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14/06/18 THỨ NĂM TUẦN 10 TN 

Mt 5,20-26 
5:20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh 

sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 

5:21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người, thì 

đáng bị đưa ra tòa. 

5:22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa. 

Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi 

anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. 

5:23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang 

có chuyện bất bình với anh, 

5:24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở 

lại dâng lễ vật của mình. 

5:25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người 

ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc 

hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 

5:26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu 

cuối cùng. 

LỄ VẬT XỨNG ĐÁNG NHẤT 

“Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại 

dâng lễ vật của mình.” (Mt 5,24) 

 

Suy niệm: Trong các cuộc đua ghi tên vào sách kỷ lục thế giới Guinness, độc đáo nhất 

có lẽ là con đường dài nhất: Đường Cao Tốc Pan-American, dài trên 48.000km, bắt 

đầu từ Vịnh Prudhoe ở Alaska, đi qua 17 quốc gia xuống tận thành phố cực nam của 

Nam Mỹ là Ushuaia của Argentina, nơi được mệnh danh là “Tận Cùng Thế Giới”. Thế 

nhưng, trong cuộc sống thực tế của mỗi người cũng như đời sống xã hội, con đường 

dài nhất lại là những con đường vô hình, “con đường đi từ cái đầu đến trái tim” (từ một 

cuốn sách của Maria Durso). Đường cao tốc Pan-American có một đoạn chừng trên 

100km gọi là “Vực Darién” không thể đi qua bằng các phương tiện cơ giới thông 

thường nhưng người ta cũng đã có cách vượt qua; còn con đường từ cái đầu đến trái 

tim có một vực thẳm chỉ có thể nối liền bằng tình yêu thương, sự tha thứ, hoà giải với 

nhau. Bởi thế, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã nhắc nhở các môn đệ: hãy 

yêu thương, hãy làm hoà với nhau trước rồi hãy đến dâng lễ tế sau. 

 

Mời Bạn: Thiên Chúa cần lòng nhân chứ không cần hy lễ; và hy lễ chỉ đẹp lòng Chúa 

khi phải xuất phát từ tình thương. Bạn có dám vượt trên mọi lo lắng, toan tính, và sợ 

hãi để yêu thương không? Bạn có tin và sống như thánh Âu-tinh nói: Cứ yêu thương 

trước rồi làm gì hãy làm sau không? 

 

Sống Lời Chúa: Thường xuyên xét mình: tôi làm việc này việc khác có phát xuất từ 

động lực của tình yêu hay không. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con ước mơ nhiều nhưng con vẫn chưa dám yêu. Xin cho con 

biết yêu như Chúa yêu để xứng đáng là con Chúa. 
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