
1/. Cớ vấp ngã (Lc 17,1-4).
1Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không
thể không có những cớ làm cho người ta vấp
ngã ; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta
vấp ngã ! 2Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô
xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ
cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp
ngã. 3Anh em hãy đề phòng !
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Trong Thánh Kinh, cớ
vấp ngã không chỉ là
một gương xấu, nhưng
còn là một cạm bẫy
nguy hiểm, dễ đưa người
ta phải sa vào đó.

Giáo Huấn Của Đức Giê-su (TT)

1/. Cớ vấp ngã (Lc 17,1-4; Mt 18: 6-7; Mc 9:42 )



Ở đây Chúa Giê-su cảnh báo chúng ta, những

cớ vấp ngã tức là những cạm bẫy thì rất nhiều,

cần phải cảnh giác cao để khỏi lâm vấp vào đó.

VD những lời dụ dỗ ngọt ngào, dễ làm cho

người khác nghe theo và sập bẫy (tín dụng đen,

giới thiệu việc làm lương cao, lợi nhuận

khủng…), và nhất là gương mù, gương xấu.



2/.Tha lỗi cho anh em (Lc 17,3-4).

“Nếu người anh em của anh xúc phạm

đến anh, thì hãy khiển trách nó ; nếu nó

hối hận, thì hãy tha cho nó.4Dù nó xúc

phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi

bảy lần trở lại nói với anh : ‘Tôi hối hận’,

thì anh cũng phải tha cho nó.”



2/. Tha lỗi anh em (Lc 17,3-4; Mt 18: 15, 21 -22)

Đây là một việc làm

không dễ, đòi hỏi phải

có một tấm lòng quảng

đại để sẵn sàng tha thứ

cho các anh chị em

mình, không phải một

lần nhưng nhiều lần.



3/.Lời dạy về lòng tin (Lc 17,5-6).

5Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng :
“Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng
con.” 6Chúa đáp : “Nếu anh em có lòng tin
lớn bằng hạt cải , thì dù anh em có bảo cây
dâu này : ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển
kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.



Cũng như hạt cải cần phải

được gieo xuống lòng đất, thối

đi thì mới mọc lên thành cây to,

mang lại lợi ích cho nhiều sinh

vật như con người, chim trời tá

túc… Đức tin là một ơn ban sự

sống mà Chúa đã gieo vào

trong tâm hồn mỗi người.

3/. Sức mạnh của lòng tin



Đức tin này cần phải được nuôi dưỡng và bảo vệ để

có thể phát triển và lớn lên, trưởng thành mới mang

lại lợi ích cho chính mình và cho người khác. Đức tin

được nuôi dưỡng bằng ơn Chúa, ta có thể có được ơn

Chúa bằng việc cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích,

nghe, đọc và suy niệm Lời Chúa, các việc lành. Là sự

sống, đức tin còn phải được bảo vệ, chúng ta bảo vệ

đức tin của mình bằng việc tuân giữ các lề luật của

Chúa, các luật của Giáo Hội và các giáo huấn của

Hội Thánh.



4/.Đầy tớ phục vụ cách khiêm tốn (Lc 17,7-10)

7“Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn

chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào

ăn cơm đi’, 8chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn,

thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn

uống sau!’ ? 9Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã

làm theo lệnh truyền sao? 10Đối với anh em cũng vậy:

khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy

nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng , chúng tôi đã chỉ

làm việc bổn phận đấy thôi.”



Mỗi người

chúng ta phải ý

thức rằng chúng ta

chỉ là những “công

cụ - người” trong

tay Thiên Chúa.

4/. Phục vụ cách khiêm tốn



Chu toàn trách nhiệm là

một bổn phận, nên cần phải

thực hiện một cách chu đáo

và khiêm tốn. Những kết

quả là do Chúa ban chứ

không do công sức, tài năng

của chính mình, nên không

có lý do gì để chúng ta phải

tự hào và kiêu căng.



