
 

 

 

 
 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT 27  THƯỜNG NIÊN  NĂM A 

5  – 10  - 2014  
“Hãy làm cho vườn nho trổ sinh hoa trái” 

  
 Tin Mừng: Mt 21,33-43 
 
Khi ấy Ðức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục rằng: 

33
 

Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng 
được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong 
vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông 
cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 

34
 Gần đến mùa hái nho, 

ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 
35

 Bọn tá 
điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người 
kia, ném đá người nọ. 

36
 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông 

hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. 
37

 
Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì 
nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta". 

38
 Nhưng bọn tá điền vừa 

thấy người con, thì bảo nhau: "Ðứa thừa tự đây rồi! Nào ta 
giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!" 

39
 Thế là chúng bắt 

lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. 
40

 Vậy xin 
hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền 
kia?" 

41
 Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, 

và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, 
họ nộp hoa lợi cho ông". 

42
 Ðức Giêsu bảo họ: "Các ông 

chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá 
thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường. Ðó chính 
là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng 
ta. 

43
 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, 

Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho 
một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi. 
 
 Suy Niệm:  
 
Có đi ngang các vườn nho, chúng ta sẽ có dịp ngắm những 
vùng trồng nho bát ngát. Vườn nho không chỉ là một mảnh 
đất nhỏ trồng nho, mà cả một vùng rộng lớn của riêng mình. 
Trồng nho là lối canh tác đòi hỏi nhiều công việc, phải thực 
hiện quanh năm, sới đất, ươm giống, trồng cây, tỉa cành 
đúng lúc, bón phân, tưới tắm, phòng ngừa sâu bệnh. Rồi chờ 
đợi cho đến mùa hái nho. Lúc nào người ta cũng nơm nớp lo 
sợ thời tiết bất thường đến phá hủy hoàn toàn trong nháy 
mắt. 
 
Giữa người chủ vườn nho và vườn nho có tương quan mật 
thiết như tương quan giữa cha con, hoặc như chồng vợ.  
 
Chính Isaia nói với chúng ta điều đó trong bài đọc thứ nhất. 
Ông nói với chúng ta về vườn nho như nói về một tình yêu 
thực sự mãnh liệt. Nhưng tình yêu say mê của Thiên Chúa 
đã bị thất vọng. Mặc Thiên Chúa luôn tỏ lòng quan tâm 
chăm sóc dân Ngài, dân này vẫn không sinh hoa trái mà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Người chờ đợi. Thiên Chúa chờ đợi sự công chính, thế 
nhưng chỉ thấy thảm họa và bất công. Đặc biệt ông tố cáo sự 
lãnh đạm của người giàu đối với người nghèo. 
 
Ngày nay tình trạng đó vẫn còn. Thiên Chúa đã làm mọi sự 
cho chúng ta. Người đã ban cho chúng ta tất cả, từ cuộc 
sống đến những gì chúng ta đang có và hưởng dùng. Vấn đề 
là chúng ta có khuynh hướng sử dụng chúng một cách ích 
kỷ. Chúng ta thường quên hoặc từ chối chia sẻ với những 
người đói khát, những người đang thiếu thốn. Chúng ta thấy 
rõ điều đó giữa các quốc gia, cũng như giữa các làng xóm, 
thậm chí trong cả gia đình nữa. Việc kế thừa thường khơi 
mào cho những tranh chấp và chia rẽ không bao giờ ngừng. 
Chúa chờ đợi một điều khác nơi chúng ta. Những hoa trái 
tốt lành mà Người muốn thấy chúng ta sinh ra, đó là lòng tín 
trung, cuộc sống hòa hợp hơn, đầy yêu thương hơn giữa 
chúng ta. Chúng ta có thể hiểu được Người thất vọng như 
thế nào trước sự sai lầm đó. Isaia thậm chí đã nói rằng 
Người sẽ từ bỏ vườn nho của Người. Người để mặc cho 
chúng ta bị sự dữ lấn át. Nếu con người quay trở về với 
Thiên Chúa, thì cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn. Sẽ có nhiều 
hiểu biết hơn, một bầu khí trong lành hơn. Chắc chắn, điều 
đó không tránh khỏi những tai họa, đau khổ và sự chết. 
Nhưng cái nhìn của chúng ta và những phản ứng của chúng 
ta sẽ khác, sự can đảm của chúng ta sẽ gia tăng. Khi liên kết 
với Đức Kitô, cuộc sống của chúng ta sẽ tràn đầy tình yêu 
mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Toàn văn đoạn sách Isaia 
là một lời mời gọi trở về với Chúa, thay đổi tâm hồn, và để 
cho Ngài biến đổi chúng ta. Nhờ vậy mà chúng ta sẽ mang 
lại những hoa trái tốt tươi. 
 
