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Mt 22,34-40 
22:34 Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì 
những người Pharisêu họp nhau lại. 
22:35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng: 
22:36 "Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn lớn nhất?" 
22:37 Đức Giêsu đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, 
hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 
22:38 Đó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. 
22:39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người 
thân cận như chính mình. 
22:40 Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn 
ấy". 
 

MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI 
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết 
linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều 
răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi 

phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22,37-39) 
 

Suy niệm: Đạo Công giáo là đạo yêu thương: mến Chúa yêu người là nét đặc 
trưng của đạo này. Tính yêu thương ấy bắt nguồn từ Thiên Chúa, Ngài chính 
là Tình Yêu (1Ga 4,7-8). Phần con người, được tạo dựng theo hình ảnh của 
Thiên Chúa, Công đồng Vatican II gọi là “thiên chức toàn vẹn của con người” 
(Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng, 11), con người có khả năng yêu thương và 
được mời gọi để yêu thương. Vì thế, muốn mến Chúa thì phải yêu người: “Ai 
không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến 
Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4,20). Chỉ có thể làm được điều đó 
trong Đức Giê-su, Con Thiên Chúa làm người, Đấng đã đồng hóa mình với 
con người, đặc biệt với người nghèo khổ. 
 
Mời Bạn: Khi nói tới yêu thương, phải nghĩ ngay đến việc dấn thân phục vụ. 
Bởi qua sự chân thành phục vụ, chúng ta mới cảm nghiệm được sự đồng cảm, 
chia sẻ và khích lệ nâng đỡ nhau trong từng cảnh đời cụ thể. Vì vậy, khi bạn 
chấp nhận nhau, quảng đại, yêu thương và tha thứ cho tha nhân, bạn mới 
thấm thía được sự yêu thương của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. 
 
Sống Lời Chúa: Quyết tâm yêu như Chúa yêu, để rồi phục vụ mà không so 
đo tính toán, dấn thân mà không bon chen ích kỷ, sống chân thành và tôn trọng 
mọi người Chúa Giê-su đang hiện diện trong họ, để khi phục vụ yêu mến họ, 
là ta đang phục vụ yêu mến Chúa. 
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