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LỜI CHÚA: Matthêu 23,1-12 

 

Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán cùng dân chúng và các môn-đệ rằng: ”Các Luật-sĩ và các 

người Biệt-phái ngồi trên tòa Môisen: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm 

và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những 

bó nặng và chất lên vai người ta: còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi 

công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ 

muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi 

đường phố và được người ta xưng hô là ”thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được 

người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một THẦY, còn tất cả các ngươi đều là anh chị em 

với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: vì các ngươi chỉ có một CHA, 

Người ngự trên Trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ-đạo: vì các ngươi 

chỉ có một Người Chỉ-Đạo, đó là Đức KITÔ. Trong các ngươi, ai quyền thế hơn sẽ là người 

phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được 

nâng lên”. 
 

SUY NIỆM 

 

Chính Đức GIÊSU thành Nagiarét khẳng định: ”Các con chỉ có một THẦY, một Người Chỉ-Đạo là Đức KITÔ. Các con chỉ 

có một CHA là THIÊN CHÚA. Người ngự trên Trời. Còn tất cả các con đều là anh chị em với nhau”. 

 

Các Luật-sĩ, kinh-sư và những người Biệt-phái ngồi trên tòa Môisen và giảng dạy dân chúng. Họ là những kẻ đang có quyền hành 

hợp pháp. Nhưng họ chỉ nói mà không làm, thậm chí còn làm ngược lại điều họ nói. Nhưng Đức GIÊSU thành Nagiarét thì hoàn 

toàn khác, tuyệt đối khác. Ngài là Vị Chỉ-Đạo Tối Cao, là Bậc Tôn-Sư Chí Thánh. Ngài có đường lối giáo huấn độc-đáo của 

Ngài. Nơi Ngài ngôn hành như nhất. Ngài nêu cao gương sáng. Ngài thực hành điều Ngài giảng dạy. Ngài là Đường là Sự Thật là 

Công Lý và là Sự Sống. Chỉ duy nhất Đức Chúa GIÊSU KITÔ mới có thể khuyên dạy loài người rằng: ”Các con hãy học với 

Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm tốn” (Matthêu 11,29). Hoặc lời khác rằng: ”Thầy đây, Thầy sống giữa các con như 

một người phục vụ” (Luca 22,27). 

 

Hiền-Dịu, Khiêm-Tốn, Phục-Vụ là những nhân đức nổi bật nơi nhân tính của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Con THIÊN CHÚA 

xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Loài người không thể có ơn cứu rỗi nào khác ngoài Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Đó là 

chân lý duy nhất ngàn đời. 

 

Trong thời gian 3 năm giảng dạy, loan báo Nước Trời, Nước Tình Yêu, Nước THIÊN CHÚA, Đức GIÊSU thành Nagiarét 

thường dùng danh xưng THẦY và các tông đồ, các môn đệ - kể cả đám đông dân Do Thái - cũng thường âu yếm gọi Ngài bằng 

THẦY. 

 

Lời cuối cùng Đức Chúa GIÊSU KITÔ nói với các môn đệ chính là: ”Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy 

anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 

Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến 

tận thế” (Matthêu 28,18-20). 

 

Lời khẳng định của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Bậc Thầy Chí Tôn Chí Ái gieo vào lòng tín hữu Công Giáo niềm Tin-Cậy-Mến vô 

bờ. Tín hữu Công Giáo chiêm ngắm thánh nhan Thầy, bước theo vết chân Thầy và thi hành mọi giáo huấn của Thầy. Trong một 

thế giới đảo-điên vàng-thau lẫn lộn, một xã hội mất hướng đi vì thiếu vắng các bậc chỉ-đạo chân chính, can đảm, nhưng tín hữu 

Công Giáo vẫn không hề lung-lay nao-núng, bởi vì, trước hết và trên hết, tín hữu Công Giáo luôn luôn có Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ. Chính Ngài mới đích thật là Đấng Chỉ-Đạo Tối Cao, là Bậc Thầy không bao giờ lừa-dối phản-bội và bỏ rơi nhân loại. Trái 

lại, Tình Yêu Ngài dành cho nhân loại thật vô bờ vô bến. Lời Ngài là Chân Lý Tuyệt Đối, là sức mạnh giải thoát và trao ban Tự 

Do. Ngài là Đấng Từ-Bi Lân-Tuất và giàu lòng Xót-Thương. 

 

Ngoài ra nhân loại có THIÊN CHÚA là CHA. Người ngự trên Trời. Trời cao nhắc nhở con người tìm kiếm và thực thi sự dịu-

hiền khiêm-tốn, lòng trinh-khiết, đức tiết-độ, lòng dũng-mạnh, đức công chính, sự thận-trọng và lòng nhân-ái bao la. Với THIÊN 

CHÚA là CHA con người sống tâm tình tri ân hiếu thảo. Với anh chị em đồng loại, con người biểu lộ tình huynh đệ đại đồng và 

thực thi đức bác ái chân thành. 

 

Suy tư nhỏ bé hạn hẹp trên đây mời gọi mọi người trên toàn thế giới hãy mau mắn tin nhận Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng Cứu 

Thế, là Bậc Chỉ-Đạo Tối Cao. Chính Ngài hướng dẫn nhân loại và đưa nhân loại đến cùng THIÊN CHÚA là CHA. Không có 

tước hiệu nào vừa quyền uy vừa êm ái dịu ngọt hơn tước hiệu CHA. CHA là Tất Cả. CHA là Sự Sống Vĩnh Cửu, là Tình Yêu. 
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