Trong bài tin mừng, vẫn là câu chuyện về vườn nho. Nhưng 
ở đây, bài tin mừng nói với chúng ta về những người thợ 
làm vườn nho chiếm hữu trái phép hoa trái vườn nho. Họ 
quên rằng họ chỉ là những người quản lý chứ không phải là 
chủ vườn. Đặc biệt họ tỏ ra đáng ghét, dữ dằn, thậm chí đến 
độ giết con chủ điền. Phải nhớ rằng Chúa Giêsu kể dụ ngôn 
này một vài ngày trước khi Ngài chịu Khổ nạn và chịu chết. 
Như thế, điều Ngài cho chúng ta hiểu điều Chúa muốn nói 
với chúng ta: “Chính chúng ta là những người làm vườn nho 
khi chúng ta tự coi mình như những người làm chủ cuộc 
sống và của cải chúng ta.”  
 
Hôm nay, Ngài vừa nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta chỉ là 
những người quản lý. Trên trần gian, không có gì thuộc về 
chúng ta cả. Thiên Chúa giao phó cho chúng ta trong một 
thời gian có hạn. Chúng ta phải làm lợi cho Ngài, vì chúng 
ta chỉ là những người quản lý cuộc sống của mình. Thiên 
Chúa giao phó cho chúng ta và chúng ta không có quyền 
làm hư hỏng. Của cải chúng ta, nhà cửa chúng ta, đất đai 
chúng ta, chuyện mua bán, nhà xưởng chúng ta, chúng ta chỉ 
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là những người thuê mướn. Thiên Chúa mới chính là ông 
chủ. Một ngày nọ, Người sẽ đòi chúng ta phải trả lại để 
Người ban cho kẻ khác. Và rồi, chúng ta cũng còn phải chia 
sẻ cho anh em, những người thấp kém và người nghèo. 
 
 Cầu Nguyện:  
 
Lạy Chúa Giêsu, hai ngàn năm đã qua, nhưng bài học của 
dân Israel thuở xưa vẫn còn in đậm trong cuộc sống của 
chúng con. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng Ngài không 
còn hiện diện nhãn tiền nữa, nhưng Ngài có đó trong Giáo 
Hội và những người dạy dỗ chúng con, để chúng con biết 
khiêm nhường mở lòng đón nhận Lời Chúa, và cuộc sống 
chúng con luôn là hoa trái tốt tươi từ cây tình yêu bao la của 
Chúa. Amen. 
       *** 
 

CHÚA NHẬT 28  THƯỜNG NIÊN  NĂM A 

12 – 10  - 2014  
“Cần phải mang theo áo cưới”  

 Tin Mừng: Mt 22,1-14 

1
 Ðức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: 

2
 "Nước 

Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho 
con mình. 

3
 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã 

được mời trước, xin họ đến dự tiệc cưới, nhưng họ không 
chịu đến. 

4
 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: 

"Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta  
đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời 
quý vị đến dự tiệc cưới!" 

5
 Nhưng quan khách không thèm 

đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, 
6
 

còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và 
giết chết. 

7
 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt 

bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. 
8
 Rồi nhà 

vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã 
được mời lại không xứng đáng. 

9
 Vậy các ngươi đi ra các 

nẻo đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới". 
10

 Ðầy tớ liền 
đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả 
lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. 
11

 "Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở 
đó có một người không mặc y phục lễ cưới, 

12
 mới hỏi người 

ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục 
lễ cưới?" Người ấy câm miệng không nói được gì. 

13
 Bấy 

giờ, nhà vua bảo những người phục dịch: "Trói chân tay nó 
lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải 
khóc lóc nghiến răng! 

14
 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người 

được chọn thì ít". 
 
 Suy Niệm: 

Hôm nay, Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta Nước Thiên 
Chúa giống như chuyện như một ông vua mở tiệc cưới cho 
hoàng tử và trân trọng mời mọi người đến dự. Được vua mời 
là một diễm phúc lớn và thường thì không ai dám từ chối. 
Không nhận lời mà không có lý do chính đáng là một điều 
xúc phạm. Làm sao có thể từ chối nhà vua để đến chia sẻ 
niềm vui với hoàng gia trong ngày trọng đại nhất trong đời 
hoàng tử? Thế mà những người được mời lại từ chối. Điều 
không thể xảy ra lại đã xảy ra trong lịch sử cứu rỗi, những 

người đã được mời không đến nên chính Thiên Chúa phải 
sai đầy tớ đi mời: “Hãy đi đến các ngả đường, hãy mời tất cả 
những ai các ngươi gặp vào dự tiệc cưới”. 

