Chương 9
1/. Nhóm mười hai được sai đi (Lc 9,1-6)
1Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại,
ban cho các ông năng lực và quyền phép để
trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh
2
tật.
Người sai các ông đi rao
giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh
nhân.

1/. Đức
Giê-su
sai
mười
hai
Tông
Đồ đi
giảng

3Người

nói : “Anh em đừng mang gì đi đường,
đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc,
4
cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà
nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. 5Hễ
người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi
thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối
họ.” 6Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan
báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

2/. Hê-rô-đê nghĩ về Đức Giê-su (Lc 9,7-9).
7Tiểu

vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã
xảy ra, thì phân vân lắm . Thật vậy, có kẻ nói : “Đó là
ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.” 8Kẻ khác nói :
“Ông Ê-li-a xuất hiện đấy !” Kẻ khác nữa lại nói :
“Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” 9Còn vua Hêrô-đê thì nói : “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu
rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những
chuyện như thế ?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.

Herod Antipater

Bản đồ Galilee thời Chúa Giê-su

2/.Hê-rô-đê và Đức Giê-su (Lc 9,7-9;Mt 14: 1-2; Mc 6:14 -29)

Herod Antipater (tiếng Hy Lạp: Ἡρῴδης Ἀντίπατρος, Hērǭdēs
Antipatros; sinh trước năm 20 trước Công nguyên - chết năm 39
sau Công nguyên), được biết đến với biệt danh Antipas, là một
người cai trị thế kỷ thứ nhất của Galilee và Perea) và được gọi
là "Herod the Tetrarch"[1] và "Vua Herod"[2] trong Tân
Ước mặc dù ông không bao giờ giữ danh hiệu vua.[3] Ngày nay,
ông được biết đến rộng rãi nhờ các tài khoản trong Tân Ước về
vai trò của ông trong các sự kiện dẫn đến vụ hành quyết John the
Baptist và Jesus của Na-da-rét.

3/.Nhóm 12 trở về. Bánh hóa nhiều (Lc 9,10-17).

Tông Đồ trở về thuật lại cho Đức Giêsu những việc các ông đã làm. Người đem các
ông đi riêng với mình, lui về thành kia gọi
11
là Bết-xai-đa. Đám đông dân chúng biết thế,
liền đi theo Người. Người tiếp đón họ, nói với
họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai
cần được chữa.
10Các

đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên
Đức Giê-su thưa Người rằng : “Xin Thầy cho đám
đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây,
tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở
đây là nơi hoang vắng.” 13Đức Giê-su bảo : “Chính
anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp : “Chúng con
chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi
chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân
này.”
12Ngày

(5000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ
con, còn dư lại 12 thúng).

14Quả

thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Anh em hãy bảo họ ngồi
thành từng nhóm khoảng năm mươi người
một.” 15Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người
ngồi xuống. 16Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái
bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc
tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho
đám đông. 17Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê.
Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được
mười hai thúng .

4/.Phê-rô tuyên xưng ĐG là Đấng Ki-tô(Lc 9,18-21)
18Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các
môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông
19
rằng : “Dân chúng nói Thầy là ai ?” Các ông thưa :
“Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ
thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các
ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” 20Người lại hỏi : “Còn
anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô thưa :
21
“Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” Nhưng
Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói
điều ấy với ai.

4/. Ông
Phê-rô
tuyên
xưng Đức
Giê-su là
Đấng Kitô của
Thiên
Chúa

5/. Báo Thương Khó lần I (Lc 9,22).
22Người

còn nói : “Con Người phải chịu đau khổ

nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh
sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi
dậy.”

5. Đức Giê-su tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ nhất

6/.Điều kiện để theo Đức Giê-su (Lc 9,23-27).
23Rồi Đức Giê-su nói với mọi người : “Ai muốn theo
tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng
24
ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống
mình , thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì
tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25Vì người nào
được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là
thiệt thân, thì nào có lợi gì? 26Ai xấu hổ vì tôi và
những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì
kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của
mình , của Chúa Cha và các thánh thiên thần.

6. Điều kiện phải có để theo Đức Giê-su (Mt 16: 24 -27; Mc 8:34 -38)

"Ai
muốn
theo tôi,
phải từ
bỏ chính
mình,
vác thập
giá mình
hằng
ngày mà
theo”.

