
Bài Dịch Kinh Thánh Chúa Nhật Thứ VIII Thường Niên (03 tháng 03, 2019) Năm C 
 
Gospel Translation of the Eighth Sunday in Ordinary Time – March 03, 2019 C 
 
 

PHÚC ÂM (Gospel): Lc 6, 39-45 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Người mù có thể dẫn người mù được 
chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống 
như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi. 

"Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? 
Sao ngươi có thể nói với người anh em: 'Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh', 
trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà 
ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi. 

"Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái 
tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không 
hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự 
thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra".  

Đó là lời Chúa. 

 
 Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary):  Luca 6:39-45 
 
Tin mừng hôm nay là sự tiếp nối Bài giảng của Chúa Giêsu trên đồng bằng.  Đoạn văn này có 
bốn dụ ngôn ngắn gọn.  Chìa khóa để hiểu tất cả bốn dụ ngôn này nằm trong thông điệp của câu 
chuyện cái đà trong mắt con người.  Người môn đệ nào mà nhận mình không có tội nào cũng 
chẳng khác hơn một anh mù đang làm việc dẫn đường;  việc làm của anh ta thật là  vô dụng với 
kẻ khác.  Nhưng nếu người môn đệ hết lòng hành động giống như Chúa Giêsu, thầy của mình, 
thì hành động của anh ta sẽ có lợi cho chính anh ta và cho cả người khác nữa.  Người môn đệ 
nào mà  luôn tập trung hướng mắt về Chúa Giêsu cũng được ví như một cây vả tốt và cây đó sẽ 
sinh ra trái tốt.  Lời nói và hành động chính trực của họ ảnh hưởng đến người khác và họ trở 
thành môn đệ trung thành của Chúa Giêsu. Bài đọc I và bài đọc II (Linh, there is no 3rd reading, 
may be father miswrote it) Chúa Nhật hôm nay kêu gọi chúng ta phải xem xét lời nói và hành 
động của chính chúng ta vì chúng ta thường hành động những gì chúng ta suy nghĩ trong lòng.  
 
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. Hầu hết chúng ta đều không thấy lỗi lầm của chính mình.  Giải pháp nào có thể giúp chúng ta 
ngăn chặn điều này xảy ra? 
 
3. Các nhà tâm lý học thường nói rằng thái độ và cách cư xử của người khác mà chính chúng ta 
ghét nhất thường hiện diện trong chính lối sống của chúng ta, ví dụ, một người có tính thích 
kiểm soát người khác thường lại hay thích chỉ trích những người có tính cai trị và sai khiến kẻ 
khác. Bạn nghĩ gì về ý tưởng này? Bạn cho vài ví dụ khác về cách cư xử mà chúng ta (hoặc 
người khác) có về cách chúng ta chỉ trích người khác? 
 
4. Bạn cho biết một khía cạnh của đời sống của bạn mà bạn mong muốn sinh được nhiều hoa 
trái hơn, ví dụ, bạn muốn hết lòng chia sẻ đức tin của mình với người khác.  Hành động nào sẽ 
giúp bạn làm việc có nhiều hiệu quả hơn, chẳng hạn như trong việc chia sẻ đức tin? 
 

5. Kể một sự việc trong bài tin mừng hôm nay nói nếu chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu thì 
chúng ta phải hành động như thế nào. 

 


