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Chúa Nhật Tuần VII - Mùa Thường Niên 
(Lv 19:1-2.17-18;1 Cr 3:16-23; Mt 5:38-48) 

Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay tiếp tục mời gọi 

chúng ta suy gẫm về thái độ và cách sống luật Chúa 

của mình. Mục đích của luật là để giúp chúng ta trở 

nên hoàn thiện như Cha chúng ta ở trên trời. Trong 

bài đọc 1, trong bối cảnh giao ước và ban luật, “Đức 

Chúa phán với ông Môsê rằng: ‘Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và bảo chúng: 

Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh’” 

(Lv 19:1-2). Để trở nên thánh thiện, con cái Israel phải sống luật yêu thương. Luật yêu thương 

này được tác giả sách Lêvi trình bày theo lối tiêu cực như sau: “Ngươi không được để lòng 

ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi 

mang tội vì nó. Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân 

ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa” (Lv 19:17-18). Trong 

những lời này, chúng ta thấy tiêu chuẩn yêu người khác là tình yêu dành cho chính mình: Mình 

yêu chính mình với tình yêu thế nào thì cũng yêu người khác với tình yêu giống như thế. Điều 

này có xảy ra trong đời sống của người Kitô hữu không? Chúng ta phải chân nhận rằng, nhiều 

người trong chúng ta chưa sống giới luật này, có nghĩa là chẳng mấy người trong chúng ta yêu 

người khác như chính mình. Có nhiều lúc, chúng ta sử dụng người khác như phương tiện để 

đạt đến mục đích ích kỷ của mình. Chúng ta chỉ yêu người khác như chính mình khi chúng ta 

nhìn người khác như là những chủ thể và cũng là con cái như mình. 

Vì chúng ta được mời gọi trở nên thánh thiện, Thánh Phaolô trong bài đọc 2 chỉ ra rằng mỗi 

người là “Đền Thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong mỗi người” (1 Cr 

3:16). Đây chính là lý do để chúng ta tôn trọng và yêu người khác. Bên cạnh đó, Thánh Phaolô 

chỉ ra hai yếu tố cần thiết để biết một người có thánh thiện hay không, đó là (1) không khôn 

ngoan theo thói đời [“Đừng ai tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn 

ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật. Vì sự khôn ngoan 

đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa, như có lời chép rằng: Chúa bắt được kẻ khôn 

ngoan bằng chính mưu gian của chúng. Lại có lời rằng: Tư tưởng kẻ khôn ngoan, Chúa đều 

biết cả: thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài” (1 Cr 3:18-20) và (2) không dựa vào phàm nhân mà 

tự hào [“Vậy đừng ai dựa vào phàm nhân mà tự hào” (1 Cr 3:21). Đây là hai điều chúng ta 

thường tim kiếm trong thế giời ngày hôm nay: chúng ta thường tìm kiếm sự khôn ngoan theo 

tiêu chuẩn con người hơn là tìm sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Bên cạnh đó, chúng ta 

dựa vào con người hơn là Thiên Chúa để giải quyết những khó khăn và vấn đề của cuộc sống 

mình. Cuối cùng, Thánh Phaolô cho biết rằng những người sống thánh thiện là những người 

thuộc về Thiên Chúa: “Vì tất cả đều thuộc về anh em; dù là Phaolô, hay Apôlô, hay Kêpha, dù 

cả thế gian này, sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em 

thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa” (1 Cr 3:21-23). 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Mátthêu tiếp tục trình bày cho chúng ta việc Chúa Giêsu 

đến để kiện toàn lề luật như thế nào. Ngài giải thích luật theo một cách thức rất mới mẽ vì Ngài 

mang con người về lại với ý định ban đầu của Thiên Chúa khi ban luật. Trong trích đoạn hôm 

nay, Chúa Giêsu nói đến hai vấn đề quan trọng mà người Do Thái thường đối diện, đó là trả 

thù và yêu thương kẻ thù. Về việc trả thù [và bồi thường], họ đã có luật dạy rằng: “Anh em đã 

nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng” (Mt 5:38). Câu này là một luật mang tính 



pháp lý về sự trả thù hay đúng hơn là sự đền bù cho những thương thương gây ra (x. Xh 21:22-

25; Lv 24:20; Đnl 19:21). Mặc dù luật này nghe có vẽ man rợ ngày hôm nay, nhưng ý hướng 

ban đầu của nó rất nhân bản vì nó giới hạn sự trả thù (chỉ một mắt cho một mắt, chứ không 

phải hai hoặc ba). Khi luật này được áp dụng lần đầu tiên, nó mang lại một sự tiến bộ thật sự 

về mặt luân lý. Đến thời gian của Chúa Giêsu, các rabbi cảm thấy luật này quá khắc nghiệt và 

bắt đầu quá trình thay đổi hình phạt, nhưng nguyên lý của sự tương đồng vẫn được giữ lại trong 

lối suy nghĩ mang tính pháp lý của các biệt phái và luật sĩ.  

