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PHÚC ÂM (Gospel): Lc 13, 1-9 

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm 
cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: "Các ngươi tưởng rằng mấy 
người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ 
Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất 
cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè 
chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: 
không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt 
như vậy". 

Ngài nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm 
quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: 'Kìa, ba năm nay ta đến tìm 
quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!' Nhưng anh 
ta đáp rằng: 'Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón 
phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi'".  

Đó là lời Chúa. 

 
Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary)  Luca 13:1-9 
 

Phúc âm hôm nay đề cập đến hai thảm cảnh mà người Do Thái yêu cầu Chúa Giêsu bình luận. 
Họ dường như tin rằng những điều xấu đã xảy ra với các nạn nhân vì họ là kẻ tội lỗi. Sự chưa 
xảy ra những điều xấu trong cuộc sống của những người hỏi ngụ ý rằng họ là người công chính 
không cần phải ăn năn. 
 

. 
Chúa Giê-su nhanh chóng chỉnh ngay những người hỏi Ngài vấn đề này: Không phải điều xấu 
xảy ra cho nạn nhân của  bất cứ thảm cảnh nào tại vì họ là người bất chính hoặc tội lỗi. Và trong 
cuộc sống bạn chưa có gặp những điều xấu không có nghĩa là bạn không cần phải ăn năn. Thật 
vậy, bạn mới là người phải ăn năn. Chúa Giêsu khuyên nhủ họ: “ tất cả chúng con đều cần phải 
ăn năn hối cải, và nếu chúng con không ăn năn hối cải, thì sẽ bị huỷ diệt.” Người không ăn năn 
sẽ phải  chiu số phận tồi tệ hơn số phận người nạn nhân của một cuộc thảm cảnh. Chúa Giêsu 
dùng hai sự kiện khủng khiếp như một phép ẩn dụ cho cái kết thúc thảm khốc đang chờ đợi 
những người không chịu ăn năn. Chúa Giêsu nói rằng thảm kịch lớn trong cuộc sống là không 
để bị lạm dụng hoặc bị giết một cách bất ngờ. Hơn nữa, thảm kịch thực sự nằm trong trái tim 
của mỗi người chúng ta và sự lựa chọn của chúng ta khi muốn từ chối lời kêu gọi sám hối của 
Thiên Chúa hoặc thay đổi trái tim để quay về với Ngài. 
Chúa Giêsu khuyến khích khán giả của Ngài (và chúng ta nữa) đừng bận tâm về những điều xấu 
xảy ra với con người, mà nên quan tâm đến tình trạng của chính tâm hồn họ. Thật là bi thảm khi 
nghe một người bị giết, nhưng đối với Chúa Giêsu, không có thảm kịch nào tồi tệ hơn khi một 



tâm hồn và một trái tim khép kín lòng tin Thiên Chúa.  Vì không ai có thể đủ khả năng tự mãn 
về đức tin của mình. 
Trong câu chuyện ngụ ngôn về cây vả của Jesus, đôi khi được gọi là câu chuyện ngụ ngôn về cơ 
hội thứ hai, người chủ vườn, nhận thấy cây vả của mình không mang trái, muốn cắt bỏ cây. 
Người trồng cây yêu cầu ông chủ cho cây này thêm một cơ hội nữa: “thưa ngài, hãy để nó sống 
thêm một năm nữa.” Cây vả đây tượng trưng cho nước Do Thái. Cũng vậy, người trồng cây đại 
diện cho Thiên Chúa. Giống y như người làm vườn kiên nhẫn với cây vả, thì Thiên Chúa cũng 
kiên nhẫn với tội nhân như thế. Khi còn trẻ, Mosen giết chết một người đàn ông nhưng Thiên 
Chúa vẫn tha thứ cho anh ta. Thiên Chúa đã thấy kẻ giết người này có tiềm năng lớn mạnh và 
đã kêu gọi anh ta thi hành một nhiệm vụ tuyệt vời. Lịch sử giáo hội có đầy đủ các ví dụ về 
những cây vả cằn cỗi, rồi với thời gian, đã đem lại nhiều hoa quả tốt, ví dụ như thánh Phaolô, 
thánh Augustine và thánh Thomas Merton. Tuy nhiên, câu chuyện ngụ ngôn cũng cho thấy rõ 
rằng thời gian có thể không còn nữa cho những kẻ không ăn năn.  Nếu con người từ chối cơ hội 
này qua cơ hội khác luôn xoay trong cuộc sống của mình, Thiên Chúa sẽ không từ bỏ họ, nhưng 
họ sẽ, bằng cách tự lựa chọn cố tình, tự tránh mình ra khỏi thiên quốc. Dụ ngôn này kêu gọi 
chúng ta hãy trở thành những cây có thật nhiều hoa quả trong vườn nho của Thiên Chúa. 
 

Câu Hỏi Chia Sẻ (Faith Sharing Questions) 
 

1.  Quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ câu nào trong Tin Mừng đã làm cho bạn chú ý. Tại 
sao? 

2. Trải nghiệm của Mosen trên ‘bụi đốt” đã thay đổi đáng kể quá trình sống của anh ta. Bạn đã 
có một trải nghiệm về ‘bụi đốt” này chưa? Hay một trải nghiệm về sự gần gũi với Thiên Chúa, 
điều đó đã thay đổi quá trình sống của bạn chưa? Nếu có, vậy kinh nghiệm đó như thế nào. 

3. Bài đọc II là một lời kêu gọi hoán cải liên tục. Trong Tin Mừng, có một lời kêu gọi tha thiết 
cấp về hoán cải. Cho vài ví dụ về những gì liên quan đến sự hoán cải liên tục. 

4.” Ông đến tìm quả ở cây nhưng không thấy.” Bạn nghĩ Chúa Giê-su muốn các môn đệ của 
Ngài mang loại quả nào? Chia sẻ một ví dụ về một loại quả mà bạn đang tìm cách chịu đựng 
hàng ngày. 

5. Lời kêu gọi hàng ngày của chúng ta là nói và hành động y như các môn đệ của Chúa Giêsu. 
Vậy Tin Mừng hôm nay yêu cầu gì về chúng ta, môn đệ của Chúa? 

 

 


