
1/.Dụ ngôn con chiên thất lạc (Lc 15,1-7).

1Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui

tới với Đức Giê-su để nghe Người

giảng. 2Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư

bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường

tội lỗi và ăn uống với chúng.” 3Đức Giê-su mới

kể cho họ dụ ngôn này :
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Thiên Chúa yêu thương hết mọi người và

muốn cứu chuộc tất cả mọi người, Người

không loại trừ bất cứ ai, kể cả những người

tội lỗi đều có thể đến với Chúa, đến với

Đức Giê-su, và Đức Giê-su sẵn sàng tiếp

đón họ, giảng dạy cho họ về nước trời, và

cùng ăn cùng uống với họ như những

người bạn thân.



Trước những lời chỉ trích của người Pha-ri-sê-

ô đối với việc Đức Giê-su yêu thương và đồng

bàn với những người tội lỗi, Đức Giê-su chẳng

những không ngần ngại, nhưng còn mạnh mẽ nói

đến niềm hân hoan của Thiên Chúa, khi tìm

được và cứu vớt những người tội lỗi. Đức Giê-su

cũng muốn kêu gọi những người Pha-ri-sê-ô,

nên biết vui mừng vì những người tội lỗi đã

hoán cải ăn năn.



Ba Dụ Ngôn Về 
Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa



4“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị
mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài
đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất
? 5Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6Về đến
nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói :
‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của
tôi, con chiên bị mất đó.’ 7Vậy, tôi nói cho các ông hay :
trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi
ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công
chính không cần phải sám hối ăn năn .



1. Dụ 

ngôn 

con 

chiên 

bị 

mất



Hình ảnh

thân thiết giữa

mục tử với đàn

chiên diễn tả

mối quan hệ

mật thiết giữa

Thiên Chúa và

dân riêng

Người, Ngài

yêu thương hết

mọi con chiên

trong đàn, và

không muốn

con nào phải bị

lạc mất.



Nếu lỡ có con chiên nào
thất lạc, Ngài không quản
ngại cất bước đi tìm. Con
chiên tìm lại được là biểu
tượng của ơn cứu độ phổ
quát dành cho mọi người.
Chính Thiên Chúa đi tìm
người tội lỗi và đưa họ trở
về với đàn chiên để họ
được sống.



2/.Dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất (Lc 15,8-10).

8“Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà

chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn,

rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? 9Tìm được

rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói :

‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan

tôi đã đánh mất.’ 10Cũng thế, tôi nói cho các ông hay

: giữa triều thần Thiên Chúa , ai nấy sẽ vui mừng vì

một người tội lỗi ăn năn sám hối.”



2/. Dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất



- Dụ ngôn này cũng nói
lên niềm vui của Thiên
Chúa khi người tội lỗi
ăn năn hoán cải, cũng
tương tự như một người
nào đó mất tiền bạc hay
của cải, hay những gì
mình yêu thích, họ sẽ
rất vui mừng khi tìm
thấy lại được.



- Đồng bạc, đồng quan,

chính là đơn vị tiền tệ

hy lạp tương đương

với tiền công nhật của

một người (tương

đương 300.000 VN)

số tiền tuy không lớn,

nhưng đối với người

nghèo đây là một số

tiền không nhỏ (người

bán vé số chẳng hạn).



3/.Dụ ngôn đứa con thất lạc (Lc 15,11-32).

11Rồi Đức Giê-su nói tiếp : “Một người kia có

hai con trai. 12Người con thứ nói với cha rằng :

‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được

hưởng .’ Và người cha đã chia của cải cho hai

con. 13Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả

rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng

đãng, phung phí tài sản của mình.



14“Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra
trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh
ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15nên phải đi ở
đợ cho một người dân trong vùng ; người này sai
anh ta ra đồng chăn heo. 16Anh ta ao ước lấy đậu
muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng
chẳng ai cho. 17Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự
nhủ : ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta
được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết
đói !





18Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người:

‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với

cha, 19chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi

con như một người làm công cho cha vậy.’ 20Thế rồi

anh ta đứng lên đi về cùng cha. “Anh ta còn ở đằng

xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng

thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn

để.21Bấy giờ người con nói rằng : ‘Thưa cha, con thật

đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là

con cha nữa... .’



