Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó
của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền
ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ
4
trên thuyền Người giảng dạy đám đông. Giảng
xong, Người bảo ông Si-môn : “Chèo ra chỗ
5
nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Si-môn đáp :
“Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà
không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi
sẽ thả lưới.”

1/. Đức Giê-su kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên ở
bờ hồ Ghen-nê-xa-rét (xem chương 5, 1-11).
- ĐG giảng cho khá
đông dân chúng ở bờ
hồ Ghen-nê-xa-rét
dân chúng quá đông
nên ĐG xuống một
chiếc thuyền cheo ra
xa bờ một chút và từ
đó Ngài giảng cho
dân, nhờ vậy dân
nghe rõ được tiếng
Ngài.

6Họ

đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều
7
cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm
hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia
đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ
lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.
8Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô
sấp mặt
dưới chân Đức Giê-su và nói : “Lạy Chúa,
xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !”

- Sau khi giảng ĐG
bảo Si-môn chèo ra
chổ nước sâu thả
lưới bắt cá vào giữa
ban ngày (điều này
rất không phù hợp
với kinh nghiệm của
các ngư dân kỳ cựu
như Phê-rô, tức là
người ta chỉ đánh cá
vào ban đêm) tuy
vậy Si-môn vẫn
vâng lời thả lưới và
ông đã bắt được rất
nhiều cá.

9Quả

vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simôn và tất cả những người có mặt ở đó với
10
ông đều kinh ngạc. Cả hai người con
ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn
chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như
vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn :
“Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục
11
người ta .” Thế là họ đưa thuyền vào bờ,
rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người .

- Phép lạ này chinh phục được niềm tin của các
ông vào ĐG và họ đã bỏ mọi sự và theo người.

2/. ĐG chữa người bệnh phong (Lc 5,12-16).
ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành
kia ; có một người đầy bệnh phong vừa thấy
Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng :
“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm
13
cho tôi được sạch.” Người giơ tay đụng vào
anh ta và bảo : “Tôi muốn, anh sạch đi.” Lập tức,
bệnh phong biến khỏi anh.
12Khi

14Rồi

Người truyền anh ta không được nói với
ai, và Người bảo : “Hãy đi trình diện tư tế, và vì
anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như
ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta
biết .”
15Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng ; đám
đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được
16
chữa bệnh. Nhưng Người lui vào nơi hoang
vắng mà cầu nguyện .

2/. Đức Giê-su chữa người mắc bệnh phong.
⁃ ĐG chữa lành cho một người mắc bệnh
phong.
⁃ ĐG ra lệnh cho anh hãy đi trình diện tư tế theo
luật Mô-sê (LV, 14).
⁃ Tiếng đồn về người càng lan rộng và Ngài
cũng đã chữa rất nhiều các bệnh nhân khác
nữa.

3/. ĐG chữa người bại liệt (Lc 5,17-26).
17Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy
người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó ; họ từ khắp
các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-rusa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người,
18
khiến Người chữa lành các bệnh tật. Bỗng có
mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt
nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước
mặt Người.

19Nhưng

vì có đám đông, họ không tìm được lối đem
người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra ,
thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính
20
giữa, trước mặt Đức Giê-su. Thấy họ có lòng tin
như vậy, Người bảo : “Này anh, anh đã được tha tội
rồi.” 21Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu
suy nghĩ : “Ông này là ai mà nói phạm thượng như
thế ? Ai có quyền tha tội , ngoài một mình Thiên
Chúa ?” 22Nhưng Đức Giê-su thấu biết họ đang suy
nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng : “Các
ông đang nghĩ gì trong bụng vậy ?

hai điều : một là bảo : ‘Anh đã được tha tội
rồi’, hai là bảo : ‘Đứng dậy mà đi’, điều nào dễ
24
hơn? Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con
Người có quyền tha tội –Đức Giê-su bảo người bại
liệt– : tôi truyền cho anh : Hãy đứng dậy, vác lấy
giường của anh mà đi về nhà !” 25Ngay lúc ấy, người
bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để
nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa.
26Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa.
Họ kinh hãi bảo nhau : “Hôm nay, chúng ta đã thấy
những chuyện lạ kỳ !”
23Trong