5/.Chữa 10 người bệnh phong (Lc 17,11-19).

11Trên đường lên Giê-ru-sa-lem , Đức Giê-su đi
qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-
lê. 12Lúc Người vào một làng kia, thì có mười
người mắc bệnh phong đón gặp Người. Họ dừng
lại đằng xa 13và kêu lớn tiếng : “Lạy Thầy Giê-
su, xin rủ lòng thương chúng tôi !” 14Thấy vậy,
Đức Giê-su bảo họ : “Hãy đi trình diện với các
tư tế .” Đang khi đi thì họ được sạch.



Một người

trong bọn,

thấy mình

được khỏi,

liền quay

trở lại và

lớn tiếng

tôn vinh

Thiên Chúa.



15Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền

quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa . 16Anh

ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta

lại là người Sa-ma-ri. 17Đức Giê-su mới nói : “Không

phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín

người kia đâu ? 18Sao không thấy họ trở lại tôn vinh

Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” 19Rồi

Người nói với anh ta : “Đứng dậy về đi ! Lòng tin

của anh đã cứu chữa anh.”



5/. Mười người phong hủi

Theo luật (Lv 13, 45-46) những người

mắc bệnh phong bị buộc phải ở ngoài trại

và không được tiếp xúc với những người

khác. Khi họ được chữa lành, thì bắc buộc

họ phải đi trình diện với các tư tế (Lv 14,

2-3). Đoạn Tin Mừng này có ghi rõ, “đang

khi đi thì họ được sạch” cho thấy cả 10

người này đã được chữa lành.



Đáng lý ra, cả 10 người nên quay lại để tạ ơn

Đức Giê-su và sau đó đi trình diện với các tư tế

(việc làm này tốn rất nhiều thời gian) (Lv 14, 1-

32). Tuy nhiên trong thực tế chỉ có một người

quay lại để tôn vinh Thiên Chúa, người này lại là

người Sa-ma-ri. Có thể vì quá vui mừng nên 9

người kia đã quên quay lại để tạ ơn Đức Giê-su

(do đó ta không thể nói họ vô ơn).



6/.Nước Trới đang đến (Lc 17,20-21).

20Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều

Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời : “Triều Đại

Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan

sát được. 21Và người ta sẽ không nói : ‘Ở đây

này!’ hay ‘Ở kia kìa !’, vì này Triều Đại Thiên

Chúa đang ở giữa các ông .”



6/. Thắc mắc của người Pha-ri-sê-ô về triều đại Nước Thiên Chúa

Triều Đại 

Thiên Chúa 

không đến 

như một 

điều có thể 

quan sát 

được.



Đối với người Pha-ri-sê-ô về ngày giờ của

triều đại Nước Thiên Chúa là một vần đề rất lớn

của người Do Thái lúc bấy giờ. Người Do Thái

quan niệm rằng, trời cũ đất cũ sẽ phải qua đi vì

nó xấu xa. Nhưng trước khi trời mới đất mới

xuất hiện, thì chính là lúc triều đại Nước Thiên

Chúa đến để xét xử muôn dân.







Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời

cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không

còn nữa. Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-

sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà

xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để

đón tân lang… (Kh 21, 1-2)



Thắc mắc của người Pha-ri-sê-ô về thời điểm

triều đại Thiên Chúa đến. Đức Giê-su trả lời:

Triều đại Thiên Chúa đến không phải là một hiện

tượng vật chất mà giác quan có thể quan sát hoặc

cảm nhận được (sấm, chớp, lửa...), nhưng thuộc

về lãnh vực đức tin, chỉ cần tin vào Đức Giê-su,

Ngài chính là hiện thân của triều đại Nước Thiên

Chúa. Do đó triều đại Nước Thiên Chúa đang ở

giữa các ông rồi.





7/. Ngày của Con Người (Lc 17,22-37).

22Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Sẽ đến thời anh

em mong ước được thấy một trong những ngày của Con

Người thôi, mà cũng không được thấy. 23Người ta sẽ bảo

anh em : ‘Người ở kia kìa !’ hay ‘Người ở đây này !’Anh

em đừng đi, đừng chạy theo. 24Vì ánh chớp chói loà

chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế

nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của

Người. 25Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều

và bị thế hệ này loại bỏ.



7. Ngày của Con Người quang lâm (Mt 24: 23 - 28, 37 - 41)



26“Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách
nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc
cũng sẽ xảy ra như vậy. 27Thiên hạ ăn uống, cưới vợ
lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và
nạn hồng thuỷ ập tới, tiêu diệt tất cả. 28Sự việc cũng
xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót : thiên hạ ăn
uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. 29Nhưng ngày
ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa
lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất
cả. 30Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con
Người được mặc khải.



31“Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà,
thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng
quay trở lại. 32Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. 33Ai tìm cách
giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng
sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. 34Thầy nói
cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một
giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị
bỏ lại. 35Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì
một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 36Hai
người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được
đem đi, còn người kia bị bỏ lại.” 37Các môn đệ lên tiếng
hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ở đâu vậy?” Người nói với
các ông: “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó.”



Đức Giê-su tỏ rõ cho các môn đệ của mình hiểu

về ngày con người sẽ quang lâm (để xét xử thế gian)

là một điều bí mật không ai biết trước được, nhưng

chắc chắn ngày đó sẽ đến và đến một cách bất ngờ.

Do đó mọi người cần phải tỉnh thức và chuẩn bị để

chờ đón ngày đó. Đức Giê-su cũng nêu trường hợp

của No-ê, Ông Lót vì không chuẩn bị nên đã bị tiêu

diệt. Cũng thế trong ngày Con Người quang lâm, nếu

không chuẩn bị trước thì cũng sẽ bị tiêu diệt như vậy.
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2/. Phải tha thứ cho anh em.

3/. Lời dạy về sức mạnh của lòng tin.
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6/. Nước Chúa đang đến.
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1/.Dụ ngôn bà góa kiên trì (Lc 18,1-8).

1Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây,

để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không

được nản chí. 2Người nói : “Trong thành kia, có

một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên

Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.

Chương 18





3Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã

nhiều lần đến thưa với ông : ‘Đối phương tôi hại

tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4Một thời gian khá

lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta

nghĩ bụng : ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên

Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5nhưng mụ

goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo

mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc .’”





6Rồi Chúa nói : “Anh em nghe quan toà bất

chính ấy nói đó! 7Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại

không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển

chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ?

Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? 8Thầy nói

cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét

cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu

Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa

chăng?”



Đây là một câu chuyện hư cấu, nhằm lưu ý

người nghe, về thái độ phải có khi cầu nguyện:

cần phải cầu nguyện luôn và đừng bao giờ nản

chí.

Giáo Huấn Của Đức Giê-su
Tại Miền Giu-đê-a

1/. Dụ ngôn quan toà bất chính và bà goá quấy rầy



Đề tài này Lu-ca bị ảnh hưởng rất lớn bởi

Phao-lô thầy mình, Chúng tôi không ngừng tạ ơn

Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô,

Chúa chúng ta, khi cầu nguyện cho anh em (Cl

1,3).

Việc kiên trì cầu nguyện phát xuất từ niềm tin

mãnh liệt tin rằng Thiên Chúa sẽ ban cho ta

những ơn lành cần thiết, nếu chúng ta biết kiên

tâm bền chí cầu xin.



2/.Dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế (Lc 18,9-14).

9Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số

người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê

người khác : 10“Có hai người lên đền thờ cầu nguyện.

Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm

nghề thu thuế. 11Người Pha-ri-sêu đứng thẳng,

nguyện thầm rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa,

vì con không như bao kẻ khác : trộm cắp, bất chính,

ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.





12Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa

một phần mười thu nhập của con.’ 13Còn người thu

thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước

mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng:

‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội

lỗi.’ 14Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở

xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi;

còn người kia thì không . Vì phàm ai tôn mình lên sẽ

bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên .”



3/.Lời dạy về trẻ em và Nước Trời (Lc 18,15-17).

15Người ta còn đem cả trẻ thơ đến với Đức Giê-su, để
Người đặt tay trên chúng. Thấy vậy, các môn đệ la
rầy chúng. 16Nhưng Đức Giê-su gọi chúng lại mà
nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm
chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống
như chúng. 17Thầy bảo thật anh em : Ai không đón
nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì
sẽ chẳng được vào .”



Đối với quan niệm
của người Do Thái, phụ
nữ và trẻ em là những
thành phần bị khinh rẻ
và coi thường. Đức Giê-
su trái lại, Ngài yêu
thương các trẻ em và tôn
trọng những người phụ
nữ.

3/. Đức Giê-su và các trẻ em (Mt 19: 13 -15; Mc 10: 13 -16)





4/.Người thủ lãnh giàu có (Lc 18,18-23).

18Có một thủ lãnh hỏi Đức Giê-su : “Thưa Thầy
nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời
đời làm gia nghiệp ?” 19Đức Giê-su đáp : “Sao
ông nói tôi nhân lành ? Chẳng có ai nhân lành
cả, trừ một mình Thiên Chúa. 20Hẳn ông biết các
điều răn : Chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ
trộm cắp, chớ làm chứng gian, hãy thờ cha kính
mẹ .”



4/. Người thủ lãnh giàu có (Mt 19: 16 -22; Mc 10: 17 -22)



21Ông ta nói : “Tất cả những việc đó , tôi

đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 22Nghe vậy,

Đức Giê-su bảo ông : “Ông chỉ còn thiếu

có một điều, là hãy bán tất cả những gì ông

có mà phân phát cho người nghèo, và ông

sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến

theo tôi.” 23Nghe vậy, ông ta buồn lắm, vì

ông rất giàu.



hãy bán tất cả những gì ông có mà phân phát cho

người nghèo, và ông sẽ được một kho tàng trên trời



Qua cuộc đối đáp này, một viên chức Do
Thái giàu có chân thành hỏi Đức Giê-su
ngoài việc tuân giữ các giới răn còn phải
làm gì nữa. Đức Giê-su trả lời, ông còn
thiếu một điều quan trọng là bán mọi sự
cho người nghèo rồi đến theo tôi (để thành
môn đệ tôi). Lời đề nghị này của Đức Giê-
su không được ông chấp nhận. Đức Giê-su
tôn trọng quyết định này.



5/.Người giàu khó vào Nước Trời (Lc 18,24-30)

24Đức Giê-su nhìn ông ta và nói : “Những người
có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết
bao ! 25Quả vậy, con lạc đà chui qua lỗ kim còn
dễ hơn người giàu vào Nước Thiên
Chúa.” 26Những người nghe Đức Giê-su nói liền
hỏi : “Thế thì ai có thể được cứu ?” 27Người đáp:
“Những gì không thể được đối với loài người,
thì đều có thể được đối với Thiên Chúa.”



5/. Người giàu có khó vào Nước Thiên Chúa (Mt 19: 23 -26; Mc 10: 23 -27)



Khó ở đây không có nghĩa là không có thể.

Trong lịch sử Kitô Giáo, có nhiều vị vua thánh

(Thánh Stêphanô Vua nước Hunggari, Thánh

Lu-y vua nước Pháp) và có rất nhiều người giàu

có đã được Giáo Hội tuyên phong. Như vậy sự

giàu có không là một cản trở, nhưng có thể là

một thách đố, một cám dỗ không nhỏ đối với

nhiều người, nếu ta không biết sử dụng của cải

một cách chính đáng.





