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Lc 14,15-24 
15 Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su rằng : “Phúc thay ai được 

dự tiệc trong Nước Thiên Chúa !” 16 Người đáp : “Một người kia làm tiệc lớn và đã mời 

nhiều người. 17 Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng : ‘Mời quý vị 

đến, cỗ bàn đã sẵn.’ 18 Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất 

nói : ‘Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm ; cho tôi xin kiếu.’ 19 Người khác nói : 

‘Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây ; cho tôi xin kiếu.’ 20 Người khác nói : ‘Tôi mới 

cưới vợ, nên không thể đến được.’ 
21 “Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo 

người đầy tớ rằng : ‘Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các 

người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây.’ 22 Đầy tớ nói : ‘Thưa ông, lệnh 

ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ.’ 23 Ông chủ bảo người đầy tớ : ‘Ra các đường 

làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. 24 Tôi nói cho các anh biết : Những 

khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi’.” 

 

CHỌN HẠNH PHÚC NÀO? 

“Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” (Lc 14,15) 

Suy niệm: Đã là tiệc thì phải vui, và được mời dự tiệc là một vinh hạnh vì được chủ tiệc 

quan tâm, quý trọng. Nên người được mời dự tiệc cảm thấy vui và hạnh phúc. Người 

được mời dự tiệc Nước Trời cảm thấy vui và hạnh phúc gấp bội phần, bởi vì hạnh phúc 

và niềm vui đó là viên mãn và trường tồn. Chúa Giê-su xác nhận họ đúng là người được 

chúc phúc: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” Ấy thế mà có những 

người đã bỏ lỡ cơ hội. Họ được mời mà không đến dự chỉ vì bận tâm đến việc nhỏ mọn 

và chóng qua. Cũng thế, hạnh phúc Thiên Đàng sẽ bị vuột mất nếu như chỉ dừng lại ở 

hạnh phúc nhỏ mọn và chóng qua ở đời này! 

Mời Bạn: Các lý do mà những người được mời trong câu chuyện Tin Mừng đưa ra 

không phải là xấu. Họ đâu từ chối lời mời để chơi bời say sưa hay để sống buông thả 

trong tội lỗi! Nhưng tiếc thay cho đã thiếu khôn ngoan trong việc phân định và chọn lựa. 

Họ chọn niềm vui tạm thời mà không chọn hạnh phúc đời đời; họ giới hạn tầm nhìn của 

mình vào những cái có thực tại giới hạn mà không hướng tầm nhìn vào những giá trị 

vĩnh cửu; họ quá chú ý nghe những lời mời gọi của thế gian mà không màng chi lời mời 

gọi của Đức Giê-su. Những người đánh mất hạnh phục Thiên Đàng vì lý do này lý do kia 

ấy biết đâu chính là bạn và tôi! 

Sống Lời Chúa: Ưu tiên chọn hạnh phúc có giá trị trường tồn và viên mãn hơn những 

hạnh phúc chóng qua. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi chúng con vào dự tiệc Nước Trời. Xin Chúa 

cũng giúp chúng con biết đặt đúng bậc thang giá trị của hạnh phúc đời này và hạnh phúc 

đời đời. 

  

  