3/. Đức Giê-su chữa người bại liệt
a. Chúa chữa một người bại liệt.
b. Câu nói gây sốc đối với những người Pha-risê-ô và Luật sĩ: “này anh, anh đã được tha
tội rồi” (Lc 5, 20).
 Những người Pha-ri-sê-ô và Luật sĩ cho rằng
ĐG phạm thượng vì tự đặt mình ngang hàng
với TC (vì theo họ chỉ có TC mới có quyền
tha tội mà thôi).

 Ở đây ĐG muốn tỏ cho họ thấy thần tính của
Ngài, Ngài không chỉ là một con người thật
mà cũng là một vì Thiên Chúa thật: Ngài có
quyền tha tội và cũng có khả năng chữa lành:
“Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con
Người có quyền tha tội -Đức Giê-su bảo người
bại liệt : tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy,
vác lấy giường của anh mà đi về nhà!” (Lc
5,24).

4/. ĐG kêu gọi ông Lê-vi (Lc 5,27-32).
27Sau

đó, Đức Giê-su đi ra và trông thấy một

người thu thuế , tên là Lê-vi , đang ngồi ở trạm
thu thuế. Người bảo ông : “Anh hãy theo
tôi!”

28Ông

bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người .

4/. Đức Giê-su kêu gọi ông Lê-vi
- Lê-vi cũng chính là Mát-thê-ô người thu thuế. Thuế
ở đây là thuế thân mà những người thuộc đế quốc
Rô-ma phải đóng cho hoàng đế.
- Lê-vi hay Mát-thê-ô sống bằng nghề này. Nghề này
bảo đảm cho ông một cuộc sống tương đối ổn định
nếu không nói là giàu có. Người Pha-ri-sê-ô và Luật
sĩ rất ghét những hạng người này và coi họ như là
hạng người tội lỗi, bị toàn dân khinh bỉ và tránh xa.

5/.ĐG dùng bữa tại nhà ông Lê-vi (Lc 5,29-32).
29Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông . Có
đông đảo người thu thuế và những người khác cùng
30
ăn với các ngài. Những người Pha-ri-sêu và những
kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các
môn đệ Đức Giê-su rằng : “Sao các ông lại ăn uống
với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 31Đức Giê-su đáp
lại họ rằng : “Người khoẻ mạnh không cần thầy
32
thuốc, người đau ốm mới cần . Tôi không đến để
kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội
lỗi sám hối ăn năn .”

Jesus calls levi and eats with sinners

5. Đức
Giê-su
dùng bữa
với những
người tội
lỗi tại nhà
ông Lê-vi.

6/.Tranh luận về việc ăn chay Lc 5,33-39).
33Họ nói với Người : “Môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ
người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì
34
ăn với uống!” Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ
các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn
35
chay , khi chàng rể còn ở với họ ? Sẽ có ngày
chàng rể bị đem đi ; ngày đó, họ mới ăn
chay .”

36Đức

Giê-su còn kể cho họ nghe dụ ngôn này i :
“Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như
vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải
áo mới cũng không ăn với áo cũ .
37“Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như
vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu
cũng hư. 38Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu
39
mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm
rượu mới. Vì người ta nói : ‘Rượu cũ ngon
hơn’.”

6/. Tranh luận về việc ăn chay (Mt 9:14 -17; Mc 2:18 -22 )

Phải ăn chay khi nào?
 Theo luật Do Thái buộc người Do Thái phải
ăn chay mỗi năm 1 lần vào Ngày Xá Tội (Lêvi 16, 29) Đó sẽ là quy tắc vĩnh viễn cho các
ngươi. Tháng bảy, ngày mồng mười trong
tháng, các ngươi phải ăn chay hãm mình và
không được làm công việc nào, dù là người
bản xứ hay ngoại kiều sống giữa các ngươi.

