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30/06/19 CHÚA NHẬT TUẦN 13 TN – C  

Lc 9,51-62 
9:51 Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. 
9:52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị 
cho Người đến. 
9:53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. 
9:54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có 
muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?" 
9:55 Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. 
9:56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác. 
9:57 Thầy trò còn đang đi trên đường, thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, 
tôi cũng xin đi theo". 
9:58 Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa 
đầu". 
9:59 Đức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi!" Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin 
cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã". 
9:60 Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều 
Đại Thiên Chúa". 
9:61 Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ 
biệt gia đình trước đã". 
9:62 Đức Giêsu bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp 
với Nước Thiên Chúa". 

LOAN BÁO TÌNH YÊU THƯƠNG 

“Còn anh, hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa.” (Lc 9,60) 

 

Suy niệm: “Hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa!” Đó là lệnh truyền, nhưng làm thế nào 

để loan báo Triều Đại Thiên Chúa trong thế giới hôm nay? Làm thế nào để thuyết phục nhân 

loại thời nay rằng thực tại được tuyên xưng trong niềm tin của chúng ta là có thật? Thiên Chúa 

dường như ở xa khuất, còn chúng ta, những con người sống với nhau, mặt chạm mặt hằng 

ngày, ít nhất có một việc chúng ta có thể làm ngay, đó là yêu thương nhau, tha thứ cho nhau 

như Chúa yêu thương, tha thứ cho chúng ta; là đối xử với nhau có tình có nghĩa, nhẫn nại và 

bao dung. Sống như thế là chúng ta đã rao giảng cho thế giới biết rằng Thiên Chúa là tình yêu 

và chân lý rồi đó. Sống yêu thương, chúng ta cho thấy rằng gương sáng duy nhất đủ sức thuyết 

phục người khác kính thờ Thiên Chúa chính là thực thi bác ái huynh đệ. 

Mời Bạn: Nói như thế thì thật là dễ, nhưng thực hành được như thế mới là giá trị đích thực. 

Mời bạn bắt mạch cuộc sống mình xem mình đã thực sự sống bác ái huynh đệ hay chưa. Một 

trong những triệu chứng đó là: khi có ai đó làm phiền lòng bạn, gây thiệt hại cho bạn, làm bạn 

tổn thương danh dự, bạn có tiếp tục vui vẻ, yêu thương đối với người ấy không? 

Chia sẻ cảm nhận của bạn khi bạn làm hoà hay đối xử tử tế với một người đang có ác cảm 

với bạn? Bạn có thấy ơn Chúa đang hoạt động trong bạn không? 

Sống Lời Chúa: Làm một việc phục vụ với ý hướng loan báo Tin Mừng Đức Ki-tô. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh của tình yêu Chúa, để con luôn có một 

con tim trong sáng, một thái độ chân thành đối với mọi người. 


