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Mt 5,20-26 

20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh 

em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được 

vào Nước Trời. 

21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người ; ai giết người, thì 

đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, 

thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước 

Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả 

ngục thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có 

người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn 

thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy 

mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa 

công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh 

sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả 

hết đồng xu cuối cùng.” 

TRỞ THÀNH SỨ GIẢ HOÀ BÌNH 

“Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: chớ giết người… Còn Thầy, Thầy bảo 

cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà.” (Mt 5,23-24) 

Suy niệm: Chúng ta rợn tóc gáy khi nghe kể về những vụ giết người chỉ vì vài chục 

ngàn đồng; hoặc người bị phụ tình dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng kẻ bạc tình; 

vợ giết chồng rồi dùng dao bầu chặt làm nhiều khúc để phi tang… Kinh khiếp quá! 

Thế nhưng, Đức Giê-su nói với chúng ta rằng không phải chỉ khi cầm dao đâm chém 

người khác, mới đáng bị lên án! Bởi vì có thể chúng mình đang gây những vết 

thương nơi trái tim, trong cõi lòng người anh em bằng những hình thức tinh vi hơn 

nhiều: giận dữ, mắng chửi, đe doạ, với những âm mưu, qua nhiều thủ đoạn. Đức 

Giê-su cấm cả những hình thức ‘giết người không dao’ ấy!  Ngài muốn chúng ta 

sống tâm tình hoà bình với người chung quanh, để nhờ vậy, sống tâm tình an bình 

với Ngài. 

Mời Bạn nhìn lại để thấy bao lần bạn là ‘hung thủ’ gây bao vết thương lòng cho 

người anh em với ‘hung khí’ là ánh mắt khó chịu, nụ cười mỉa mai, lời nói chua cay 

gắt gỏng, cử chỉ nóng nảy thô bạo, thái độ vô tâm lãnh đạm… Lời Chúa hôm nay 

mời gọi bạn biến đổi từ ‘hung thủ’ trở thành ‘sứ giả thiện chí’ xây dựng hoà bình 

của Nước Trời. Bạn đã sẵn sàng? 

Chia sẻ: Tôi thường là ‘hung thủ’ với những người anh em nào? Ở những phương 

diện nào? Làm gì để sửa đổi? 

Sống Lời Chúa: Ngày hôm nay, tôi sẽ bớt một cử chỉ gắt gỏng, một lời nói chua 

cay… với người chung quanh. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con thường sống thiếu tế nhị, không tôn 

trọng yêu thương những anh chị em lân cận. Xin Chúa biến đổi lòng chúng con. 