Thánh Stêphanô Vua nước Hungary

István (Szent) I (975 - 1038), là
vị vua đầu tiên của Vương quốc Hungary, là
người sáng lập ra triều Árpád. Ông cũng được
gọi là Thánh Stêphanô người Hungary. Xuất
thân trong một gia đình dị giáo, ông được
chuyển sang Công giáo lúc còn nhỏ và
trở thành Đại công tước của Hungary năm
997. István I lên ngôi vua vào khoảng năm 1001
hay 1002. Trong thời kỳ trị vì của mình, ông đã
cho truyền bá đạo Công giáo và đàn áp dị giáo
khắp Hungary. Ông được phong thánh năm
1083 và trở thành vị thánh quan thầy của
Hungary.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1nh_quan_th%E1%BA%A7y


Thánh Lu-Y hoặc Thánh Luđôvicô Vua Nước Pháp

Louis IX (25 tháng 4 năm 1215 – 25 tháng 8 năm 1270), thường được gọi

thông dụng là Thánh Lu-Y hoặc Thánh Luđôvicô, là vị vua đã trị vì Pháp từ

năm 1226 tới khi qua đời. Louis cũng là Bá tước của Artois (như Louis II) từ năm

1226 đến năm 1237. Sinh ra tại Poissy, gần Paris, ông là một thành viên nhà

Capet và là con trai của Louis VIII và Blanche của Castile. Ông là vị vua duy nhất

của nước Pháp được phong thánh và vì thế nên có nhiều địa điểm được đặt theo tên

của Thánh Louis, tiêu biểu là Saint Louis, Missouri ở Hoa Kỳ. Louis IX cũng là vị

vua thiết lập Pháp viện tối cao Paris.

Louis lên ngôi vua tại Reims ở tuổi 12, sau cái chết của cha mình Louis VIII,

mặc dù mẹ của ông Blanche của Castile cai trị vương quốc cho đến khi ông đến tuổi

trưởng thành. Trong thời gian vua Louis IX trưởng thành, bà Blanche đã giúp giải

quyết những cuộc phản đối các chư hầu nổi loạn và chấm dứt cuộc thập tự chinh

Albigensian bắt đầu từ 20 năm trước đó.

https://vi.wikipedia.org/wiki/25_th%C3%A1ng_4
https://vi.wikipedia.org/wiki/1215
https://vi.wikipedia.org/wiki/25_th%C3%A1ng_8
https://vi.wikipedia.org/wiki/1270
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_vua_v%C3%A0_ho%C3%A0ng_%C4%91%E1%BA%BF_Ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/1226
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%BFt
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A1_t%C6%B0%E1%BB%9Bc_c%E1%BB%A7a_Artois&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Poissy
https://vi.wikipedia.org/wiki/Paris
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%C3%A0_Capet&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Louis_VIII_c%E1%BB%A7a_Ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Blanche_x%E1%BB%A9_Castile
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%C6%B0%E1%BB%A3c_phong_th%C3%A1nh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint_Louis,_Missouri&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%A1p_vi%E1%BB%87n_t%E1%BB%91i_cao_Paris&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Reims
https://vi.wikipedia.org/wiki/Louis_VIII_c%E1%BB%A7a_Ph%C3%A1p


Thánh Lu-Y hoặc Thánh 

Luđôvicô Vua Nước Pháp



6/.Phần thưởng cho việc từ bỏ (Lc 18,28-30).

28Ông Phê-rô thưa : “Thầy coi, phần chúng con,
chúng con đã bỏ những gì là của mình mà theo
Thầy.” 29Người đáp : “Thầy bảo thật anh em :
chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ , anh em, cha mẹ
hay con cái vì Nước Thiên Chúa, 30mà lại không
được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở
đời sau.”



Đối với
những ai dám
bỏ mọi sự mà
theo Đức Giê-
su (trở thành
môn đệ của
Đức Giê-su),
họ sẽ được
Thiên Chúa
thưởng công
trọng hậu và sự
sống vĩnh cửu
đời sau.