Chúng ta ngạc nhiên, thậm chí bị sốc trước thái độ khinh 
thường của những người được mời dự tiệc cưới trong dụ 
ngôn này. Người ta đề nghị cho họ một điều kỳ diệu sẽ thay 
đổi cuộc sống của họ; thế mà họ lại khước từ, viện lý do 
không có giờ, quá bận bịu công việc, quá nhiều điều phải 
toan tính. Tệ hơn hết, họ quay lại chống các sứ giả mang tin 
mừng và đối xử man rợ với họ. Đó là một ám chỉ đến tất cả 
các vị tử đạo mọi thời đại, các tiên tri Cựu Ước và cũng như 
tất cả các tiên tri trong lịch sử Giáo Hội. 

Khi kể cho chúng ta nghe dụ ngôn nầy, Chúa Giêsu gửi đến 
chúng ta một sứ điệp quan trọng. Đám cưới đó chính là Giao 
Ước của Thiên Chúa với nhân loại. Toàn bộ Kinh thánh cho 
chúng ta thấy Thiên Chúa nói với loài người bằng ngôn ngữ 
yêu thương và giao ước. Giống như như một đám cháy mà 
không gì có thể ngăn cản được, tình yêu khi đã đến độ say 
mê như thế, sẽ không thể dừng lại. Không một tôn giáo nào 
có thể tưởng tượng một sự điên rồ như thế. Và sự điên rồ 
lớn nhất của Tình yêu, đó chính là Thiên Chúa đã sai Con 
một Người đến với loài người. Khi chết trên thánh giá, Chúa 
Giêsu đã trao cho loài người tất cả mọi khả năng đáp lại tình 
yêu của Ngài và đi vào Giao Ước đề nghị với nhân loại. 

Thiên Chúa là tình yêu, Người không thể không yêu thương. 
Thông thường một người tình dùng sự ghen tương để đánh 
thức tình yêu đang mê ngủ. Chính bằng cách đó mà Thiên 
Chúa  bày tỏ tình yêu của mình cho các dân tộc khác. Họ sẽ 
đến từ tất cả các quốc gia, vì Thiên Chúa không thể không 
yêu thương. Trên toàn thế giới, các nhà truyền rao Tin mừng 
đi loan báo cho tất cả các dân tộc biết rằng Thiên Chúa yêu 
thương họ. Giáo Hội của chúng ta phải được coi như là Giáo 
Hội của tất cả mọi người. Sứ mạng của Giáo hội là làm 
chứng cho tình yêu phổ quát của Thiên Chúa mời gọi tất cả 
mọi người không phân biệt. 

Chúng ta bị ấn tượng bởi việc Thiên Chúa kiên trì liên tục 
đề nghị một sự thăng tiến như thế cho loài người. Chúng ta 
thấy Ngài giận dữ trước sự dửng dưng và khờ dại của những 
người được mời, vì họ đã không nhận ra hạnh phúc đích 
thực của họ. Thiên Chúa là đấng say mê yêu thương và làm 
mọi sự để mời gọi và nhận được một lời đáp trả cho tình yêu 
của Người: Ngài van nài, Ngài giận dữ, Ngài mặc cả. Thiên 
Chúa không muốn chúng ta đánh mất cơ hội kỳ diệu cống 
hiến cho chúng ta. Người biết rằng cuộc sống ngắn ngủi và 
sau đó, sẽ quá trễ. Do vậy đáp trả lời mời gọi đó là điều thật 
khẩn thiết cho mỗi người chúng ta. Thế mà rất thường, 
chúng ta viện dẫn muôn ngàn lý do để từ chối đáp trả 
Người. Chúa Giêsu đến đề nghị chúng ta một kho tàng vô 
giá, thế mà chúng ta không quan tâm đến. Bấy giờ, Người 
không thất vọng tiếp tục mời gọi chúng ta. Đừng lần nữa 
chờ đợi. Ngày mai có lẽ đã quá trễ. 

Phần thứ hai của tin mừng cho chúng ta thấy quang cảnh 
mọi người quy tụ trong phòng cưới. Rồi Nhà Vua long trọng 
ngự yến. Bất ngờ một chuyện xảy ra: một người dự tiệc 

10   | Hieäp Nhaát 165 | 10 - 2014 | 



không mặc áo cưới. Có thể người ta thắc mắc: Làm sao trách 
một người được mời ở ngoài đường không mặc y phục lễ 
cưới? Nếu Chúa Giêsu đã thêm vào chi tiết ngoại thường ấy, 
chính vì Ngài có một sứ điệp quan trọng muốn gửi đến 
chúng ta. 

