
1/.Mời gọi hối cải (Lc 13,1-5).
1Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho
Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-
lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra
hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng . 2Đức Giê-
su đáp lại rằng : “Các ông tưởng mấy người Ga-
li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn
mọi người Ga-li-lê khác sao ?

Chương 13



Sự Cứng Lòng Của Người Do Thái



3Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ;

nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông

cũng sẽ chết hết như vậy. 4Cũng như mười tám

người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các

ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn

tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao? 5Tôi

nói cho các ông biết: không phải thế đâu ; nhưng

nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông

cũng sẽ chết hết y như vậy.”



Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông

không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy."



1. Sự 

cần 

thiết 

của việc 

sám hối 

để được 

cứu độ



B. Lời dạy của Đức Giê-su:

những nạn nhân của những vụ

việc trên không phải vì họ tội

lỗi hơn những người khác. Qua

đó Đức Giê-su dạy rằng tất cả

mọi người đều là tội nhân, tất

cả mọi người đều phải sám hối,

phải hoán cải để không phải

chết đời đời.



A. Hai vấn đề người Do Thái đặt ra cho Chúa

Giê-su:

 Những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết.

(Lịch sử ghi lại nhiều cuộc đổ máu tại Giê-ru-sa-

lem do tay Phi-la-tô mỗi khi dân chúng nổi loạn).

Như chúng ta đều biết người Rô-ma rất khôn

khéo trong việc cai trị, họ không can thiệp trực tiếp

vào các lễ hội tôn giáo của người địa phương.



Quân đội Rô-ma không ở gần những cơ sở của

các tôn giáo, họ tôn trọng sự tự do tôn giáo và các

cuộc tế tự. Tuy nhiên họ không chấp nhận việc nổi

loạn và nhất là lợi dụng các lễ hội tôn giáo để chống

lại Rô-ma.

Trong trường hợp đó họ sẽ mạnh tay đàn áp, họ

không thương tiếc. (Sử gia Giô-sếp có ghi lại cuộc

nổi loạn của Thê-ô-đa. Ông này đã bị giết và mọi kẻ

theo ông cũng bị tàn sát dã man.



Vụ này xảy ra vào thời thơ ấu của Đức Giê-su.

Vụ thứ hai là cuộc nổi dậy của ông Giu-đa người Ga-

li-lê nổi lên vào lúc kiểm tra dân số vào khoảng năm

6-7 SCN. Thời Sun-pi-xi-ô Qui-ri-nô làm tổng trấn

xứ Xi-ry, ông Giu-đa nổi dậy và lôi cuốn một số

người Do Thái đi theo mình; Giu-đa và cả những

người theo ông đều bị giết chết).



Qua đó Đức Giê-su muốn nói rằng việc những

người bị Phi-la-tô giết chết không phải do tội của họ,

nhưng vì họ bị coi là những kẻ nổi loạn chống Rô-ma.



 Câu chuyện 18 người bị thác Xilôam (Xilôác) đổ xuống

đè chết: Tháp Si-lô-ác được nhắc đến ở đây là tháp

nào? Theo cha Pierre Cardon, Ở phía nam Giê-ru-sa-

lem, bức tường thành chạy tới tận giếng Si-lô-ác. Có

thể ở đây có một cái tháp trên tường thành; người ta

giả thiết rằng tháp này ngã khi Phi-la-tô cho làm công

trình dẫn nước. Các thính giả của Chúa Giê-su nhớ lại

tai hoạ làm 18 cư dân thành Giê-ru-sa-lem bị chết. Tai

nạn này là một thảm kịch mà con người không trực tiếp

gây ra – ít ra là do sự cẩu thả của những thợ xây tháp.



2/.Dụ ngôn cây vả không ra trái (Lc 13,6-9).

6Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này : “Người kia có một
cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm
trái mà không thấy, 7nên bảo người làm vườn : ‘Anh
coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà
không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại
đất?’ 8Nhưng người làm vườn đáp: ‘Thưa ông, xin cứ
để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh,
và bón phân cho nó. 9May ra sang năm nó có trái,
nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.’”



