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PHÚC ÂM (Gospel): Luca 6, 27-38 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các 
con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền 
rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má 
bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho 
và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy 
làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì 
cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn 
cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho 
ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho 
những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. 

Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần 
thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Đấng Tối Cao, vì Người nhân 
hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. 

Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán, thì các con sẽ 
khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha 
thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà 
đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy".  

Đó là lời Chúa. 

 
 
Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary):  :  Luca 6:27-38 
 
Trong phúc âm này, chúng ta tiếp tục lắng nghe Bài giảng của Chúa Giêsu trên đồng bằng. Bài 
hôm nay tập trung vào việc " yêu thương kẻ thù". Chúa Giêsu thách thức chúng ta không những 
không trả thù mà còn làm ơn cho kẻ thù: yêu thương họ, làm ơn cho họ, chúc phúc và cầu 
nguyện cho họ. Sau đó, Chúa Giêsu còn đưa ra những ví dụ thực tế về cách chúng ta cần phải tỏ 
tình yêu của mình với kẻ thù, chẳng hạn như: bạn hãy đưa má kia khi bị đánh má này, bạn đưa 
luôn áo trong của mình khi bị lấy áo choàng ngoài, bạn không mong nhận lại tiền đã cho người 
khác mượn . Chúa Giêsu còn nói với chúng ta rằng: nếu chúng ta chỉ yêu kẻ yêu chúng ta, 
chúng ta chẳng tốt gì hơn kẻ ngoại đạo. Thử thách thực sự của Thiên Chúa Giáo là chúng ta 
phải yêu kẻ đã ghét chúng ta, yêu kẻ đã coi thường chúng ta và yêu kẻ đã hại chúng ta. Rõ ràng, 
tình yêu đó không thể thực hiện được nếu không có tấm lòng hợp tác thành thật với ân sủng của 
Thiên Chúa ban. 
 



Chúa Giêsu chưa chấm dứt lời khuyên ở đây. Ngài còn nói rằng chúng ta phải bỏ cá tính xét 
đoán và kết án của mình và chúng ta phải biết rộng lượng giúp đỡ kẻ khác. Với tất cả những 
điều khuyên bảo trên, Chúa Giêsu mới chính là mẫu gương cho chúng ta. Lúc chết trên thập giá, 
Ngài đã tha thứ cho Philatô, cho những người lính, và cho những người trong đám đông đã la 
hét " đóng đinh nó"! kể cả tha thứ cho các môn đệ mà đã bỏ rơi Ngài. Ngoài ra, Da-vít cũng đã 
mô tả tấm lòng tha thứ cho chúng ta trong bài đọc  I; và thánh Phaolô, cũng được xem như, đã 
tha thứ cho tất cả những kẻ ném đá anh ta, đánh đập anh ta và vu khống anh ta. Các môn đệ của 
thời đại ngày nay như  Đức Giáo hoàng John Paul, Nelson Mandela và cả những người đã tha 
thứ cho kẻ đã sát hại gia đình mình, đều cho chúng ta thấy rằng, với ân sủng của Thiên Chúa, 
chúng ta có thể tha thứ cho bất cứ những ai mà dường như khó mà tha thứ được. Chúng ta càng 
tha thứ nhiều cho những ai đã làm tổn thương chúng ta, chúng ta sẽ càng trở nên giống Chúa 
Giêsu. Chúng ta sẽ trở thành một hình ảnh sống động của Chúa Kitô từ bi và tha thứ trong thế 
giới ngày nay. 
 
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. Tại sao lại có những người có thể tha thứ cho những người làm họ tổn thương đau đớn tột 
cùng (ví dụ: tha thứ  cho kẻ đã giết người thân mình) trong khi lại có nhiều người trong chúng 
ta không thể hoặc không muốn tha thứ cho những người làm họ tổn thương có một chút xíu? 
 
3. Hành động nào và sự giúp đỡ nào có thể đem lại  tha thứ cho cuộc sống đầy đau thương này? 
 
4. Có bao giờ bạn đã phải tha thứ cho Thiên Chúa hoặc cho Giáo Hội chưa?  Nếu vậy, điều gì 
đã giúp bạn thực hiện được điều này? 
 
5. Kể một sự việc trong bài tin mừng hôm nay nói nếu khi chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu 
thì chúng ta phải hành động như thế nào.   
 

 