Đúng thế, tất cả những người được mời một cách nhưng 
không, hoàn toàn không do công nghiệp của mình. Nhưng 
để vào phòng tiệc, cần phải mang theo áo cưới. Điều đó 
muốn nói rằng chúng ta phải tiếp nhận ơn Thiên Chúa trong 
đức tin. Nghĩa là hân hoan đón nhận tình Chúa yêu thương 
bằng cách mặc cho tâm hồn tấm áo tình yêu của chính Thiên 
Chúa. Chiếc áo lễ cưới khiến chúng ta nghĩ đến chiếc áo của 
người con trai hoang đàng khi anh ta trở về với Cha mình. 
Đối với cha anh, chỉ có thái độ của đứa con là quan trọng, 
chỉ cần anh ta chịu để cho ông mặc chiếc áo cưới ấy. Điều 
người dự tiệc bị chê trách, không phải là việc anh không có 
chiếc áo đó, mà là thái độ im lặng. Và sự im lặng đó được 
cắt nghĩa như một thái độ kiêu căng. Đó là thái độ của người 
đóng kín tâm hồn đối với tình yêu được ban tặng. 

Bài tin mừng này cũng nhắm đến chúng ta là những người 
được Chúa mời nhưng cũng là những người mời người khác 
dự tiệc. Thiên Chúa tin tưởng chúng ta nên cho chúng ta làm 
những người sứ giả của Tin Mừng. Và chúng ta biết rằng 
trong vai trò sứ giả của Tin mừng, không phải lúc nào chúng 
ta cũng sẽ được tiếp đón tốt. Chúng ta sẽ vấp phải thái độ 
dửng dưng, thậm chí sự thù nghịch. Mời gọi, trình bày đức 
tin, đó là sứ mạng của tất cả chúng ta, của tất cả những 
người đã được rửa tội. Vấn đề không phải là tìm cách chiêu 
mộ hay ép buộc người khác như các giáo phái đang làm, 
nhưng là truyền lại một lời mời gọi đến từ nơi xa hơn chúng 
ta. Chúng ta được sai đi trên những con đường trần gian, có 
thể rồi đây chúng ta sẽ không còn gặp lại những người được 
mời gọi đến cơ may cuối cùng này. Họ ở rất xa. Và phải đi 
tìm họ nơi họ đang ở. Điều mà Thiên Chúa chờ đợi nơi 
chúng ta không phải thứ mục vụ chờ đợi mà là một mục vụ 
tìm kiếm. 

Thánh Thể qui tụ chúng ta mỗi ngày Chúa Nhật, đó chính là 
bữa ăn Giao Ước mới. Đó là lễ Tình yêu của Thiên Chúa đối 
với chúng ta. Cũng thế, tất cả những người được mời đã 
không đáp trả, vì không có giờ, vì không muốn, vì quá bận. 
Nhưng Chúa vẫn kiên trì tiếp tục mời gọi. Thật hạnh phúc 
cho chúng ta vì được nuôi bằng Lời và Mình Thánh Ngài. 
Với Ngài chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn cho sứ mạng mà chúng 
ta được trao phó. 
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Cha, chúng con rất muốn vào dự tiệc trong Nước Cha. 
Xin giúp chúng con biết can đảm và quyết tâm thay đổi 
chiếc áo cũ của chúng con, để mặc lấy áo cưới mới xinh đẹp 
là tâm hồn trong trắng. Xin cho chúng con cảm nghiệm được 
tình yêu thương của Cha, để chúng con mau mắn đến với 
Cha trong bí tích hòa giải và Thánh Thể. Trong niềm hân 
hoan, chúng con mong chờ ngày được vào dự tiệc cánh 
chung của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Con Cha, 
Chúa chúng con. Amen. 

*** 

CHÚA NHẬT 29  THƯỜNG NIÊN  NĂM A 

19 – 10 - 2014 

“Xin cho biết phân định thần quyền và thế quyền” 

 Tin Mừng: Mt 22,15-21 

15
 Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm 

cách làm cho Ðức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. 
16

 Họ sai 
các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê, 
đến nói với Ðức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết 
Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của 
Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề 
ngoài mà đánh giá người ta. 

17
 Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: 

có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?" 
18

 Nhưng Ðức 
Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói: "Tại sao các người lại 
thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! 

19
 Ðưa đồng tiền nộp thuế 

cho tôi coi!" Họ liền đưa cho Người một đồng bạc. 
20

 Và 
Người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" 

21
 Họ 

đáp: "Của Xêda". Bấy giờ, Người bảo họ: "Thế thì của 
Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa". 