3. Dụ ngôn người cha nhân hậu



22Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng : ‘Mau
đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào
ngón tay, xỏ dép vào chân cậu , 23rồi đi bắt con bê đã
vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! 24Vì
con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại
tìm thấy .’Và họ bắt đầu ăn mừng.
25“Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng.
Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca
nhảy múa, 26liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem
có chuyện gì.



27Người ấy trả lời : ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã

làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh

khoẻ.’ 28Người anh cả liền nổi giận và không

chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. 29Cậu trả

lời cha : ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu

hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh , thế mà chưa

bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con

ăn mừng với bạn bè.



30Còn thằng con của cha đó , sau khi đã nuốt hết

của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha

lại giết bê béo ăn mừng !’
31“Nhưng người cha nói với anh ta : ‘Con à, lúc

nào con cũng ở với cha , tất cả những gì của cha

đều là của con. 32Nhưng chúng ta phải ăn mừng,

phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại

sống, đã mất mà nay lại tìm thấy .’”





Bức tranh Người Con Hoang Đàng Trở Về của 

Danh hoạ Rembrandt

Bức tranh “Người Con Hoang Đàng Trở Về”

được coi là kiệt tác cuối đời, một đỉnh cao nghệ thuật

của danh hoạ Rembrandt.

Trong tranh, có 6 nhân vật, và tất cả dường như

đều chìm trong bóng tối. Nhưng tại góc trái, ánh sáng

lại bừng lên rực rỡ, làm nổi bật hai nhân vật đang ở

trong tư thế rất cảm động: đó là người cha và đứa con

hoang đàng trở về.





Tác phẩm này cũng là sự tự vấn của chính tác giả

Rembrandt. Rembrandt (15/7/1606 – 4/10/1669) là

một trong những họa sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử hội họa

châu Âu nói chung và Hà Lan nói riêng. Kho tàng tác

phẩm của ông rất đồ sộ, có lẽ khoảng 600 bức rất giá trị.

Ông là thầy dạy cho gần như tất cả các họa sĩ Hà Lan

hàng đầu thế kỉ 17. Ông vẽ bức tranh “Người Con Hoang

Đàng Trở Về” vào những năm cuối đời và các nhà phê

bình nghệ thuật cho rằng những nhân vật trong tranh là

minh hoạ của chính con người ông.

https://vi.wikipedia.org/wiki/15_th%C3%A1ng_7
https://vi.wikipedia.org/wiki/1606
https://vi.wikipedia.org/wiki/4_th%C3%A1ng_10
https://vi.wikipedia.org/wiki/1669




Đứa con mặc chiếc áo rách rưới lếch thếch, đầu

cạo nhẵn giống như đầu của một tù nhân hay một kẻ

về từ trại cải tạo. Cậu mang hai chiếc dép, một chiếc

mòn hết nửa gót, chiếc còn lại rơi xuống đất, để lộ

lòng bàn chân chai sạn sần sùi như đã từng mang

nhiều vết thương. Cậu quỳ sụp xuống, úp mặt vào

lòng cha, và không còn mang một chút vẻ hiên ngang

nào nữa, chỉ trừ một thanh gươm ngắn đeo ngang

hông, diễn tả một nét gốc gác quý tộc duy nhất còn

sót lại trên người cậu.



Con heo, vì nó có chân chẻ làm hai móng,

nhưng không nhai lại: các ngươi phải coi nó là

loài ô uế. Thịt của chúng, các ngươi không được

ăn, xác chết của chúng, các ngươi không được

đụng đến; các ngươi phải coi chúng là loài ô uế.

(Lê-vi 11, 7-8).



Đây là một trong những dụ ngôn rất nổi

tiếng được coi là của riêng Lu-ca. Dụ ngôn

này đã từng đánh động biết bao tâm hồn và

giúp người ta hiểu được tình yêu của Thiên

Chúa thật bao la vô bờ bến. Nhiều người

không chỉ xúc động, nhưng đã lấy lại được

niềm tin yêu và phó thác, nhất là những kẻ

tội lỗi.