Lập trường của ĐG:
 Chúng tôi không sai
luật.
 Việc giữ chay tự
nguyện là việc riêng
của mỗi người.
 Không ai ăn chay
vào dịp lễ vui.

Người Do Thái và đặc biệt là
Người Pha-risêu, ngoài ngày ăn
chay theo luật buộc những người
Pha-ri-sê-ô còn giữ chay tự
nguyện vì lòng đạo đức. Họ ăn
chay một tuần hai lần (Mc 2, 18;
Lc 18, 12).

Áo mới và áo cũ:
Áo mới tượng trưng cho một thứ tôn giáo
mới tức là Kitô giáo do ĐG thiết lập.
Áo cũ là đạo Do Thái, đạo theo truyền
thống Mô-sê.
Những người Do Thái và luật sĩ không
thích Kitô Giáo và chỉ muốn duy trì đạo
Do Thái cổ truyền mà thôi. Do đó họ tìm
cách chống đối ĐG.

Tóm Kết Chương 5
1/. Kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên.
2/. Chữa người bệnh phong.
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Chương 6
1/.Tranh luận về ngày sa-bát (Lc 6,1-11).
một ngày sa-bát , Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng
lúa ; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2Nhưng có mấy
người Pha-ri-sêu nói : “Tại sao các ông làm điều không được
phép làm ngày sa-bát ?”
3Đức Giê-su trả lời : “Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách
sao ? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? 4Ông
vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn.
Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi .” 5Rồi Người
nói : “Con Người làm chủ ngày sa-bát.”
1Vào

*Ngày Sa-bát là ngày gì?
Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh. Trong
sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi.
Còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa
của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, cả
ngươi cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại
kiều ở trong thành của ngươi. Vì trong sáu ngày, ĐỨC CHÚA đã
dựng nên trời đất, biển khơi, và muôn loài trong đó, nhưng
Người đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi vậy, ĐỨC CHÚA đã chúc phúc
cho ngày sa-bát và coi đó là ngày thánh. (Xh 20:8-11).

Tuy nhiên, một số người lãnh đạo dân Do Thái đã thêm vào các
điều khoản không cần thiết về ngày Sa-bát. Họ quyết định người
ta có thể đi bao xa, loại nút nào họ có thể thắt, và vân vân. Khi
một số người lãnh đạo dân Do Thái chỉ trích Chúa Giê-su đã
chữa lành cho người bệnh vào ngày Sa-bát, thì Chúa Giê-su đã
nhắc họ nhớ rằng ngày Sa-bát được lập ra vì lợi ích của con
người.
Như vậy thời Chúa Giê-su những điều khoản mà người Do
Thái thêm vào liên quan đến việc giữ ngày Sa-bát thì quá chi tiết,
phức tạp, rắc rối và gây rất nhiều khó khăn cho dân, chẳng hạn
như:

a. Ngươi không nên đi hơn 3.000 bước tính từ nhà
của ngươi.
b. Ngươi không nên mang bất kỳ vật gì nặng hơn một
con cá đã chiên rồi, còn nếu vật nặng phân nửa số
lượng ấy, ngươi có thể mang thành hai lần.
c. Ngươi không nên ném vật gì bằng tay nầy và cầm
vật đó bằng tay kia.
d. Ngươi không nên mang theo cây kim vì e rằng
ngươi sẽ may một cái gì đó.

e. Ngươi không nên tắm e nước sẽ văng ra thềm nhà và lau
nó.
f. Phụ nữ không nên soi gương, e chúng có thể kéo theo sợi
tóc.
g. Răng giả không nên mang vì chúng làm tăng phần giới
hạn trọng lượng khi vác nặng.
Ngày sa-bát vốn khó đến nỗi dân sự phải làm lụng khó nhọc
hơn công việc trong 6 ngày kia của tuần lễ để không làm
việc trong ngày sa-bát. Và vì thế không có gì phải ngạc
nhiên khi Chúa Giê-su gọi chúng là "gánh nặng" (11.28).