6/. Phần thưởng dành cho ai bỏ mọi sự mà theo Đức Giê-su



7/.Báo Thương Khó lần III (Lc 18,31-34).

31Đức Giê-su kéo riêng Nhóm Mười Hai ra và nói
với các ông : “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và tất
cả những gì các ngôn sứ đã viết về Con Người sẽ
được hoàn tất . 32Quả vậy, Người sẽ bị nộp cho dân
ngoại, sẽ bị nhạo báng, nhục mạ, khạc nhổ. 33Sau khi
đánh đòn, họ sẽ giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ
sống lại.” 34Nhưng các ông không hiểu gì cả ; đối với
các ông, lời ấy còn bí ẩn, nên các ông không rõ
những điều Người nói .





Lần này Đức Giê-su nói rõ hơn về cái chết sắp
đến của mình, nhưng các tông đồ của Đức Giê-
su “không hiểu gì cả” có thể là do họ không
muốn hiểu, vì đối với những người Do Thái,
không ai chấp nhận một đấng Mê-si-a theo kiểu
này. Các môn đệ của Đức Giê-su cũng không
chấp nhận và không muốn cho thầy mình phải
chịu như thế.

7/. Báo cuộc Thương Khó lần thứ ba (Mt 20: 17 -19; Mc 10: 32 -34)



8/.Chữa người mù tại Giê-ri-khô (Lc 18,35-43).

35Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người
mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36Nghe thấy đám
đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37Họ báo
cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua
đó. 38Anh liền kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con
vua Đa-vít , xin rủ lòng thương tôi !” 39Những người
đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi ; nhưng anh càng
kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin rủ lòng
thương tôi !”



40Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến.

Khi anh đã đến gần, Người hỏi : 41“Anh muốn

tôi làm gì cho anh ?” Anh ta đáp : “Lạy Ngài, xin

cho tôi nhìn thấy được.” 42Đức Giê-su nói :

“Anh nhìn thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu

chữa anh.” 43Lập tức, anh ta nhìn thấy được và

theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa.

Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên

Chúa .



 Đức Giê-su chữa hai người

mù tại Giê-ri-khô

a. Lý do niềm tin vững mạnh vào

Đức Giê-su của hai người này

(mù) vì họ đã biết đã nghe Đức

GS đã chữa lành cho nhiều người.

(ĐG chữa hai người mù lần thứ

nhất xem bản đồ nơi ĐG đang

chữa bệnh là Ga-đa-ra và Mt

9,27-30).

8. Đức Giê-su chữa người mù tại Giê-ri-khô



b. Đây là cơ hội ngàn vàng họ phải gặp

cho được ĐG bằng mọi giá, để xin

Ngài chữa lành họ.

c. ĐG đã đáp trả lời cầu xin của họ.

d. Ta có thể suy luận rằng Mát-thê-ô cố

ý đưa việc chữa lành này để tăng thêm

uy tín cho ĐG, trước khi dẫn vào

chương 21, việc ĐG long trọng vào

Giê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Mê-

si-a.



 Đức Giê-su chữa hai người mù

tại Giê-ri-khô (miền nam).



Phép lạ này khiến cho nhiều người kinh ngạc, vì mù

không phải là một thứ bệnh, mà là một thứ tật. Đối với

khả năng con người, bệnh thì có thể chữa khỏi, nhưng tật

thì không ai có thể chữa lành được, ngoại từ vị ấy là

Đấng Thiên Sai. Việc người mù xưng tụng Giê-su là con

Vua Đa-vít, tước hiệu con Vua Đa-vít là để ám chỉ Đấng

Mê-si-a mà Thiên Chúa sai đến. Ở đây Lu-ca cho thấy

Đức Giê-su chính là Đấng Mê-si-a quyền năng, Ngài có

thể làm được mọi sự, vì Ngài không chỉ là một con

người, nhưng còn là một Vị Thiên Chúa nữa.
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6/. Phần thưởng cho kẻ từ bỏ.
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