Họ không tuyệt vọng về những lầm lỗi

của mình, nhưng mạnh dạn quay về với

Chúa để được thứ tha. Dụ ngôn này cũng

đã gợi hứng cho rất nhiều các nghệ nhân,

hoạ sĩ, nhạc sĩ, kịch sĩ… với những sáng

tác nổi tiếng lưu danh hậu thế, như bức

danh hoạ Rembrandt họa sĩ người Hà Lan

đầu thế kỉ 17.





Trong dụ ngôn này có vài chi tiếc đáng
để ý.

- Áo đẹp nhất: Tượng trưng cho phẩm giá
con người

- Nhẫn: Tượng trưng quyền làm con và
quyền kế thừa gia tài của cha.

- Dép: Tượng trưng cho con người tự do,
khác với người nô lệ.
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1/. Dụ ngôn con chiên thất lạc.

2/. Dụ ngông đồng bạc thất lạc.

3/. Dụ ngôn người con thất lạc





1/.Dụ ngôn người quản gia bất lương (Lc 16,1-8).

1Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng : “Một nhà
phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo
với ông là anh này đã phung phí của cải nhà
ông. 2Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : ‘Tôi nghe
người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của
anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm
quản gia nữa !’
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3Người quản gia liền nghĩ bụng : ‘Mình sẽ làm

gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của

mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ

ngươi. 4Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất

chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về

nhà họ !’5“Anh ta liền cho gọi từng con nợ của

chủ đến, và hỏi người thứ nhất : ‘Bác nợ chủ tôi

bao nhiêu vậy ?’





6Người ấy đáp : ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta

bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống

mau, viết năm chục thôi.’ 7Rồi anh ta hỏi người khác:

‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?’ Người ấy đáp :

‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên

lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’

8“Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành

động khôn khéo . Quả thế, con cái đời này khôn khéo

hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại .



Đây cũng chỉ là một câu chuyện hư cấu,

và mục đích của câu chuyện này cho thấy

những đòi hỏi đối với người quản gia là

phải trung thành và khôn ngoan.

Những Giáo Huấn Của Đức Giê-su

1. Dụ ngôn người quản gia bất lương



Trung thành: Người quản gia phải biết cai quản
của cải và gia sản của chủ, theo ý chủ chứ không
theo ý riêng, người quản gia trung thành không được
sử dụng của cải của chủ một cách bất chính, gian lận
để thủ lợi cho mình.

- Khôn ngoan: Là biết tận dụng tất cả khả năng để
sinh lợi cho chủ.

- Người quản gia ở đây, khôn nhưng không ngoan.
Có nghĩa là dùng mánh lới để thủ lợi cho mình
hơn là làm lợi cho chủ.



Kết quả là ông đã bị chủ loại bỏ, không còn trọng

dụng nữa. Ta có thể so sánh mỗi người chúng ta là

một người quản gia, quản lý tất cả những ơn Chúa

ban trong cuộc sống, sức khoẻ, tài năng và những gì

ta có. Ta phải biết dùng chúng một cách chính đáng

và luôn ý thức rằng ta cũng chỉ là người quản gia chứ

không phải là người chủ thật sự của những gì ta có.

Chúa đòi hỏi nơi ta sự trung thành, tức là làm theo ý

Chúa và khôn ngoan tức là biết làm lợi cho chủ, qua

cách sống và sử dụng các ơn lành Chúa ban.



2/.Ứng dụng : Lòng trung tín (Lc 16,9-13).

9“Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Hãy dùng
Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết
tiền hết bạc , họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh
cửu . 10Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung
tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì
cũng bất lương trong việc lớn. 11Vậy nếu anh em
không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất
chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân
thật cho anh em ?



2. Trung 

tín trong 

việc sử 

dụng 

Tiền Của



12Và nếu anh em không trung tín trong việc sử

dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho

anh em của cải dành riêng cho anh em ?
13“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì

hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ

gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em

không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi

Tiền Của được.”



Đây là giáo huấn của Đức Giê-su: Sự trung tín

và chân thật của những người con Chúa và phải

tránh thái độ bất chính bất lương trong việc sử

dụng tiền của, ân huệ Chúa ban. Người trung tín

sẽ được Chúa thưởng và giao trách nhiệm trong

việc sử dụng những ân huệ Chúa ban, còn người

bất chính sẽ bị Chúa lấy đi và trao cho người

khác.