Luật lệ của người Do-thái chi li như thế, và những
người Pha-ri-sê-ô là những người đặc biệt giữ luật
hết sức tỉ mỉ, nên chúng ta không lạ gì khi họ bắt bẻ
các môn đệ Đức Giê-su đã bứt lúa khi đi đường trong
ngày sa-bát.
Vì họ cho rằng bứt lúa là làm công việc của người
thợ gặt và chà xát lúa trên tay là làm công việc của
người thợ xay. Quá chú trọng đến hình thức của luật
mà họ quên đi cốt lõi của luật là tình yêu;

 Người Do Thái trách các môn
đệ ĐG phạm luật ngày sa-bát:
“Tranh chấp xảy ra sau khi
các môn đệ bứt bông lúa. Quả
thật, việc bứt bông lúa được
coi như việc gặt hái, và gặt
hái là một trong 39 việc cấm
làm trong ngày sa-bát, theo
truyền thống Do-thái. Như
thế, người Pha-ri-sê-ô cho
rằng các môn đệ đã vi phạm
luật giữ ngày sa-bát”.

Thiên Chúa ban cho họ lề luật là để họ có thể
sống hạnh phúc hơn trong tình Chúa, tình người
chứ không phải để họ giữ luật vì luật cách khổ sở.
Thiên Chúa đã tạo dựng con người và ban cho
con người quyền làm chủ. Vì vậy mà ở đây, Đức
Giê-su nhắc lại quyền ấy cho họ hiểu : "Ngày sabát được làm ra vì con người, chứ không phải con
người vì ngày sa-bát. (28) Bởi đó, Con Người làm
chủ luôn cả ngày sa-bát."

Người Pha-ri-sê-ô tố cáo các môn đệ Chúa
Giê-su vi phạm ngày Sa-bát: Vì luật Do-thái có
tất cả 39 điều về ngày Sa-bát ngăn cấm không
cho làm việc, và các môn đệ phạm 4 luật bằng
hành động bứt lúa để ăn: (bứt lúa) gặt , (vò lúa
trong tay) xay, (thổi vỏ đi) sàng, (làm lúa sẵn
sàng để ăn) và chuẩn bị bữa ăn. Đó là lý do họ
tố cáo các môn đệ với Đức Giê-su, và đó cũng
là cách họ bắt lỗi thầy Rabbi Giê-su để cho hả
dạ.

Nhân việc người Pha-ri-sê-ô bắt bẻ các môn đệ bứt lúa trong
ngày sabát, Chúa Giê-su minh định ý nghĩa của ngày Sa-bát là
“được tạo ra vì con người và cho loài người.” Vì con người con
người để họ biết quan tâm, chăm sóc nhau để cùng mưu tìm hạnh
phúc đích thực cho con người. Cho con người để họ hướng tới
Thiên Chúa và tôn thờ Ngài, Đấng tạo dựng họ và toàn thể vạn
vật. Chúa Giê-su nhấn mạnh đến ý nghĩa cốt lõi của ngày sa-bát
là đưa con người đến chỗ nhận ra ý định yêu thương của Chúa
và đem lại sự an tĩnh cho con người sau những ngày lao động
mệt nhọc. Bổn phận của con người là thánh hóa ngày ấy theo
như ý Thiên Chúa muốn vì “Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-

 Câu trả lời của ĐG: Đức
Giê-su trả lời: "Các ông chưa
đọc chuyện này trong Sách
sao? Ông Đa-vít đã làm gì khi
ông và thuộc hạ đói bụng? Ông
vào nhà Thiên Chúa lấy bánh
tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn.
Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới
được ăn mà thôi." Rồi Người
nói: "Con Người làm chủ ngày
sa-bát.“ (Lc 6, 3-5).

