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Th. Gia-nu-a-ri-ô, giám mục, tử đạo 

Lc 7,31-35 
7:31 Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? 
7:32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: "Tụi tôi thổi sáo cho 

các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh 

không khóc than". 
7:33 Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các 

ông bảo: "Ông ta bị quỵ ám". 
7:34 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: "Đây là tay 

ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi". 
7:35 Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho". 

 

trân trọng sự khác biệt 

“Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay 

ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ ” (Lc 7,34) 

 

Suy niệm: Lối sống của Gio-an Tẩy Giả và của Đức Giê-su thật khác nhau. 

Gio-an nhiệm nhặt; còn Đức Giê-su thông thoáng cởi mở. Buồn cười là cả hai 

đều bị người Do Thái chỉ trích, do chính lối sống của mỗi vị. Vạch ra cái ‘buồn 

cười’ ấy ở đây, Đức Giê-su không chỉ nhằm xác nhận một kinh nghiệm về nhân 

tình thế thái: Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người 

chê. Phải chăng Ngài còn hàm ý rằng không có một lối sống duy nhất tốt, mà có 

nhiều: mỗi người, theo ơn gọi của mình, sẽ đảm nhận lối sống phù hợp với ơn 

gọi đó? Điều cốt yếu là cái động lực, cái ‘hồn’ của lối sống mà mình đảm nhận. 

 

Mời Bạn: Cảnh giác mối cám dỗ (nhiều khi trong vô thức) đòi kẻ khác phải 

giống mình hay phải theo ý mình (như thể ý mình luôn luôn đúng nhất và tốt 

nhất!). Đức Giê-su gọi những người như vậy là “như lũ trẻ ngoài chợ;” khoa 

tâm lý ngày nay sẽ xác định cách “chuyên môn” hơn: đó là thái độ “bạo chúa” 

của trẻ lên hai! Chúng ta không còn là trẻ lên hai nữa, và ta cần học biết tích 

cực nhìn nhận và trân trọng sự khác biệt nơi người khác, nhất là khi ta nắm giữ 

những quyền hành nào đó trong gia đình, xã hội hay trong Giáo Hội. 

 

Chia sẻ: Theo bạn, làm sao để dễ chấp nhận người khác? 

 

Sống Lời Chúa: Một cách để chấp nhận người khác là chân thành yêu thương 

họ, như Đức Giê-su đã yêu thương và trở nên “bạn bè với quân thu thuế và 

phường tội lỗi.” 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết ép mình nên giống Chúa thay 

vì ép kẻ khác nên giống mình. Amen. 
  