Cần phải cảnh giác rằng,

tiền của là một người đầy tốt

và sẽ là một ông chủ xấu, xúi

người ta làm những việc bất

tín bất trung.



Lòng ham mê và nhu cầu cần có tiền bạc có thể

đưa con người đến chỗ liều lĩnh làm những việc nguy

hiểm có thể gây hại đến tính mạng của mình và của

người khác (buôn bán ma tuý, buôn người, lừa đảo,

cho vay nặng lãi, buôn lậu…), mất nhân tính, bán rẻ

lương tri.

Tiền của có sức cám dỗ rất mãnh liệt đối với tất

cả mọi người, nên cần phải có ơn Chúa để thắng vượt

lòng ham mê của cải vật chất một cách thái quá.



3/.Lời dạy chống lại người biệt phái (Lc 16,14-15).

14Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc , nên

nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-

su. 15Người bảo họ : “Các ông là những kẻ làm

ra bộ công chính trước mặt người đời , nhưng

Thiên Chúa thấu biết lòng các ông , bởi vì điều

cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm

trước mặt Thiên Chúa .



2/. Đức Giê-su khiển trách người Pha-ri-sê-ô ham tiền

Đức Giê-su không coi thường và khinh

chê của cải vật chất trần gian, nhưng Ngài

kết án những kẻ ham tiền một cách thái

quá, và kêu gọi những người con của Chúa

phải biết sử dụng tiền bạc một cách chính

đáng, biết tạo ra của cải với năng lực của

mình.





4/.Lời dạy về Lề Luật (Lc 16,16-17).

16“Cho đến thời ông Gio-an, thì có Lề Luật

và các ngôn sứ ; còn từ thời đó, thì Tin

Mừng Nước Thiên Chúa được loan báo, và

ai cũng dùng sức mạnh mà vào.





3/.Lời dạy về việc tuân giữ lề luật (Lc 16,16-17; Mt 11: 12 -13)

Ta có thể hiểu, việc Chúa Giê-su dạy ta

phải biết dựa vào các lề luật và các giáo

huấn của các ngôn sứ cũng như Tin Mừng

đang được loan báo cho mọi người, để giúp

ta luôn vượt thắng mọi cám dỗ, để trở

thành những người quản lý trung thành và

khôn ngoan.



Lề Luật sẽ không bao giờ ra vô hiệu

17“Trời đất qua đi còn dễ hơn là một

cái phết của Lề Luật rụng mất.



4. Lề Luật sẽ không bao giờ ra vô hiệu (Mt 5:18 )



a. Chữ chấm - phết trong lề luật. Cái chấm,
cái phết đó là chữ nhỏ nhất trong mẫu tự
Do Thái và những nét nhỏ như cái chấm là
để phân biệt chữ này với chữ khác. Đức
Giê-su muốn dùng hình ảnh này để nói lên
tầm quan trọng đích thực của lề luật. Có
thể coi lề luật chính là ý muốn của Thiên
Chúa, nên không có gì là nhỏ bé và tầm
thường.



5/.Lời dạy vệ việc ly dị (Lc 16,18).

18“Bất cứ ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là

phạm tội ngoại tình ; và ai cưới người

đàn bà bị chồng rẫy, thì cũng phạm tội

ngoại tình .



a. Ai cũng
biết từ xưa
tới nay đạo
cũng như
đời, tội
ngoại tình
thường bị
kết án và
trừng phạt
nặng nề.

5. Vấn đề ly dị (Mt 5:31 -32; Mc 10: 11 -12 )



”Nếu một người đàn ông bị bắt gặp đang nằm

với một người đàn bà có chồng, thì cả; hai sẽ

phải chết: người đàn ông đã nằm với người đàn

bà, và cả người đàn bà. Anh (em) phải khử trừ

sự gian ác, không cho tồn tại ở Ít-ra-en”. (Dnl

22,22); ”Khi người đàn ông nào ngoại tình với

đàn bà có chồng, ngoại tình với vợ người đồng

loại, thì cả đàn ông ngoại tình lẫn đàn bà ngoại

tình phải bị xử tử”. (Lv 20,10).



b. Đức Giê-su dạy,
không chỉ khi phạm
tội ngoại tình mới vi
phạm giới răn thứ sáu,
nhưng chỉ cần ước
muốn trong lòng thì
đã phạm tội ngoại tình
trong tư tưởng rồi
(Giới răn thứ chín).