 Suy Niệm:   

Nhóm người 
Pharisêu trong Phúc 
âm hôm nay kết cấu 
với nhóm Hêrôđê để 
đưa Chúa Giêsu vào 
cuộc tranh chấp 
chính trị tôn giáo. 
Nhóm người 
Pharisêu lại hậm 
hực với chính 
quyền La mã vì 
phải trả thuế người 

ngoại bang. Còn nhóm Hêrôđê là những người phò đế quốc 
La mã và do đó phò cả vua bù nhìn Hêrôđê. Trước khi đưa 
Chúa vào tròng, họ tỏ ra nịnh bợ trước đã như khen Chúa là 
người chân thật và không thiên vị (Mt 22:16). 
 
Thế rồi họ đặt câu hỏi với Chúa: Có được phép nộp thuế cho 
Xêda không? (Mt 22:17). Câu hỏi có vẻ đơn sơ, nhưng ý đồ 
của họ lại khác. Nếu Chúa trả lời: có, nghĩa là phải nộp thuế 
cho Xêda, thì Người sẽ bị coi là phản động và mất thế giá 
trước mặt người Do thái thời bấy giờ vì họ muốn thoát khỏi 
quyền lực của vua ngoại bang. Nếu Chúa trả lời: không, 
nghĩa là không cần nộp thuế cho Xêda, thì phe Hêrôđê sẽ tố 
cáo với nhà chức trách La mã là chống đối chính quyền 
ngoại bang. Chúa Giêsu biết rõ thâm ý của họ nên dùng 
chính đồng tiền nộp thuế có hình Xêda để giải thích cho họ. 
Chỉ vào hình Xêda trên đồng tiền, Chúa bảo họ: Của Xêda, 
trả về Xêda, của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa (Mt 22:21). 
 
Ở đây Chúa Giêsu phân biệt hai phạm vi thế quyền và thần 
quyền. Thế quyền và thần quyền tách biệt nhau, nhưng có 
liên hệ với nhau. Chúa muốn họ cũng vâng phục thế quyền 
để duy trì trật tự và lợi ích công cộng. Thế quyền cũng bắt 
nguồn bởi Thiên Chúa như lời Thánh kinh dạy là mọi quyền 
bính trên trời dưới đất đều bởi Thiên Chúa (Omnis potestas 
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a Deo). Trong bài trích sách ngôn sứ Isaia, Chúa đã dùng 
vua Ba tư ngoại giáo là Kyrô, người được xức dầu, để thống 
trị đế quốc Babylon, đem dân tộc Chúa chọn trở về khỏi ách 
lưu đầy (Is 45:1). Công đồng Vaticanô II nói về những liên 
hệ giữa thế quyền và thần quyền như sau: Tuỳ theo hoàn 
cảnh và địa phương, nếu cả hai càng duy trì được sự cộng 
tác lành mạnh, cả hai càng phục vụ lợi ích của con người 
một cách hữu hiệu hơn (Gaudium et Spes # 76). Dựa vào lời 
Chúa dạy thì Thiên Chúa và Xêda, hay nói cách khác, thần 
quyền và thế quyền, đều có những đòi hỏi nơi người công 
dân. Bằng cách bảo nộp thuế cho Xêda, Chúa muốn bảo toàn 
quyền hợp pháp của Xêda để duy trì trật tự và ích lợi chung 
cho xã hội loài người. Mặc dầu là chính phủ thuộc địa, 
nhưng trong giai đoạn thuộc địa đó, chính quyền thuộc địa 
cũng cung ứng được những tiện ích nào đó cho người dân. 
 
Người công dân trách nhiệm thì tuân hành luật lệ hợp pháp 
của quốc gia để duy trì trật tự và lợi ích công cộng. Ðóng 
thuế là phương tiện giúp chính phủ bảo toàn an ninh và an 
sinh xã hội. Chính Chúa Giêsu đã làm gương trong việc nộp 
thuế Ðền thờ để người khác khỏi vấp phạm, mặc dù cắt 
nghĩa theo luật đền thờ thì Chúa được miễn. Chúa bảo ông 
Phêrô: Con hãy ra biển thả câu, con cá nào bắt được trước 
tiên thì hãy mở miệng nó ra, lấy một đồng bạc về mà nộp 
xuất thuế của Thầy và của con (Mt 17:27). Tuân giữ luật dân 
sự, Mẹ Maria và thánh Giuse đã làm cuộc hành trình về 
Bêlem, để khai sổ nhân danh theo lệnh hoàng đế Au-gút-tô 
(Lc 2:1-7). 
 