Triều đại Thiên Chúa đã gần đến
27“Thầy

bảo thật anh em : trong số người có mặt

ở đây, có những kẻ sẽ không phải chết, trước khi
thấy Nước Thiên Chúa.”

7. Triều đại Thiên Chúa đã gần đến (Mt 16: 28; Mc 9:1)

7/.Đức Giê-su hiển dung (Lc 9,28-36).
28Khoảng

tám ngày sau khi nói những lời ấy,
Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các
29
ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Đang lúc Người
cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục
Người trở nên trắng tinh chói loà. 30Và kìa, có hai
nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và
ông Ê-li-a . 31Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển , và
nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêru-sa-lem.

8/. ĐG hiển dung (Lc 9,28-36; Mt 17: 1-8; Mc 9:2-8)

ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt,
nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh
quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên
33
Người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu , ông Phê-rô thưa với Người rằng : “Thưa
Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con
xin dựng ba cái lều , một cho Thầy, một cho
ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không
biết mình đang nói gì.
32Còn

còn đang nói, thì bỗng có một đám mây
bao phủ các ông . Khi thấy mình vào trong đám
mây, các ông hoảng sợ. 35Và từ đám mây có
tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta, người đã được
Ta tuyển chọn , hãy vâng nghe lời
Người !” 36Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy
một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín
thinh, và trong những ngày ấy , các ông không
kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã
thấy .
34Ông

Đức Giê-su hiển dung nhằm hai mục đích
sau đây:
 Để tỏ cho các môn đệ và mọi người biết rằng
Ngài có hai bản tính: ĐG là người thật và
cũng là TC thật. hay nói cách khác (ĐG có hai
bản tính: Một là Bản Tính Thiên Chúa, Hai
là Bản Tính Loài Người)
 Cho con người biết có hai thế giới:

 Một thế giới vật chất hữu hình và hữu hạn (trần
thế hiện tại),
 Hai là thế giới thiêng liêng vô hình vĩnh cữu
(Thiên Đàng, Phục Sinh)
 Ngài đang cùng với môn đệ ở thế giới hữu hình
(trần thế)
 Nhưng Ngài và những ai tin Ngài sẽ thuộc về thế
giới thiêng liêng vô hình vĩnh cữu.

 Thế giới đó như thế nào? Một thế giới đầy ánh
sáng và hạnh phúc viên mãn khiến các môn đệ
say mê “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là
hay”.
 Để vào thế giới hạnh phúc vĩnh cữu này chúng
ta phải tuân theo lời Thiên Chúa Cha phán
“Các ngươi hãy nghe Lời Người”.

 Ngọn núi cao là ngọn
núi nào?
Một ngọn núi cao: theo một
truyền thống rất xa xưa, đó
là ngọn Ta-bo, tuy nhiên
hợp lý hơn, có thể Chúa
Giê-su biến hình tại núi
Hermon cách Xê-da-rê của
Phi-líp-phê khoảng 10 km
về phía bắc, trong miền
Iturêa (Bđồ 145/285)

 Những nhân vật xuất hiện trong cuộc biến hình này:
Hai ông Mô-sê và Ê-li-a đã được phúc đón nhận những mặc khải
của Thiên Chúa tại Xi-nai, tượng trưng cho Luật và các ngôn sứ,
nghĩa là cho toàn thể Cựu Ước. Như thế tất cả Cựu Ước hiện
diện để làm chứng và tôn kính vinh quang của Chúa Giê-su. Điều
đáng để ý là giữa vinh quang xán lạn ấy, hai vị đàm đạo với
Người về cuộc xuất hành (chết) của Người tại Giê-ru-sa-lem (Lc
9,31). Như vậy, tất cả khung cảnh Biến Hình này đều đưa về viễn
ảnh cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Giê-su.

Lc trình bày đoạn này khác hẳn Mt và Mc. Tác giả
xem đây như một kinh nghiệm đặc biệt Đức Giê-su
đã trải qua : đang khi cầu nguyện, Người được Chúa
Cha cho thấy rõ cuộc Xuất Hành sắp tới của Người
tại Giê-ru-sa-lem, nơi nhiều ngôn sứ đã bị giết. Vinh
quang hôm nay báo trước biến cố Vượt Qua của
Người. Một mình Lc ghi lại nét vinh quang này ở
c.32 (x. 24,26).

