
YÊU MẾN THIÊN CHÚA NHƯ CHA VÀ THƯƠNG NGƯỜI NHƯ CHÍNH MÌNH 

(CHÚA NHẬT XXX/A) 
 
LỜI CHÚA: Matthêu 22,34-40 

 

Khi ấy, những người Biệt-phái nghe tiếng Đức Chúa GIÊSU đã làm cho những người Sađđucêô 

câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Đức Chúa GIÊSU 

rằng: ”Thưa Thầy, trong lề-luật, giới răn nào trọng nhất?” Đức Chúa GIÊSU phán cùng người ấy 

rằng: ”Ngươi hãy yêu mến Chúa là THIÊN CHÚA ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn 

ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: 

Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều 

tóm lại trong hai giới răn đó”. 

 

SUY NIỆM 

 

Mặc dầu biết rõ thái độ giả-hình che dấu ác-ý của những người Biệt-phái - chỉ nêu vấn nạn để gài 

bẫy và để thử thách Ngài - Đức GIÊSU thành Nagiarét vẫn nghiêm chỉnh trả lời. Ngài nhân dịp này để trình bày một giáo huấn 

vừa nền tảng vừa mới mẻ của Kitô Giáo: Yêu mến THIÊN CHÚA như CHA và thương người như chính mình. 

 

Yêu mến THIÊN CHÚA hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn là đòi buộc tuyệt đối, thật gắt gao nhưng vô cùng chính đáng đối với 

THIÊN CHÚA, Đấng dựng nên con người. Ngài là Chủ Tể và là Vì Vua. Cần phải nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của THIÊN CHÚA. 

Còn hơn thế nữa: THIÊN CHÚA là CHA. Và đây là giáo huấn hoàn toàn độc-đáo của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Con THIÊN CHÚA 

nhập thể làm người. Chính Đức Chúa GIÊSU mặc khải hình ảnh nhân từ và Tình Yêu vô biên của THIÊN CHÚA, CHA của Ngài và 

cũng là CHA của toàn thể nhân loại. 

 

Đúng thế. Kitô Giáo mở ra một kỷ nguyên cách mạng. Vận mệnh con người hoàn toàn đổi mới trong liên hệ với THIÊN CHÚA là 

CHA và với anh chị em đồng loại. THIÊN CHÚA là CHA và mọi người trên khắp năm châu bốn bể đều là anh chị em với nhau. Bình 

đẳng và bình quyền. Nam cũng như Nữ. Từ đó con người tuân giữ Lề Luật vì tình yêu chứ không vì sợ bị trừng phạt. Lề Luật trở 

thành ách êm ái nhẹ nhàng. Bản tính con người dòn mỏng và yếu đuối. Lề Luật là phương thế tuyệt hảo gìn giữ con người khỏi 

rơi vào vòng nô lệ tội lỗi: sống bất chính bất nhân, vô luân vô cảm! Khi con người đạt tới mối liên hệ con thảo thân tình với 

THIÊN CHÚA là CHA thì cuộc sống con người mang một chiều kích thánh thiêng, cao cả và tuyệt vời. Cuộc sống trở thành hồng 

ân vô giá. Con người cảm thấy hạnh phúc vì được làm người, nhất là làm người tin nơi THIÊN CHÚA là CHA. Chính tâm tình tôn 

giáo này hướng dẫn mọi tư tưởng mọi hành vi và mọi sinh hoạt của con người. Trong bất cứ hoàn cảnh nào con người vẫn có 

thể ngẩng cao đầu và hướng về THIÊN CHÚA, tỏ bày cùng Ngài lòng tin yêu phó thác. THIÊN CHÚA là CHA nên không bao giờ 

cũng không thể nào bỏ rơi loài người là con cái của Ngài. 

 

Tín hữu Công Giáo chân chính luôn luôn đặt trọn cuộc đời mình dưới cái nhìn tràn đầy yêu thương của THIÊN CHÚA. Với tâm 

tình con thơ phó thác tín hữu thân thưa cùng THIÊN CHÚA rằng: ”Lạy CHA, dĩ vãng đời con nằm trong vòng tay từ bi thương xót 

của CHA. Hiện tại đời con trôi qua với sự trợ giúp của ơn thánh CHA. Tương lai đời con thuộc về quyền năng quan phòng của 

CHA”. 

 

Sở dĩ trong xã hội xuất hiện nhiều tội ác: tự tử, giết người, phá thai, gian tham, lừa đảo là vì con người quên bẵng sự hiện diện 

của THIÊN CHÚA. Không tin nơi THIÊN CHÚA thì cũng không kính trọng chính mình và kính trọng tha nhân. Không yêu mến 

THIÊN CHÚA thì cũng không yêu thương chính mình và yêu thương đồng hương đồng loại. Tệ hơn nữa, cũng không còn tình yêu 

chân thật tự nhiên giữa vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em ruột thịt và bà con họ hàng. Không còn gì nữa và nền luân lý đạo 

đức bị đảo ngược hoặc bị biến mất! 

 

Đây là tiếng chuông báo động và là lời khẩn thiết mời gọi con người hãy trở về với niềm tin nơi THIÊN CHÚA là CHA và tin nơi 

chân lý mọi người đều là anh chị em với nhau. Không coi tha-nhân như đối-thủ phải triệt hạ. Không coi người-khác như kẻ-thù 

phải tru-diệt! Không! Tuyệt đối Không! Mọi đồng hương đồng bào đều có quyền được tôn trọng đúng với phẩm giá làm người. 



Và nhất là phải đi xa hơn: giúp đỡ và yêu thương tha nhân như chính mình. Tha nhân có thể là bạn hữu nhưng tha nhân cũng có 

thể là kẻ thù. Yêu thương, tha thứ và làm ơn cho kẻ thù, kẻ bách hại mình đúng là giáo huấn mới mẻ, giáo huấn cách mạng 

thuộc riêng về Kitô Giáo! 

 

Phúc Âm là cuốn sách Tình Yêu, là Tin Mừng Tình Yêu. Toàn Phúc Âm lan tỏa hương vị Tình Yêu. Giáo huấn của Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ là giáo huấn Tình Yêu vì chính Ngài là Tình Yêu. Hãy đến và tin theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ để có thể kín múc, hưởng nếm 

Tình Yêu và được cứu rỗi đời đời. Chỉ duy nhất Đức Chúa GIÊSU KITÔ mới có thể ban cho con người sức mạnh để sống mối liên 

hệ con thảo với THIÊN CHÚA là CHA và yêu thương anh chị em đồng loại như chính mình. Yêu không bằng lời nói suông như 

bằng trọn con tim và bằng các hành động bác ái cụ thể. Ước gì được như vậy! 
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