Việc tuân giữ luật pháp dân sự giả thiết rằng luật pháp đó 
dựa theo và phù hợp với luật Thiên Chúa. Còn khi mà luật 
pháp dân sự đi ngược lại luật Thiên Chúa, thì người công 
giáo theo tiếng lương tâm ngay thẳng phải bày tỏ lập trường. 
Người công giáo gồm cả hàng giáo sĩ, có hai quyền công 
dân: công dân nước trần thế và công dân nước Trời. Là  
công dân của nước trần thế, người công giáo cần đóng thuế 
và tuân hành luật pháp công bình của quốc gia, xã hội. 
Ngoài ra dựa theo lời Chúa dạy, Giáo hội cũng khuyến khích 
người công giáo, với tư cách là công dân của một quốc gia, 
tham gia vào guồng máy chính trị của xã hội. 
 
Tuy nhiên tập thể Giáo Hội, cũng như hàng giáo sĩ, thành 
phần ưu tú của Giáo hội, không chủ trương tham chính 
(Giáo luật 285,3), cũng không đem chính trị đảng phái vào 
Giáo hội bởi vì Giáo hội là một thực thể siêu việt, đứng trên 
mọi thể chế chính tri. Giáo hội mang tính chất trường tồn, 
còn đảng phái cầm quyền chỉ có tính chất giai đoạn, nay còn 
mai mất khi có việc đổi chủ. Công Ðồng Vaticanô II khẳng 
định về Giáo hội và thể chế chính trị như sau: Giáo hội 
không cách nào bị đồng hoá với một cộng đoàn chính trị và 
cũng không cấu kết với bất cứ hệ thống chính trị nào vì Giáo 
hội vừa là dấu chỉ vừa là bảo đảm cho tính cách siêu việt của 
con người (Gaudium et Spes # 76). 
 
Khi Ðức Cố Thánh Cha Gioan Phaolô II viếng thăm Mỹ 
Châu, Ngài cảnh giác một linh mục là thành viên Hạ viện ở 
một quốc gia Bắc Mỹ và một linh mục bộ trưởng chính phủ 
tại một quốc gia ở Trung Mỹ rằng nếu muốn tiếp tục làm 
linh mục thì phải bỏ việc tham chính. Hai vị đã tuân theo lời 
Ðức Thánh Cha. Lý do là vì tham chính là làm chính trị. Mà 

làm chính trị đôi khi phải thủ đoạn và ma giáo. Mà ma giáo 
và thủ đoạn thì không phù hợp với chức vị và mục vụ linh 
mục. Ngoài ra để được phiếu của nhóm nọ nhóm kia, linh 
mục làm chính trị có thể ủng hộ lập trường nào đó, đi ngược 
lại đường lối của Giáo hội. 
 
Là công dân nước Trời, người công giáo có bổn phận trả 
cho Thiên Chúa những gì thuộc Thiên Chúa. Ta trả cho 
Thiên Chúa bằng việc thờ phượng, tin yêu mến Chúa và 
tuân giữ giới răn Chúa. Ta trả cho Chúa bằng việc góp của 
xây dựng, sửa sang và dọn dẹp nhà Chúa. Ta trả cho Chúa 
bằng việc tông đồ để mở mang nước Chúa hầu làm vinh 
danh Chúa. Ta trả cho Chúa bằng việc bác ái, phục vụ và 
giúp đỡ tha nhân, hình ảnh của Chúa. 
  
 Cầu Nguyện:  
 
Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa đã đến dạy bảo loài người 
phân định giữa thần quyền và thế quyền. Xin cho luật pháp 
các quốc gia được phản ảnh luật Chúa. Còn những nhà làm 
luật chưa nhận biết Chúa, xin cho luật pháp họ đạo đạt được 
phản ảnh luật tự nhiên đã được ghi khắc trong lương tâm 
chính trực của họ. Cũng xin dạy con biết tuân giữ luật pháp 
công chính hầu cho trật tự và tiện ích công cộng được bảo 
đảm. Và xin dạy con biết tuân hành luật Chúa để mối liên hệ 
giữa Chúa và con được tăng triển. Amen. 

*** 

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN  NĂM A 

26 – 10  - 2014 
“Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân” 

 
 Tin Mừng:  Mt 22,34-40 
 
34

 Khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm 
miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. 

35
 Rồi một 

người thông luật trong nhóm hỏi Ðức Giêsu để thử Người 
rằng: 

36
 "Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là 

điều răn lớn nhất?" 
37

 Ðức Giêsu đáp: "Ngươi phải yêu mến 
Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và 
hết trí khôn ngươi. 

38
 Ðó là điều răn lớn nhất và điều răn 

đứng đầu. 
39

 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, 
là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 

40
 Tất cả 

Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều 
răn ấy". 