- Đây là biểu tượng của thế giới thần linh,
qua cuộc hiển dung này, ĐG tự tỏ mình ra
cho các tông đồ và chúng ta, Ngài còn có
một bản tính đó là bản tính TC, hay còn gọi
là Thiên Tính của ĐG. Như vậy ĐG tự tỏ
mình cho mọi người biết Ngài vừa là TC
thật và con người thật.

- Cũng qua việc biến hình này ĐG muốn tỏ
cho mọi người biết nguồn gốc đích thực
của Ngài: không phải thuộc về thế giới vật
chất hữu hình hữu hạn (trần gian) nhưng
Ngài thuộc về thiên giới, thuộc về thế giới
thần linh, một thế giới thiêng liêng vô hình
và vĩnh cữu.

8/.Chữa đứa trẻ bị quỷ kinh phong ám (Lc 9,37-43)
sau, khi Đức Giê-su và ba môn đệ ở trên núi
xuống, có đám đông dân chúng tới đón
38
Người. Bỗng có một người đàn ông từ trong đám
đông kêu lên rằng : “Thưa Thầy, tôi xin Thầy đoái
nhìn đứa con trai tôi, vì tôi chỉ có một mình
cháu . 39Thế mà quỷ nhập vào cháu, khiến cháu bỗng
dưng la lên , vật mình vật mẩy, sùi cả bọt mép, và
khó lắm nó mới chịu rời cháu, bỏ cháu lại đó mệt
nhừ.
37Hôm

8/. Đức
Giê-su

chữa đứa
trẻ bị kinh
phong

có xin các môn đệ Thầy trừ tên quỷ đó, nhưng
các ông trừ không được.” 41Đức Giê-su đáp : “Ôi thế
hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà ! Tôi phải ở
cùng các người và chịu đựng các người cho đến bao
giờ nữa ? Ông đem cháu lại đây !” 42Đứa trẻ đang
tiến lại, thì quỷ vật nó xuống và lay nó thật mạnh.
Đức Giê-su quát mắng tên quỷ ô uế, chữa đứa trẻ, và
43
trao lại cho cha nó . Mọi người đều kinh ngạc trước
quyền năng cao cả của Thiên Chúa .
40Tôi

9/.Báo Thương Khó lần II (Lc 9,43-45).
Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc
44
Đức Giê-su làm, Người nói với các môn đệ : “Phần
anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây :
Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” 45Nhưng
các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó
còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa.
Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời
ấy.

9/. Đức Giê-su tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ hai

Theo đoạn Tin Mừng này thì Đức Giê-su công bố cho
các Tông Đồ biết về Mầu Nhiệm Thứ Ba : (Mầu Nhiệm
Ngôi Hai Cứu Chuộc). Qua mầu nhiện này ĐG con TC
làm Người, sẽ đảm nhận vai trò cứu chuộc nhân loại bằng
chính cái chết của mình trên thập giá. Khi loan báo điều
này cho các Tông Đồ, không phải chỉ có các Tông Đồ,
nhưng toàn thể dân Do Thái đều không chấp nhận một
Đấng Mê-si-a như thế. Đấng Mê-si-a theo quan điểm của
người Do Thái phải là một vị vua vinh quang,

Ngài sẽ đến làm cho dân Do Thái trở thành một
dân hùng mạnh. Do đó họ không thể chấp nhận một
Đấng Mê-si-a bị giết chết một cách nhục nhã như
vậy. chúng ta không lạ gì những lời tiên báo của Đức
Giê-su đã làm cho các môn đệ buồn sầu. họ không
chấp nhận và không muốn nghe những điều đó. Một
cách tiêu cực họ phản đối Đức Giê-su vì chương
trình cứu chuộc này. Do đó họ chuyển đề tài sang
hướng khác, “ai là người lớn nhất trong các ông”.

10/.Người lớn nhất (Lc 9,46-48).
46Một

câu hỏi chợt đến với các ông: Trong các ông,
47
ai là người lớn nhất ? Đức Giê-su biết điều các ông
đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên
cạnh mình 48và nói với các ông: “Ai tiếp đón em
nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai
tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật
vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ
ấy là người lớn nhất.”