Trong Cựu Ước có dạy cho phép rẫy vợ trong

một số trường hợp: Nếu một người đàn ông đã

lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng

không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy

nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng

một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi

nhà. Ra khỏi nhà người ấy, nếu nàng đi lấy

chồng khác, mà người chồng sau lại ghét bỏ

nàng,



viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và

đuổi ra khỏi nhà, hoặc nếu người chồng sau đã lấy

nàng làm vợ mà chết, thì người chồng đầu tiên đã

đuổi nàng đi không thể lấy nàng làm vợ một lần nữa,

sau khi nàng đã ra ô uế. Đó là điều ghê tởm trước

nhan ĐỨC CHÚA; anh (em) không được làm cho

miền đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em),

ban cho anh (em) làm gia nghiệp, phải mang tội.

(Đnl 24,1-4)



Đối với Đức Giê-su qua đoạn Tin Mừng này Ngài nhắc

lại cách rõ ràng, quy chế hôn nhân đã được Thiên Chúa

thiết lập ngay từ khi tạo dựng con người đó là:

- Một vợ một chồng (chống tục đa thê và đa phu).

- Trung thành với nhau cho đến chết (chống ly dị và

tái hôn sau khi ly dị).

- Sinh sản và giáo dục con cái (chống ngừa thai phá

thai).

Do đó đối với Đức Giê-su ngài không chấp nhận

việc ly dị và tái hôn sau khi ly dị.



6/.Dụ ngôn người giàu và La-da-rô (Lc 16,19-31).

19“Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc,
ngày ngày yến tiệc linh đình. 20Lại có một người
nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm
trước cổng ông nhà giàu, 21thèm được những thứ trên
bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no . Lại thêm
mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22Thế rồi
người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào
lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và
người ta đem chôn.



Dụ ngôn này ta

có thể hiểu bằng

hai cách:

1. Thái độ vô

cảm của người

giàu đối với

người nghèo.

6. Dụ ngôn ông nhà giàu và anh La-da-rô nghèo khó



23“Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta
ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa,
và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. 24Bấy giờ
ông ta kêu lên: ‘Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương
xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào
nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát ; vì ở đây con bị lửa
thiêu đốt khổ lắm!’ 25Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Con ơi,
hãy nhớ lại : suốt đời con, con đã nhận phần phước
của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn
những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi
đây, còn con thì phải chịu khốn khổ .



2.Thái độ tin hoặc không
tin có sự sống đời sau.
Trong giáo lý công giáo,
sau khi chết rồi thì số
phận của mỗi người đã
được ấn định vĩnh viễn,
không thể đổi thay và tuỳ
theo những việc họ đã
làm khi còn sống.



26Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một

vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con

cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta

đây cũng không được .’27“Ông nhà giàu nói : ‘Lạy tổ

phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà

cha con, 28vì con hiện còn năm người anh em

nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa

vào chốn cực hình này !’



Kết quả này có thể giúp ta có

được một lòng tin mãnh liệt

vào sự sống mai sau, vào sự

thưởng phạt mai sau. Do đó ta

phải biết lắng nghe các lời

giáo huấn của Mô-sê và các

ngôn sứ: tuân giữ các huấn

lệnh và các giới răn để được

sống đời đời.



29Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Chúng đã có Mô-sê và

các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị

đó.’ 30Ông nhà giàu nói : ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-

ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có

người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn

sám hối.’ 31Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Mô-sê và các

Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người

chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin .’”



Ta có thể thấy rỏ qua dụ ngôn này, thái độ của cả
sáu anh em nhà giàu, họ không chịu tin Mô-sê và các
ngôn sứ, họ không chịu ăn năn sám hối, họ không
chịu hoán cải, nên họ phải chấp nhận một số phận bi
thương dành cho người cứng lòng tin và không chịu
hoán cải.

Ở đây cho thấy từ hai cách chọn lựa khác nhau
(một bên tin, và một bên không tin), đưa đến hai kết
quả khác nhau (một bên được thưởng, một bên phải
chịu trầm luân khốn khổ). Hiểu theo luật nhân quả
trong Phật Giáo.
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