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Lc 11,42-46 

11:42 Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người nộp thuế thập phân về 

bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên 

Chúa. Phải làm các điều này mà không được bỏ qua các điều kia. 

11:43 Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong 

hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. 

11:44 Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm 

lên mà không hay". 

11:45 Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói như 

vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!" 

11:46 Đức Giêsu nói: "Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người 

chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù 

một ngón tay cũng không động vào. 

 

LỜI CHÚA ĐỔI MỚI CUỘC ĐỜI 

“Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ 

công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa.” (Lc 11,42) 

 

Suy niệm: Sứ mệnh loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Giê-su không phải lúc nào 

cũng xuôi chèo mát mái. Có lúc người ta đón nhận và khen ngợi lời Ngài như “có uy 

quyền.” Thế nhưng, cũng có lắm khi người ta cho rằng lời ấy “chói tai.” Hôm nay một số 

người lại bảo rằng lời Ngài làm nhục họ. Để hiểu lời Đức Giê-su, ta phải đặt lời ấy trong 

một bối cảnh rộng lớn hơn: Ngài đến loan báo năm hồng ân, bao hàm cả ơn tha thứ. “Tội 

của con được tha” là Tin Mừng được loan báo cho mọi người. Ơn tha thứ của Thiên Chúa 

không áp đặt trên tội nhân, nhưng mời gọi họ mở lòng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. 

Những lời “chói tai” lại là lời khai quang và chuẩn bị tâm hồn trở nên mảnh đất tốt đón 

nhận ơn tha thứ. 

 

Mời Bạn: Không ít lần bạn thấy Lời Chúa “chói tai”, từ đó ngại ngùng đọc và suy niệm 

Lời Chúa. Hôm nay Lời Chúa giúp chúng ta nhận ra điều Chúa muốn khi loan báo lời 

hồng ân. Quả thật, Lời Chúa vừa “vạch nát tâm can,” vừa có sức cứu độ. 

 

Chia sẻ: Vì sao bạn ngại đọc và suy niệm Lời Chúa? 

 

Sống Lời Chúa: Đọc lại đoạn Lời Chúa ngày hôm nay, và xét xem mình có vấp phải 

những lầm lỗi như Chúa vạch ra không, rồi tìm cách sửa đổi. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con yêu mến và chuyên cần suy niệm Lời Chúa. 

Ngay cả những lúc Lời Chúa mổ xẻ những lầm lỗi của con, xin cho con biết tri ân Chúa, 

và chân thành thưa với Chúa rằng chỉ có Chúa mới có những Lời ban sự sống đời đời. 

Amen. 