2. Dụ ngôn cây vả không ra trái (lòng nhẫn nại của Thiên Chúa)



Dụ ngôn là chuyện hư cấu không có thật….

Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này

tìm trái….

Qua dụ ngôn này Đức Giê-su cho thấy

Thiên Chúa là người cha nhân hậu, Ngài yêu

thương mọi người, nhẫn nại chờ đợi họ hoán

cải để được sống chứ không phải chết.





Đức Giê-su chữa một phụ nữ còng lưng ngày sa-

bát

10Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng dạy trong một
hội đường. 11Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn
tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà
không thể nào đứng thẳng lên được. 12Trông thấy bà,
Đức Giê-su gọi lại và bảo : “Này bà, bà đã được giải
thoát khỏi tật nguyền !” 13Rồi Người đặt tay trên bà,
tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên
Chúa.



3. Đức Giê-su chữa một phụ nữ còng lưng ngày sa-bát



14Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã

chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên tiếng nói với

đám đông rằng : “Đã có sáu ngày để làm việc,

thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng

có đến vào ngày sa-bát !” 15Chúa đáp : “Những

kẻ đạo đức giả kia ! Thế ngày sa-bát, ai trong các

người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ

đi uống nước ?



16Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham,

bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay,

thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích

đó trong ngày sa-bát sao?” 17Nghe Người

nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người

lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì

vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã

thực hiện.



a. Mục đích giữ ngày Sa-bát?

- Ngày sa-bát, là ngày nghỉ hàng tuần để thánh hiến

cho Đức Chúa (Xh 20,8).

- Ngoài mục đích kể trên lệnh truyền nghỉ ngày Sa-

bát còn nhằm mục đích nhân đạo. Trong sáu ngày,

ngươi sẽ làm công việc của ngươi ; nhưng ngày thứ

bảy, ngươi sẽ nghỉ, để bò lừa của ngươi được nghỉ

ngơi, và để đứa con của nữ tỳ ngươi và người ngoại

kiều lấy lại sức(Xh 23,12).



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, bò lừa và mọi gia súc của ngươi,

và ngoại kiều ở trong thành của ngươi, để tôi tớ nam

nữ của ngươi được nghỉ như ngươi.(Đnl 5,14). Như

vậy việc giữ ngày sa-bát không cấm người ta làm các

việc lành.



b. Người phụ nữ còng lưng. “Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ

làm cho tàn tật đã mười tám năm”. Đây là quan niệm của

người Do Thái cho rằng bệnh tật là do tác động của ma

quỷ. Nên việc chữa lành bệnh tật cũng có thể được coi là

việc xua trừ ma quỷ. ở đây Chúa Giê-su vì thương người

phụ nữ tật nguyền đã 18 năm nên Người đã tự nguyện

chữa lành bà này, chứ không do bà này van xin. “Trông

thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được

giải thoát khỏi tật nguyền!” Rồi Người đặt tay trên bà, tức

khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.



c. Phản ứng của người Do Thái: Đại diện cho nhóm

này là ông trưởng hội đường, bực tức việc Đức Giê-

su chữa bệnh ngày Sa-bát vì cho rằng Đức Giê-su vi

phạm ngày Sa-bát.

d. Lời giải thích của Đức Giê-su: Ngày Sa-bát

không hề bị cấm người ta làm các việc lành chẳng

hạn như các ông dắt đàn vật cho đi uống nước vào

ngày sa-bát. Còn việc tôi chữa người phụ nữ này

cũng là một việc làm tốt lành tại sao các ông cho

rằng không được phép?



4/. Dụ ngôn hạt cải (Lc 13,18-19).

18Vậy Người nói : “Nước Thiên Chúa

giống cái gì đây ? Tôi phải ví Nước ấy

với cái gì ? 19Nước Thiên Chúa giống như

chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo

trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành

cây , chim trời làm tổ trên cành được .”