 
 Suy Niệm:   
  
Người Pharisêu một lần nữa bàn tính gài bẫy Chúa Giêsu. 
Một người trong bọn đặt cho Ngài câu hỏi: “Thưa Thầy, 
trong lề luật đâu là giới răn thứ nhất?”. Đối với họ, ưu tiên 
số một là tuân giữ 613 điều luật Mô sê. Họ chỉ thấy điều 
được phép và điều cấm đoán, nên khinh khi những ai không 
tuân giữ hoàn hảo. 
 
Chúa Giêsu không nhìn mọi sự như thế. Đối với Ngài, điều 
quan trọng nhất là tình yêu tuyệt đối với Thiên Chúa Cha và 
ước muốn cứu độ mọi người. Dĩ nhiên Ngài cũng để ý đến 
những điều được phép và những điều cấm làm; nhưng Đức 
Kitô muốn giúp chúng ta đi xa hơn. Ngài hướng chúng ta 
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đến điều cốt yếu; đó là giới răn thứ nhất: “Ngươi hãy yêu 
mến Chúa là Thiên Chúa ngươi”. Khi đã hiểu được điều đó, 
sẽ không còn giới hạn vào những gì cho phép hay cấm đoán, 
nhưng người ta sẽ làm hết sức mình. Tình yêu của chúng ta 
đối với Thiên Chúa là một ưu tiên tuyệt đối soi sáng toàn thể 
cuộc sống chúng ta. Rồi đến giới răn thứ hai cũng giống giới 
răn thứ nhất: “Ngươi hãy yêu mến đồng loại như chính mình 
ngươi”. Thật vậy, nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa, chúng 
ta cũng sẽ khám phá tình yêu mà Người dành cho từng 
người trong anh em chúng ta. Ngài là một người Cha yêu 
thương tất cả con cái mình. Và khi những đứa con này làm 
điều xấu, tình yêu của người Cha bị tổn thương nơi Ngài. 
Chính vì lẽ đó mà Ngài đòi chúng ta phải yêu thương nhau 
như anh em hoặc đúng hơn như Ngài đã yêu thương chúng 
ta. Người ta không thể nói rằng mình yêu Thiên Chúa mà 
còn giận dữ với một ai đó. Vì thế phải gấp rút có những cử 
chỉ giải hòa và đón nhận những cử chỉ của người khác. Ngày 
mai, có thể là quá trễ. 
 
Tình yêu của chúng ta đối với người khác trước tiên phải tỏ 
ra trong lời nói và những gì chúng ta viết. Ai 
trong chúng ta cũng đều biết rằng lời nói 
phát xuất từ tâm hồn. Chính từ đó sinh ra 
điều tốt lành, nhưng cả những ý tưởng xấu 
xa, những phán đoán vội vã, những kết án 
không hồi lại được. Chúng ta đánh giá một 
ai đó không xứng đáng cho chúng ta tin 
tưởng. Phải chi chúng ta có thói quen suy 
nghĩ về điều tốt của những người chung 
quanh chúng ta! Có thể mắc nguy cơ bị sai 
lầm, nhưng sẽ mang lại nhiều tích cực 
trong cách sống. Bài tin mừng hôm nay muốn giúp đỡ chúng 
ta thay đổi cách nhìn chúng ta về người khác. Chúa Giêsu 
hiện diện trong mỗi người, đặc biệt nơi những người bé nhỏ, 
bệnh tật, bị xã hội loại trừ. Họ chiếm chỗ nhất trong trái tim 
Ngài và chúng ta chỉ có thể yêu thương họ như Ngài. 
 
Bước đầu tiên trong việc yêu thương người lân cận là nói và 
nghĩ tốt về họ; bước này phải được thể hiện bằng những 
hành vi cụ thể. Yêu thương theo cách của Đức Kitô, đó là 
chia sẻ, là đón nhận, là trao ban. Chúng ta sẽ được soi sáng 
nhiều về điều đó khi chiêm ngắm thập giá của Đức Kitô. 
Ngài đã trao ban cho đến tận cùng, đến hiến trọn thân mình. 
Chúa Thánh Thần hiện diện để gợi hứng cho chúng ta biết 
sống tình yêu huynh đệ đó như thế nào: điều ấy có thể diễn 
tả bằng những hành vi rất đơn giản, một nụ cười huynh đệ, 
khiêm nhường lắng nghe, chấp nhận quan điểm của người 
khác, một cố gắng để trở nên dễ thương với người khó 
thương. Và chắc chắn, chúng ta không quên lời cầu nguyện 
vì nó tạo nên một hệ thống liên đới kỳ diệu. Cầu nguyện cho 
người khác, đó cũng là một cách yêu thương. 
 
