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LỜI CHÚA: Luca 9,51-62 

 

Vì gần tới thời gian Đức Chúa GIÊSU phải cất khỏi đời này, Người 

cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi 

trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để 

chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp 

Người. Thấy vậy, hai môn đệ Gioan và Giacôbê thưa Người rằng: ”Lạy 

Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy chúng 

không?” Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: ”Các con 

không biết thần trí nào xúi dục mình. Con Người đến không phải để 

giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Và các ngài đi tới một làng khác. 

Đang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: ”Dù Thầy đi đâu con cũng 

sẽ theo Thầy”. Đức Chúa GIÊSU bảo người ấy rằng: ”Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con 

Người không có nơi gối đầu”. Người bảo một kẻ khác rằng: ”Hãy theo Thầy”. Người ấy thưa: 

”Xin cho phép con đi chôn cha con trước đã”. Nhưng Người đáp: ”Hãy để kẻ chết chôn kẻ 

chết. Phần con, hãy đi rao giảng Nước THIÊN CHÚA”. Một người khác thưa Người rằng: ”Lạy 

Thầy, con sẽ theo Thầy, nhưng cho phép con về từ giã gia đình trước đã”. Nhưng Đức Chúa 

GIÊSU đáp: ”Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với 

Nước THIÊN CHÚA”. 

 

SUY NIỆM 

 

Con Người đến không phải để giết chết, nhưng để cứu chữa người ta. 

 

Phản ứng của hai môn đệ Gioan và Giacôbê là phản ứng thường tình của những kẻ nóng nảy, thiếu độ 

lượng khoan dung. Đó cũng là phản ứng của con người đối với con người. Nhưng phản ứng của Đức 

Chúa GIÊSU thì hoàn toàn trái ngược và trổi vượt trên tất cả. Ngài vừa là THIÊN CHÚA vừa là Đấng 

Cứu Độ toàn thể nhân loại. Do đó, trước thái độ vô ơn bội bạc của con người, Đức Chúa GIÊSU đáp lời: 

Con Người đến không phải để giết chết, nhưng để cứu chữa người ta. 

 

Vâng đúng thế. Đấng Cứu Thế đến trần gian chính là để cứu thoát. ”Ngài là Ngôi Lời, là Sự Sống, 

và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ngôi Lời là Ánh Sáng thật, Ánh Sáng đến thế gian và 

chiếu soi cho mọi người”, (Gioan 1,4+9). 

 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Ánh Sáng thế gian, là Ngôi Lời của THIÊN CHÚA CHA. Ngài mang Hòa Bình 

của CHÚA CHA đến cho loài người, với vòng tay rộng mở mời gọi con người trở về cùng Đấng Toàn 

Năng. 

 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng khơi lên sự sống đang bị tàn lụi trong tâm hồn con người. Ngài dạy dỗ 

con người phải cấp thiết sinh ra trong tinh thần. Nơi Con Người Đức Chúa GIÊSU KITÔ bao gồm trọn 

Ánh Sáng, Khôn Ngoan, Tình Yêu Ba Ngôi THIÊN CHÚA và Ngài mang tất cả của báu ấy đến cho loài 

người. Với hy lễ cứu chuộc, Đức Chúa GIÊSU KITÔ nối lại vòng dây bị cắt đứt và đưa con người trở lại 

với THIÊN CHÚA CHA và với Thánh Thần Chân Lý. 

 



Khi bị treo trên Thánh Giá, Đức Chúa GIÊSU KITÔ cũng kéo tinh thần con người ra khỏi bùn nhơ và 

ban cho nó một sức mạnh để có thể chiến thắng sự dữ và quy hướng về với Ánh Sáng THIÊN CHÚA, 

về với Đức Chúa GIÊSU KITÔ đang chờ đón con người trên Thiên Quốc. 

 

Thế nhưng, thế gian đã không tiếp nhận Ánh Sáng mà lại chọn lựa bóng tối. Với cái chết hổ nhục trên 

thánh giá, Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã xin được THIÊN CHÚA CHA gởi Thánh Thần Chúa xuống cho con 

người. Nhưng trải dài hơn 20 thế kỷ qua, con người ngày càng chối bỏ Đấng đã cứu chuộc mình là Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ cũng như đã đẩy lui Đấng đã dựng nên mình là THIÊN CHÚA CHA. 

 

Nhân loại đang ở trong thời kỳ chiến đấu kịch liệt giữa sự dữ và sự lành, giữa thiện và ác, giữa THIÊN 

CHÚA và Satan, tức Luxiphe. Con người được hoàn toàn chọn lựa: hoặc thuộc về THIÊN CHÚA hoặc đi 

theo Satan. Đây là cuộc chiến khủng khiếp, là thời kỳ mà sách Khải Huyền của thánh Gioan tông đồ 

nói đến .. Tuy nhiên, tín hữu Công Giáo không hoảng sợ. Trái lại, mỗi người chiến đấu với trọn lòng tin 

tưởng và hy vọng. Hy vọng nơi chiến thắng sau cùng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ và nơi sự trợ giúp của 

Đức Chúa Thánh Thần. 

 

Giáo Hội Công Giáo đang cử hành Năm Đức Tin. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đề xướng Năm Đức Tin 

với mục đích khơi động lại sức sống tâm linh cho con người thời đại ngày nay đang lung lay và bị lạc 

hướng. Có quá nhiều quyến dũ làm mê hoặc lòng người. Có không biết bao nhiêu khuynh hướng sai 

trái và các ý thức hệ gian tà. Vậy tín hữu Công Giáo phải làm sao để chiến thắng sự dữ và phải làm 

thế nào để có thể lội ngược dòng? Thưa hãy khiêm tốn khẩn cầu sự trợ giúp của THIÊN CHÚA. Hãy tha 

thiết van xin cùng Đức Chúa GIÊSU. Ngài là Đấng KITÔ, là Ngôi Lời, là Người Con của con người và 

của THIÊN CHÚA. Đó là Chân Lý tối cao, là các danh xưng đúng đắn và tuyệt hảo nhất của Đấng Cứu 

Thế. Khi nào một người nơi trần gian này có thể đạt đến một Đức Tin tinh ròng để tin nhận và để yêu 

mến thì đúng thật người ấy là kẻ có phúc vì đã được Trời Cao mặc khải cho rằng: ”Đức Chúa GIÊSU 

là Đấng KITÔ, là Ngôi Lời, là Con của con người và của THIÊN CHÚA”. 
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