
www.linhthao.de 4 
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Th. Phan-xi-cô Át-si-di  
 
Lc 10,13-16 

10:13 "Khốn cho ngươi, hỡi Khoradim! Khốn cho ngươi, hỡi Bétxaiđa! Vì nếu các 

phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđon, thì từ lâu họ đã mặc 

áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. 

10:14 Vì thì, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xiđon sẽ được xử khoan hồng hơn các 

ngươi. 

10:15 Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận 

trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! 

10:16 "Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; 

mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy. 

 

THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG 

“Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um,…” (Lc 10,15) 

 

Suy niệm: Hiện tượng đô thị hóa đang diễn ra khắp nơi. Dân chúng đổ xô về những thành 

phố lớn làm ăn sinh sống, từ đó phát sinh những vấn đề nan giải: ùn tắc giao thông, ô 

nhiễm rác thải, bệnh viện quá tải, giá nhà đất tăng cao. Chung tay xây dựng một “thành 

phố đáng sống”: môi trường xanh sạch đẹp, giao thông thuận tiện, không tệ nạn, an ninh 

bảo đảm,… trở thành một mệnh lệnh của thời đại. Chúa Giê-su đã rao giảng và làm nhiều 

phép lạ tại thành Ca-phác-na-um và các thành lân cận. Chúa muốn làm đẹp thành phố 

bằng Tin Mừng yêu thương của Chúa, nhưng dân chúng không đón nhận lời Chúa và tin 

vào Ngài. Ca-phác-na-um có quyền tự hào về sự phát triển kinh tế của mình nhưng vì 

khước từ Tin Mừng, Chúa đã nói về họ: “Ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? 

Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ” (Lc 10,15). 

 

Mời Bạn: Đối với người Ki-tô hữu, “thành phố đáng sống” không phải là đô thị đạt hay 

vượt những chỉ tiêu trong bảng xếp hạng nhưng là nơi mà những giá trị Tin Mừng thâm 

nhập vào đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Nó tạo cơ hội công bằng cho mọi người 

được  phát triển và phát triển con người toàn diện. Thành phố đáng sống nhờ những cá 

nhân sống cuộc đời đáng sống. 

 

Sống Lời Chúa: Tôi quan tâm đưa tinh thần Phúc Âm vào lĩnh vực tôi đang làm việc: 

kinh doanh, giáo dục, y tế, … 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa ban cho con người ngày nay được thức tỉnh 

lương tâm quay về với chân lý của Chúa. Xin Chúa cho họ nhận ra Chúa là “đường, là sự 

thật và là sự sống” cho nhân loại hôm qua, hôm nay và mãi mãi đến muôn đời. Amen. 