Đứng trước luật “mắt đền mắt, răng đền răng” trong việc đền bù [hay trả thù], Chúa Giêsu dạy 

các môn đệ rằng: “Đừng chống cự người ác; trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả 

má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo 

ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; 

ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi” (Mt 5:39-42). Trong những lời này, Chúa Giêsu 

dạy các môn đệ có thái độ không chống lại sự dữ theo nghĩa là tránh bạo lực hoặc tổn thương 

thể lý. Điều này có thể mở ngỏ cho khả thể chống lại sự dữ trên bình diện tâm lý và luân lý, 

‘chiến đấu trên phương diện truyền thông.’ Một cách cụ thể hơn, lời dạy của Chúa Giêsu là 

một phương cách để chiến thắng sự dữ, chứ không phải ngồi khoanh tay cách bị động hoặc vô 

cảm trước sự dữ. Mục đích của lời dạy là để làm cho kẻ thù phải xấu hổ mà thay đổi cuộc sống 

của mình. Điều này giả định một sự cởi mỡ của kẻ thù, điều mà không luôn luôn xảy ra. Trong 

trường hợp kẻ thù không sẵn sàng thay đổi, thì nguyên lý khác của Kinh Thánh được áp dụng, 

đó là việc “giơ cả má bên trái ra nữa.” Nguyên lý này phản ánh một chi tiết quan trọng trong 

văn hoá của người Do Thái, đó lá đánh má bên phải với phía sau của bàn tay được xem là một 

điều xỉ nhục. Tóm lại, trong lời dạy của mình về vấn đề trả thù hoặc đền bù, Chúa Giêsu mời 

gọi các môn đệ của Ngài phải có thái độ tử tế, chịu đựng, quãng đại, và cởi mở trước những 

người làm tổn thương mình.  

Điều luật thứ hai Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ là yêu thương kẻ thù của mình. Trích 

đoạn trong Tin Mừng hôm nay bắt đầy với lời trích không đầy đủ của Lv 19:18: “Hãy yêu đồng 

loại” và bỏ đi từ quan trọng là “như chính mình,” và thêm vào đó là những lời không có trong 

sách Lêvi, “và hãy ghét kẻ thù.” Đây là một cái nhìn mang tính rất tiêu cực vì nó giới hạn tình 

yêu của chúng ta vào trong một cái khung mang tính dân tộc hạn hẹp. Đứng trước thái độ hạn 

hẹp và tiêu cực đó, Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện 

cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5:44). Những lời này không phải là một lý tưởng mang 

tính hoang tưởng [Làm sao tôi có thể yêu kẻ thù? Điều này là hoang tưởng!), nhưng là một 

chiến lược khôn ngoan để chiến thắng những người bách hại. Cụ thể hơn, những lời này trình 

bày cho chúng ta điều mà cộng đoàn Thánh Mátthêu đang trãi qua, đó là bị loại trừ và bách 

hại. Trong thời kỳ ban đầu của Kitô Giáo, thời kỳ bắt đạo, Kitô Giáo không phải là tôn giáo 

“dồn nén bên trong.” Sự dồn nén này là một chiến lược để chiến thắng sự dữ qua sự khôn ngoan 

của tình yêu. 

Tóm lại, khi sống với sự khôn ngoan của tình yêu 

để đáp lại những kẻ làm hại mình, các môn đệ của 

Chúa Giêsu “mới được trở nên con cái của Cha anh 

em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của 

Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, 

và cho mưa xuống trên người công chính cũng như 

kẻ bất chính” (Mt 5:45). Chỉ khi người môn đệ đi 

vượt qua tình yêu hạn hẹp của mình để sống tình 

yêu của Cha trên trời, họ mới “nên hoàn thiện, như 

Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5:48). 