Một ngày kia, Chúa Giêsu dạy: “Hãy nên trọn lành như Cha 
các con trên trời là đấng trọn lành”. Chúng ta được tạo dựng 
theo hình ảnh của Thiên Chúa. Tất cả những gì chúng ta 
làm, tất cả những gì chúng ta tổ chức, phải luôn phát xuất từ 
tình yêu, vì nhờ vậy  cuộc sống chúng ta sẽ có ý nghĩa. Chỉ 
cần nhìn vào đời sống cụ thể, chúng ta cũng có thể xác tín 
rằng chúng ta vẫn còn ở rất xa mức độ hoàn thiện mà Thiên 
Chúa đòi hỏi. 

Tình yêu tha nhân được nói đến một cách rất cụ thể trong 
lệnh truyền của luật Mô sê: “Ngươi không được đối xử tệ 
bạc với người di cư ở trong nhà ngươi”. Ngày hôm nay cũng 
thế, chúng ta đang đối diện với từng đòan người di cư thuộc 
đủ mọi tầng lớp. Họ phải chạy trốn sự nghèo đói và chiến 
tranh. Họ bị bỏ rơi trong những ổ chuột hoặc trong những 
trại tạm cư. Đây là cơ hội tốt nhất để thực thi giới luật yêu 
thương những người đang cần sự giúp đỡ nhất. “Hãy hoàn 
thiện như Cha các con là đấng Hoàn thiện”. Có thể hoàn 
thiện như Thiên Chúa được không? Tôi tin rằng chúng ta 
phải tiếp nhận lời mời gọi đó như một ánh sáng dẫn đường 
cho chúng ta, một chóp đỉnh mà chúng ta phải hướng tới, 
như một lý tưởng mà chúng ta phải vươn lên hằng ngày. Tin 
mừng ấy trình bày cho chúng ta như một sức bật, một động 
năng không ngừng thúc đẩy chúng ta vươn lên và vượt qua 
chính mình, bởi vì yêu thương Thiên Chúa và yêu thương 
tha nhân như Chúa Giêsu, chúng ta không bao giờ có thể đạt 
đến mức hoàn toàn. Cũng gần giống như một cuộc leo núi 
mà chúng ta phải kiên trì thực hiện trong suốt cuộc sống 
chúng ta. 

 
Điều kỳ diệu là Thiên Chúa không hành 
xử như một vị quan án luôn sẵn sàng tìm 
cách bắt bẻ chúng ta, nhưng trước hết là 
một người Cha không ngừng mời gọi 
chúng ta lớn lên trong tình yêu. Dù 
chúng ta có như thế nào đi nữa, Ngài sẽ 
không bao giờ ngừng yêu thương mời 
gọi chúng ta trở về với Ngài. Đó quả 
thực là tin mừng mà Chúa loan báo cho 
chúng ta hôm nay, một lời mời gọi hãy 

yêu thương như Ngài đã yêu thương. Ngài đến gặp 
chúng ta trong mọi tình huống của cuộc sống để chỉ cho 
chúng ta con đường đến sự Thánh thiện. 
 
Một vài người nghĩ rằng tham dự thánh lễ Chúa Nhật là đã 
thi hành những gì luật buộc. Quả thật, thánh lễ là đỉnh cao 
trong cuộc sống đức tin, vì chính đó là nơi mà chúng ta đón 
nhận Đấng là nguồn mạch của mọi tình yêu. Chúng ta đón 
nhận sức sống Lời Chúa nói với chúng ta: “Điều mà anh em 
phải làm, trước tiên đó là yêu thương Thiên Chúa và tha 
nhân”. Tuy nhiên, từ đỉnh cao ấy, chúng ta được sai đi vào 
cuộc sống bằng cách thực hiện những gì Chúa dạy. Nhờ thế 
mà  sự hiện diện của Chúa Giêsu trong thánh lễ và cuộc 
sống chúng ta hòa quyện vào nhau. Chúa hiện diện để đồng 
hành với chúng ta và chỉ cho chúng ta con đường. Hơn bao 
giờ hết, chúng ta có thể nói với Ngài: “Con tin vào Chúa, 
Lạy Chúa; Ngài là đời con, Ngài là tình yêu của con”. 
  
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa, xin dạy chúng con luôn ý thức rằng mọi sự đều là 
của chúa và những gì chúng con có đều do Chúa ban. Xin 
ban cho chúng con luôn nhận ra tình yêu của Chúa đối với 
chúng con, để chúng con biết đáp trả tình Chúa bằng trái tim 
yêu mến thâm sâu, và sống quảng đại chia sẻ tình thương 
Chúa cho những anh em đang cần chúng con giúp đỡ. 
Amen.  
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