4. Dụ ngôn hạt cải (Mt 13: 31 -32; Mc 4:30 -32)







5/.Dụ ngôn men trong bột (Lc 13,20-21).

20Người lại nói : “Tôi phải ví Nước Thiên

Chúa với cái gì ? 21Nước Thiên Chúa giống

như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba

thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”



Dụ ngôn này

cũng cho thấy sự

lan rộng của nước

Thiên Chúa.

5/. Dụ ngôn nắm men trong bột (Mt 13: 33)



6/.Cửa hẹp; Ơn cứu độ bị khước từ (Lc 13,22-30).

22Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi
ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng
dạy. 23Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những
người được cứu thoát thì ít, có phải không ?”
Người bảo họ : 24“Hãy chiến đấu để qua được
cửa hẹp mà vào , vì tôi nói cho anh em biết : có
nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.





25“Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại,
mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và
nói : ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào !’, thì
ông sẽ bảo anh em : ‘Các anh đấy ư ? Ta không
biết các anh từ đâu đến !’ 26Bấy giờ anh em mới
nói : ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt
ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các
đường phố của chúng tôi .’



6. Cửa hẹp. Thiên Chúa ruồng bỏ người Do-thái bất trung và kêu mời

dân ngoại (Mt 7:13 -14: 1-23)



27Nhưng ông sẽ đáp lại : ‘Ta không biết các anh từ
đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những
quân làm điều bất chính !’ 28“Bấy giờ anh em sẽ
khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-
xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở
trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra
ngoài . 29Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc
trong Nước Thiên Chúa.
30“Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và
có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót .”





“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy

Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả

đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha

Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà

thôi”. (Mt 7,21).

Ở đây cho thấy nước trời rộng mở cho tất cả

mọi người, không phân biệt Do Thái hay dân

ngoại, nhưng là tất cả những ai tin vào Đức Giê-

su và thực hành những gì Đức Giê-su dạy.



7/.Hê-rô-đê muốn tìm giết Đức Giê-su (Lc 13,31-33).

31Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa

Đức Giê-su rằng : “Xin ông đi ra khỏi đây, vì

vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông !” 32Người bảo họ:

“Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này : ‘Hôm

nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật,

ngày thứ ba tôi hoàn tất . 33Tuy nhiên, hôm nay, ngày

mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ

mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.’





7. Con cáo già Hê-rô-đê (Hê-rô-đê Antipas)

 Hê-rô-đê này là ai? Đó chính là Hê-rô-đê Antipas

là con của Hê-rô-đê Cả với bà Maltakè. Ông đã

cướp vợ của anh mình là Hê-rô-đia (vợ của Hê-rô-

đê Phi-lip-phê I: ông này là con của Hê-rô-đê Cả

với bà Mariamme II).

 Chính ông này muốn gặp ĐG sau khi ông vua này

đã giết Gio-an Tẩy Giả.



A. Gia phả Vua 
Hê-rô-đê Antipas



Đây là lần thứ hai theo lời kể của Lu-ca, nói về

việc liên quan giữa Đức Giê-su và Hê-rô-đê Antipas.

Lần thứ nhất được nói đến ở (Lu-ca 9,7-9), Hê-rô-đê

chỉ muốn tìm gặp Đức Giê-su vì tò mò. Nhưng lần

thứ hai này (Lu-ca 13, 31) thì Hê-rô-đê muốn tìm bắt

và giết Đức Giê-su. Thái độ của Đức Giê-su không

nao núng về lời đe doạ này và gọi Hê-rô-đê chỉ là

“con cáo”, Đức Giê-su muốn ám chỉ Hê-rô-đê không

phải là một con người quá nguy hiểm, mà chỉ có tính

lương lẹo thôi.



B. Thành

tích xấu

xa của

Vua Hê-

rô-đê

Antipas 

(chém

đầu Gio-

an Tẩy

Giả)



Một con người đáng sợ và nguy hiểm thì phải được
gọi là “sư tử”. Con cáo thì chỉ có tính quỷ quyệt chứ
chẳng đủ sức đe dọa ai. Do đó Đức Giê-su cứ tiếp tục công
việc của Người là trừ quỷ, chữa lành các bệnh tật, mà
không hề đếm xỉa gì tới lời đe doạ của Hê-rô-đê.