2/.ĐG chữa người bại tay ngày sa-bát (Lc 6,6-11).
6Một

ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội
đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại
tay phải . 7Các kinh sư và những người Pha-risêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong
ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo
Người. 8Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như
thế , nên bảo người bại tay : “Anh trỗi dậy, ra đứng
giữa đây !” Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó.

9Đức

Giê-su nói với họ : “Tôi xin hỏi các ông:
ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều
dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt ?” 10Người
rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay :
“Anh giơ tay ra !” Anh ấy làm như vậy và tay
11
anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì
giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được
Đức Giê-su không .

2/. Đức Giê-su chữa người bị bại tay.
 Chữa người này trong
ngày Sa-bát.
 Lời giải thích của
ĐG.
 Phản ứng của nhóm
Pha-ri-sê-ô và phe
Hê-rô-đê: tìm cách
giết ĐG.

3/.ĐG tuyển chọn nhóm mười hai (Lc 6,12-16).
những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện,
và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên
Chúa . 13Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy
mười hai ông và gọi là Tông Đồ . 14Đó là ông Si-môn mà
Người gọi là Phê-rô , rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau
đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mêô, 15Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Simôn biệt danh là Quá Khích , 16Giu-đa con ông Gia-côbê , và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt , người đã trở thành kẻ phản bội.
12Trong

Đây là một việc làm rất
quan trọng vì những người sắp
được tuyển chọn đây gồm 12
Tông đồ tức sẽ là 12 trụ cột
cho dân mới trong nước Chúa
(cũng như 12 người con Giacóp chính là 12 trụ cột của dân
thánh xưa) do đó ĐG phải cầu
nguyện suốt đêm với Chúa
Cha, hội ý với Chúa Cha về
việc làm quan trọng này.

Nhóm 12 gồm những ai? Đó là ông Simôn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông
An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Giacô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mêô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông
An-phê, Si-môn biệt danh là Quá
Khích, Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giuđa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản
bội. (Lc 6:12 -16 ).

3/. Đức Giê-su
tuyển chọn mười
hai Tông Đồ.
 Ngài lập nhóm
12 để làm gì?
- Để các ông ở với
Ngài (Ngài huấn
luyện các ông để
các ông được nghe
Ngài và chứng kiến
những gì Ngài làm).
- Để Ngài sai các
ông đi rao giảng
kèm với quyền trừ
quỷ

4/.Sứ vụ cho đám đông (Lc 6,17-19).
17Đức

Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người
dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn
đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp
miền Giu-đê , Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên
hải Tia và Xi-đôn 18đến để nghe Người giảng và để
được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế
quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19Tất cả đám đông
tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi
Người phát ra , chữa lành hết mọi người.

4/. Dân chúng kéo đến
cùng Đức Giê-su
Dân chúng từ khắp miền
Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng
như từ miền duyên hải Tia và
Xi-đôn đến để nghe Người
giảng và để được chữa lành
các bệnh tật. (Bản đồ Thời
ĐG).

- Rất đông
dân chúng
gồm người
Do Thái
lẫn người
ngoại, hăm
hở theo
ĐG để
nghe người
giảng và
chứng kiến
những việc
Người
làm:

ĐG chữa nhiều bệnh nhân, xua trừ các thần ô uế

a/. Bài giảng về Các mối phúc (Lc 6,20-24).
20Đức

Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói :
“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em.
21“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải
đói , vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải
khóc, vì anh em sẽ được vui cười .

22“Phúc

cho anh em khi vì Con Người mà
bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị
23
xoá tên như đồ xấu xa . Ngày đó, anh em
hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần
thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn
lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha
ông họ đối xử như thế .

5/. Bài giảng khai mạc về hiến chương
nước trời của Tin Mừng Lu-ca:

 Lu-ca có cái nhìn khác hơn với Mátthê-ô về Hiến Chương Nước Trời.
Nơi Lu-ca có cả các mối phúc và
các mối hoạ và được chia như sau:

b/.Các mối hoạ (Lc 24-26).
24“Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì
các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.
25“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang
được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.
“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang
được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc
than.
26“Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng,
vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối
xử như thế.