10/. Ai là người lớn nhất trong các môn đệ (Mt 18: 1-5; Mc 9:33 -37 )

Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các
ông, ai là người lớn nhất? Đức Giê-su biết điều
các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em
nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: "Ai
tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón
chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón
Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất
trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất."

Câu trả lời của
Đức Giê-su về
vai trò của
những người
lãnh đạo trong
tương
lai:
Người có vai
trò lớn nhất
phải là người
phục vụ mọi
người
trong
khiêm tốn.

11/.Người trừ quỷ khác (Lc 9,49-50).
49Ông Gio-an lên tiếng nói : “Thưa Thầy,
chúng con thấy có người nhân danh Thầy
mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì
người ấy không cùng với chúng con đi theo
50
Thầy.” Đức Giê-su bảo ông : “Đừng ngăn
cản người ta. Quả thật, ai không chống lại
chúng ta là ủng hộ chúng ta !”

11/. Nhân danh Đức Giê-su mà trừ quỷ (Mc 9:38 -40 )

Phần V : Hành Trình
Lên Giê-ru-sa-lem

12/.Miền Sa-ma-ri không đón tiếp (Lc 9,51-56)

đã tới ngày Đức Giê-su được rước
lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa52
lem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ
lên đường và vào một làng người Sa-mari để chuẩn bị cho Người đến.
51Khi

53Nhưng

dân làng không đón tiếp Người, vì
Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. 54Thấy
thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và
ông Gio-an nói rằng : “Thưa Thầy, Thầy có
muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu
55
huỷ chúng nó không?” Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. 56Rồi Thầy trò đi
sang làng khác.

12/.Để là môn đệ Đức Giê-su (Lc 9,57-62)
57Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa
Người rằng : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng
58
xin đi theo.” Người trả lời : “Con chồn có
hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không
có chỗ tựa đầu.”
59Đức Giê-su nói với một người khác : “Anh hãy
theo tôi !” Người ấy thưa : “Thưa Thầy, xin cho
phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.”

“Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”

60Đức

Giê-su bảo : “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết
của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại
Thiên Chúa.”
61Một người khác nữa lại nói : “Thưa Thầy, tôi
xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia
62
đình trước đã.” Đức Giê-su bảo : “Ai đã tra tay
cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không
thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

12/. Đức Giê-su đòi hỏi môn đệ phải bỏ mọi sự (Mt 8:19 -22 )

Môn đệ phải
bỏ mọi sự (là
3 nhân đức:
Khó nghèo,
Vâng phục và
khiết tịnh) khi
theo Ngài.

Tóm Kết Chương 9
1/.Nhóm 12 được sai đi.
2/.Hê-rô-đê nghĩ về ĐG.
3/.Bánh hóa nhiều lần I.
4/.Phê-rô tuyên xưng.
5/.Báo thương khó lần I.
6/.Điều kiện trở thành môn đệ.

7/.ĐG hiển dung.
8/.Chữa trẻ bị quỷ ám.
9/.Tiên báo thương khó lần II.
10/.Kẻ lớn nhất trong nước trời.
11/.Một người trừ quỷ khác.
12/.Để trở thành môn đệ ĐG.

Chương 10
1/.Sai bảy mươi hai môn đệ (Lc 10,1-12).
đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và
sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả
2
các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người
bảo các ông :“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.
Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa
về .3Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như
chiên con đi vào giữa bầy sói.
1Sau

Qua đoạn Tin
Mừng này cho
ta thấy ĐG
không chỉ có
12 Tông Đồ
mà ĐG còn có
72 môn đệ và
một số những
người phụ nữ
đạo đức đi
theo
người
nữa…

1/. Đức Giê-su sai bảy mươi hai môn đệ đi giảng (Lc 10,1-12; Mt 11: 20 -24 )

4Đừng

mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng
đừng chào hỏi ai dọc đường . 5Vào bất cứ nhà nào,
trước tiên hãy nói : ‘Bình an cho nhà này !’ 6Nếu ở
đó, có ai đáng hưởng bình an , thì bình an của anh em
sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ
7
trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho
ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ
thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà
kia. 8Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp
đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.