- “Ngày thứ ba” theo kiểu nói trong tiếng A-ram có nghĩa
là một thời gian ngắn.

- Qua đoạn này Đức Giê-su cũng loan báo Ngài sẽ phải
chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem (miền Giu-đê) chứ
không phải ở miền Ga-li-lê (thuộc lãnh thổ của Hê-rô-
đê Antipas).



8/.ĐG than trách thành Giê-ru-sa-lem (Lc 13,34-35).

34“Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các
ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng
ngươi ! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi
lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các
ngươi không chịu. 35Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ
mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay :
các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các
ngươi nói : Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức
Chúa !”



8. Đức 

Giê-su 

than 

trách 

thành 

Giê-ru-

sa-lem



Qua đoạn Tin Mừng này

ta có thể hiểu Đức Giê-su từ

miền bắc Ga-li-lê đã đến Giê-

ru-sa-lem và đang đứng trước

ngôi đền thờ mới Giê-ru-sa-

lem đang được xây dựng.

Nhân cơ hội này Chúa Giê-su

tiên báo về số phận của dân

Do Thái và của đền thánh Giê-

ru-sa-lem cách riêng.



- Thiên Chúa và cả Đức Giê-su rất quan tâm đến người Do Thái

là dân riêng của Người. Người muốn cứu giúp họ, muốn quy

tụ họ lại và hướng họ về với Thiên Chúa nhưng họ không

chịu. Do đó Thiên Chúa sắp rời bỏ dân của Người và đền thờ

của Người (đền thờ Giê-ru-sa-lem) để cho ngoại bang mặc

tình cướp phá. Đó chính là hình phạt mà dân Do Thái phải

hứng chịu vì họ đã bỏ Chúa, Đấng đã bảo vệ họ.

- “Nhà các người sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi” ám chỉ các lời

đe doạ trong các sách ngôn sứ (Gr 12,7). Nhà của Ta, Ta đã

bỏ rơi, cơ nghiệp của Ta, Ta cũng vứt bỏ; kẻ lòng Ta yêu mến,

Ta đã trao vào tay thù địch.



Tóm Kết Chương 13

1/. Kêu gọi thống hối.

2/. Dụ ngôn cây vả không sinh trái.

3/. Chữa bà còng lưng trong ngày Sa-bát.

4/. Dụ ngôn hạt cải.

5/. Dụ ngôn men trong bột.

6/. Cửa hẹp; ơn cứu độ bị từ chối.

7/. Hê-rô-đê tìm giết Đức Giê-su.

8/. Thanh trách thành Giê-ru-sa-lem.





1/.Chữa người bịnh phù thủng (Lc 14,1-6).

1Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một

ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa : họ

cố dò xét Người. 2Và kìa trước mặt Đức Giê-su,

có một người mắc bệnh phù thũng.

Chương 14



Phù thũng là gì?

Phù thũng là thuật ngữ chỉ

tình trạng nước, dịch trong

cơ thể không thoát ra ngoài

được mà tích tụ bên trong

các mô của cơ thể. Mặc dù

phù có thể xảy ra ở bất kỳ

bộ phận nào nhưng thường

thấy nhất là ở các vị trí sau:

1/. Ngày sa-bát Đức Giê-su chữa người mắc bệnh phù thũng



3Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và

những người Pha-ri-sêu : “Có được phép chữa

bệnh ngày sa-bát hay không ?” 4Nhưng họ làm

thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho

về. 5Rồi Người nói với họ : “Ai trong các ông có

đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại

không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát ?” 6Và

họ không thể đáp lại những lời đó.



Những Cuộc Tranh Luận Giữa Đức Giê-su 
Và Người Pha-ri-sê-ô



Sưng, phồng to các mô ngay dưới da, đặc biệt ở chân

hay cánh tay.

Da bị kéo căng ra, trông sáng bóng.