6/.Yêu thương kẻ thù (Lc 6,27-36).
27“Thầy nói với anh em là những người đang
nghe Thầy đây : hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ
28
ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa
anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh
29
em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má
bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng
30
đừng cản nó lấy áo trong . Ai xin, thì hãy cho,
ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.

em muốn người ta làm gì cho mình,
thì cũng hãy làm cho người ta như
32
vậy . Nếu anh em yêu thương kẻ yêu
thương mình, thì có gì là ân với nghĩa ?
Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ
33
yêu thương họ. Và nếu anh em làm
ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là
ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi cũng
làm như thế.
31Anh

34Nếu

anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được,
thì còn gì là ân với nghĩa ? Cả người tội lỗi cũng
cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng
35
phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy
làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được
đền trả . Như vậy, phần thưởng dành cho anh em
sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì
Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và
quân độc ác.

6/. Yêu thương kẻ thù ( Lc 6,27-36; Mt 5:38 -48; 7:12 a)

"Thầy nói với anh em là những người đang nghe
Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh
em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu
nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên
này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài
của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin,
thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi
lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng
hãy làm cho người ta như vậy.

Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân
với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu
thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình,
thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm
như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì
còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi
vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy
yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng
được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ
lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn
nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.

7/.Xét đoán người khác (Lc 6,36-42).
36“Anh

em hãy có lòng nhân từ , như Cha anh em là
Đấng nhân từ. 37Anh em đừng xét đoán , thì anh em
sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên
án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy
tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38Anh em
hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ
đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy
tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng
đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng
đấu ấy.”

a/. Phải có lòng nhân từ (Lc 6,36; Mt 7:1-2).

"Anh em hãy có lòng
nhân từ, như Cha anh
em là Đấng nhân
từ. Anh em đừng xét
đoán, thì anh em sẽ
không bị Thiên Chúa
xét đoán. Anh em
đừng lên án, thì sẽ
không bị Thiên Chúa
lên án.

Anh em
hãy tha
thứ, thì
sẽ được
Thiên
Chúa
thứ tha.

b/. Mù dắt mù. Cái rác, cái xà (Lc 6,39-42).
39Đức

Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này :
“Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai
40
lại không sa xuống hố ? Học trò không hơn
thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà
41
thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của
người anh em, mà cái xà trong con mắt của
chính mình thì lại không để ý tới ?

anh lại có thể nói với người anh em :
‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con
mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không
thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi
kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt
ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác
trong con mắt người anh em !
42Sao

c/. Cái
rác và

cái xà
(Lc 6,3942; Mt
7:3-5)

7/. Cây nào trái ấy (Lc 6,43-45).
43“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu,
cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả
44
tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai,
làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái
45
được nho ! Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho
tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái
xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng
mới nói ra .

8/. Cây nào trái ấy (Lc 6,43-45; Mt 7:15 -20; 12: 33 -35 )

"Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng
chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật
vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ
được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được
nho! Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt
của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho
tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.

9/.2 nền tảng : Đá & Cát (Lc 6,46-49).
46“Tại sao anh em gọi Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’,
mà anh em không làm điều Thầy dạy ?
47“Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem
ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví
được như ai. 48Người ấy ví được như một người khi xây
nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên
đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng
không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc e. 49Còn
ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây
nhà ngay mặt đất, không nền móng. oNước sông ùa vào,
nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành.”

9/. Phải thực hành lời Đức Giê-su dạy (Lc 6,46-49; Mt 7:24 -27 )

"Tại sao anh em gọi
Thầy: "Lạy Chúa! Lạy
Chúa! , mà anh em
không làm điều Thầy
dạy? "Ai đến với Thầy,
và nghe những lời Thầy
dạy mà đem ra thực
hành, thì Thầy sẽ chỉ
cho anh em biết người
ấy ví được như ai.
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