Đoạn Tin Mừng
này chỉ có Thánh
sử Lu-ca thuật lại
nội dung này và
qua đó cho thấy
việc truyền giáo
là một việc làm
khó khăn và cấp
bách cho mọi dân
tộc chứ không
chỉ cho riêng
người Do Thái,

chữa những người đau yếu trong thành, và nói
với họ: ‘Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các
ông.’ 10Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta
không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà
nói : 11‘Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân
chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy
nhiên các ông phải biết điều này : Triều Đại Thiên
Chúa đã đến gần.’ 12Thầy nói cho anh em hay : trong
ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn
thành đó.
9Hãy

2/.Khiển trách những thành không hối cải (Lc10,13-16)
“Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi,
hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi
mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo
vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. 14Vì thế, trong
cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng
hơn các ngươi. 15Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um,
ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Không,
ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ !
16“Ai nghe anh em là nghe Thầy ; và ai khước từ anh em
là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ
Đấng đã sai Thầy .”

Dân Do
Thái là một
dân tộc
được Chúa
yêu thương
và ưu đãi
nhưng họ
khước từ và
không chấp
nhận ĐG.

3/. Nhóm 72 trở về (Lc 10,17-20).
Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói : “Thưa Thầy,
nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục
chúng con.” 18Đức Giê-su bảo các ông : “Thầy đã
thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống . 19Đây,
Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết,
bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù , mà chẳng có gì làm hại
20
được anh em . Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ
thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh
em đã được ghi trên trời .”
17Nhóm

3/. Hãy mừng vì tên anh em được ghi trên trời
Ai Theo ĐG và
làm môn đệ Ngài
thì Ngài không
hứa được phú túc
giàu sang quyền
cao chức trọng tại
trần thế. Nhưng
phần thưởng Chúa
hứa ban cho môn
đệ Ngài là phần
thưởng lớn lao ở
trên trời.

Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: "Thưa Thầy,
nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất
phục chúng con." Đức Giê-su bảo các ông: "Thầy đã
thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây,
Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn
rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì
làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng
vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy
mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời."

4/.Chúc tụng Chúa Cha (Lc 10,21-22).
giờ ấy, được Thánh Thần tác động,
Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha
là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì
Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan
thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc
khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì
đó là điều đẹp ý Cha .
21Ngay

4. Chúa Cha mặc khải cho những người bé mọn (Mt 11: 25 -26)

Chúa Cha và Chúa Con
22

“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không

ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như
không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và
kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

Đoạn TM này Chúa Giê-su tỏ cho các môn đệ về
những mầu nhiệm nước trời:
 Nếu Thiên Chúa không làm người thì có lẽ không
bao giờ chúng ta biết Thiên Chúa có Ba Ngôi vị.

1. Trước hết, Đức Giê-su nhận mình là Con Thiên
Chúa và ngang bằng với Thiên Chúa (Ga 10,2239).

5. Chúa Cha và Chúa Con (Mt 11: 27)

2. Thứ đến, Chúa Giê-su cũng tỏ cho biết Cha của Ngài
cũng là Cha của nhân loại, người Cha trên trời ấy rất
mực yêu thương chúng ta (Ga 12,26; Lc 10,21-22) và
muốn cho chúng ta được hưởng hạnh phúc đời đời
với Người (Lc 11,9-13; Ga 17,3).
3. Sau cùng, nhờ Chúa Giê-su mà chúng ta biết còn
một Đấng Bảo Trợ khác nữa là Chúa Thánh Thần (Ga
16,5-10). Sau khi Chúa Giê-su Phục Sinh về bên
Chúa Cha thì Chúa Thánh Thần được ban xuống để
trợ giúp và thánh hóa chúng ta (Ga 16,13-15).

5/.Ưu đãi dành cho các môn đệ (Lc 10,23-24)
23Rồi

Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và
bảo riêng : “Phúc thay mắt nào được thấy điều
24
anh em thấy ! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em
biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn
thấy điều anh em đang thấy, mà không được
thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà
không được nghe.”

5/. Đặc ân các môn đệ (Lc 10,23-24; Mt 13: 16 -17).

Các môn đệ là những người có diễm phúc vì
được ở gần bên Đức Giê-su, được thấy những
việc lớn lao, những phép lạ Đức Giê-su đã thực
hiện, được nghe Đức Giê-su rao giảng và được
Chúa tỏ cho biết những mầu nhiệm lớn lao của
nước Chúa. Họ là những người thật sự rất may
mắn và có phước vì họ là những kẻ bé mọn,
những con người khiêm tốn, sẵn sàng lắng nghe
và chú tâm đến những gì Đức Giê-su rao giảng.