Khi ấn vào vùng da bị phù tạo thành một vết lõm tạm

thời trong vài giây.

Phù nặng hơn ở phần chân dưới sau khi đi bộ, đứng hay

ngồi trong thời gian dài hoặc vào cuối ngày.

Kích thước bụng tăng lên (đối với trường hợp cổ

trướng).

Khó thở (khi bị phù ở ngực).



- Câu hỏi của Đức Giê-su đặt ra cho những người Pha-ri-

sê-ô là những người đang dò xét và tìm cách bắt bẻ

Người: “có được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát

không?” họ không trả lời, và Đức Giê-su đã chữa người

mắc bệnh phù thủng.

- Đối với người Do Thái việc chữa bệnh trong ngày Sa-

bát là một trong những điều cấm kỵ. Việc chữa lành của

Đức Giê-su trong ngày Sa-bát chắc chắn không làm cho

người Pha-ri-sê-ô hài lòng. Họ không nói, nhưng chắc

họ không vui.



2/.“Hãy ngồi chỗ cuối” (Lc14,7-14).

7Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn
chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn
này : 8“Khi anh được mời đi ăn cưới, thì
đừng vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào
quan trọng hơn anh cũng được mời, 9và rồi
người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải
đến nói với anh rằng :



2. "Hãy ngồi chỗ cuối"



‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ

phải xấu hổ mà xuống chỗ cuối. 10Trái lại, khi

anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho

người đã mời anh phải đến nói : ‘Xin mời ông

bạn lên trên cho.’ Thế là anh sẽ được vinh dự

trước mặt mọi người đồng bàn. 11Vì phàm ai tôn

mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống

sẽ được tôn lên .”



Đây chỉ là một dụ ngôn, tức là một chuyện hư

cấu không có thật. Đức Giê-su muốn dùng dụ ngôn

này để nhắm đến thái độ kiêu căng của người Pha-ri-

sê-ô là những người tự cho mình là công chính, được

mọi người kính nể. Họ thích ngồi chỗ nhất trong các

hội đường và trong đám tiệc. Đức Giê-su muốn rằng,

các môn đệ của Người không nên bắt chước cách

sống của những người Pha-ri-sê-ô, nhưng phải biết

sống khiêm nhường tự hạ. Sẽ được Thiên Chúa và

mọi người yêu thương.



“Khi đãi khách, hãy mời những người nghèo khó”

12Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng :
“Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng
mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng
giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông
được đáp lễ rồi. 13Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời
những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui
mù . 14Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới
thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các
kẻ lành sống lại .”





"Khi đãi khách, hãy mời những người nghèo khó"





Qua đoạn Tin Mừng này Đức Giê-
su kêu gọi mọi người hãy có lòng
thương và lòng hào hiệp giúp đỡ mọi
người túng thiếu. Đức Giê-su cũng cho
thấy Thiên Chúa cũng sẽ thưởng công
bội hậu cho những tấm lòng quảng đại
này, đặc biệt cho cuộc sống hạnh phúc
vĩnh cửu đời sau.



3/.Dụ ngôn về một Đại Tiệc (Lc 14,15-24).

15Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với
Đức Giê-su: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên
Chúa!” 16Người đáp: “Một người kia làm tiệc lớn và đã
mời nhiều người. 17Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với
quan khách rằng : ‘Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.’ 18Bấy
giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất
nói: ‘Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm ; cho tôi
xin kiếu.’ 19Người khác nói : ‘Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi
đi thử đây ; cho tôi xin kiếu.’ 20Người khác nói : ‘Tôi mới
cưới vợ, nên không thể đến được.’



4. Dụ ngôn khách được mời xin kiếu (Mt 22: 1-10)



21“Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ

chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng :

‘Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong

thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què

quặt vào đây .’ 22Đầy tớ nói : ‘Thưa ông, lệnh ông đã

được thi hành mà vẫn còn chỗ.’ 23Ông chủ bảo người

đầy tớ : ‘Ra các đường làng, đường xóm , ép người ta

vào đầy nhà cho ta. 24Tôi nói cho các anh biết :

Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ

được dự tiệc của tôi .’”





Qua đoạn Tin Mừng này đặc biệt là
Thánh Lu-ca nhấn mạnh đến ơn cứu độ
phổ quát dành cho mọi người, chứ không
chỉ dành riêng cho người Do Thái. Điều
đáng tiếc là những người Do Thái được ưu
đãi đã không đón nhận tình thương và lời
mời gọi của Chúa. Trong khi những dân
ngoại khác thì lại sẵn sàng đáp trả vào dự
tiệc nước trời.





4/.Lời dạy về việc trở thành môn đệ (Lc 14,25-27).

25Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-
su. Người quay lại bảo họ :
26“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ,
vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình
nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27Ai
không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì
không thể làm môn đệ tôi được.





Đây là điều kiện của những người môn đệ

Đức Giê-su, nếu muốn theo Người làm môn

đệ Người thì phải dứt bỏ những gì cản trở

cho ơn gọi theo Chúa như: tình cảm gia đình,

của cải vật chất, danh vọng địa vị… và trung

thành với trách nhiệm, bổn phận của những

người theo Chúa, tức là phải can đảm vác thập

giá mình mỗi ngày mà theo Chúa.





5/.Phải cân nhắc tính toán (Lc 14,28-33).
28“Quả thế, ai trong anh em muốn xây một
cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi
xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để
hoàn thành không ? 29Kẻo lỡ ra, đặt móng
rồi mà không có khả năng làm xong, thì
mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười
mà bảo : 30‘Anh ta đã khởi công xây, mà
chẳng có sức làm cho xong việc.’





31Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua

khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn

tính xem mình có thể đem một vạn quân ra,

đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến

đánh mình chăng? 32Nếu không đủ sức, thì khi

đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi

cầu hoà. 33Cũng vậy, ai trong anh em không từ

bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn

đệ tôi được .



6/. So sánh với Muối (Lc 14,34-35).

34“Muối quả là một cái gì tốt. Nhưng
chính muối mà nhạt đi, thì lấy gì ướp
nó cho mặn lại ? 35Dùng nó để bón
ruộng hay trộn phân đều không thích
hợp, nên người ta quăng nó ra ngoài.
Ai có tai nghe thì nghe .”



6/. Muối mà nhạt đi. .. (Mt 5:13; Mc 9:50)



a) Muối trong văn hoá Việt Nam

 Câu tục ngữ: Đầu năm mua muối,

Cuối năm mua vôi.

 Đặc biệt là người dân sống ở đồng bằng Bắc Bộ.

 Đầu năm mua một tô muối đong đầy tới ngọn để

 Cầu mong sự dư đầy cho suốt cả năm.

 Nhắc nhở và dạy cho con cháu biết sống tiết kiệm,

biết dành dụm tiền lo cho tương lai.

 Cuối năm mua vôi: có nghĩa là để xây nhà.



b) Muối trong cuộc sống hằng ngày: Là một thứ gia vị
không thể thiếu

 Ướp mặn, gìn giữ thức ăn được lâu:

Thịt muối + Thịt xông khói

Cá muối: Làm mắm + Làm khô

 Nêm nếm thức ăn.

c) Muối trong y dược cổ truyền là một vị thuốc quý dùng
chữa nhiều thứ bệnh;

Đau cổ họng,

Đau răng, sưng nướu răng



Dụ ngôn này ám

chỉ rằng các môn

đệ của Đức Giê-su

phải luôn quan

tâm ý thức sống

xứng đáng, sống

trọn vẹn và cố

gắng giữ trọn

phẩm chất của

mình, tránh việc

tha hoá biến chất.



Tóm Kết Chương 14

1/. Chữa người bệnh phù thủng.

2/. Hãy chọn chỗ cuối.

3/. Dụ ngôn Đại Tiệc.

4/. Lời dạy về điều kiện trở thành môn đệ.

5/. Phải cân nhắc cẩn thận.

6/. So sánh với Muối.