6/.Giới răn trọng nhất (Lc 10,25-28)
này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để
được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” 26Người đáp :
“Trong Luật đã viết gì ? Ông đọc thế nào ?” 27Ông ấy
thưa : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của
ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực , và hết trí khôn
ngươi, và yêu mến người thân cận như chính
mình .” 28Đức Giê-su bảo ông ta : “Ông trả lời đúng lắm.
Cứ làm như vậy là sẽ được sống.”
25Và

7/.Dụ ngôn người Sa-ma-ri tốt lành (Lc 10,29-37).
29Nhưng

ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý ,
nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng : “Nhưng ai
30
là người thân cận của tôi ?” Đức Giê-su đáp :
“Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-rikhô , dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng
lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc
người ấy nửa sống nửa chết.

8/. Dụ ngôn người Sa-ma-ri tốt lành.

cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con
đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên
32
kia mà đi . Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ
ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. 33Nhưng
một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ
người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. 34Ông ta
lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người
ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của
mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.
31Tình

sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ
quán và nói : ‘Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn
kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn
lại bác.’ 36Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai
đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay
kẻ cướp ?” 37Người thông luật trả lời : “Chính là kẻ
đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.”
Đức Giê-su bảo ông ta : “Ông hãy đi, và cũng hãy
làm như vậy .”
35Hôm

Tình cờ, có thầy tư tế
cũng đi xuống trên con
đường ấy. Trông thấy
người này, ông tránh
qua bên kia mà đi. Rồi
cũng thế, một thầy Lêvi đi tới chỗ ấy, cũng
thấy, cũng tránh qua
bên kia mà đi.

rồi đặt
người ấy
trên lưng
lừa của
mình,
đưa về
quán trọ
mà săn
sóc

Thành Phố Giê-ri-khô

8/. Mác-ta và Ma-ri-a (Lc 10,38-42).
khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia.
Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào
nhà. 39Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi
bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói : “Thưa
Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý
tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay !” 41Chúa đáp :
“Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện
quá ! 42Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã
chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
38Trong

9. Hai chị em Mác-ta và Ma-ri-a

Vì thế, ta phải hết mực yêu
thương và có tâm tình hiếu
khách như Mác-ta và Maria.
Mỗi chúng ta phải trở thành
căn nhà Bê-ta-nia để Chúa
đến hiện diện và sẻ chia
những vui buồn, từ đó làm
phát sinh tình huynh đệ và
xây dựng cuộc sống tốt đẹp.

Tinh thần phục vụ
Qua bài Tin mừng của Lu-ca, chúng ta thấy rằng ưu điểm
của Mác-ta là tinh thần năng động, cô biểu lộ tình yêu và
sự quí mến của mình bằng việc phục vụ, quan tâm tới nhu
cầu cụ thể của người khác. Đây là một đức tính tốt mà
chúng ta cần phát huy trong cuộc đời dấn thân phục vụ của
mình. Chúng ta nhận lãnh từ Chúa những gì cao quý thì
chúng ta phải ra sức phục vụ và phục vụ một cách vô vị
lợi.

Chọn lựa phần hơn trong cuộc sống
Sống là một chọn lựa, và chọn lựa là bỏ một phần. Bài Tin Mừng
này của Lu-ca cho ta tâm tình đó. Qua cách trả lời của Đức Giêsu: “Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện
cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy
đi”. Đúng, Maria đã lựa chọn cơ hội tốt cho mình, hẳn cô hiểu
rằng việc phục vụ Chúa, phục vụ Thầy về bữa ăn là điều tốt tuy
nhiên có điều còn tốt hơn thế nữa và cô đã quyết định chọn việc
ngồi dưới chân Chúa và bỏ việc phận vụ của mình.
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1/. Sứ vụ của 72 môn đệ.
2/. Khiển trách những thành không hối cải.
3/. 72 môn đệ trở về.
4/. Chúc tụng Chúa Cha.
5/. Đặc ân dành cho các môn đệ.
6/. Giới răn trọng nhất.
7/. Dụ ngôn người Sa-ma-ri-ta-nô nhân hậu.
8/. Hai chị em Mát-ta và Maria.

