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Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể nghĩ rằng thánh Luca đã nhìn vào con người và cách sống của  

Chúa Giêsu để họa ra bức tranh người Samaria nhân hậu. Bức họa ấy vừa nói lên vai trò ‘cứu thế’ của Chúa 

Giêsu khi chữa lành các vết thương tội lỗi của nhân loại, vừa diễn tả thái độ nhân ái của Chúa trong khi tiếp 

xúc với mọi hạng người. Đặc biệt thánh Luca cho thấy Chúa Giêsu trên con đường truyền giáo với các môn 

đệ và đó là hình ảnh nói lên rằng Người luôn đồng hành cùng Hội Thánh. Chúa luôn nhắc nhở chúng ta muốn 

đi theo Người phải có tinh thần từ bỏ mọi sự và hiến thân cho Nước Trời. Hôm nay Người dạy chúng ta phải 

làm gì để được hạnh phúc thật. Chúa lợi dụng sự kiện có kẻ muốn hỏi Người về điều đó để dạy chúng ta. 

Thánh Luca kể rằng hôm ấy có một vị luật sĩ lên tiếng hỏi thử Chúa Giêsu : “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để 

được sống đời đời ?” Chắc chắn người ấy đã có câu trả lời (vì là một luật sĩ ắt phải am tường luật pháp). 

Nhưng có lẽ người ấy muốn biết giáo lý khá mới mẻ của ông Giêsu nầy có trung thành với luật pháp Do Thái 

Giáo hay không. Trong cả câu chuyện nầy, thái độ người ấy dường như cho thấy ông ta muốn chân thành tìm 

hiểu thật, nên khi Chúa Giêsu hỏi ngược lại ông ta : “Luật dạy thế nào ? Ông đọc thấy gì ?”. Ông ấy vội vàng 

thưa hết những gì ông ta biết. “Thưa Thầy, luật dạy phải kính mến Chúa hết sức mình và yêu thân cận như 

yêu chính mình”. Ông ấy đã khéo léo nối kết một câu trong Sách Lêvi (19,18) với một câu trong sách Đệ Nhị 

Luật (6,5), điều ấy chứng tỏ ông là người chẳng những am tường luật pháp  mà còn biết tổng hợp để có những 

nguyên tắc sống đạo đầy đủ. Vì thế Chúa khen ông và bảo ông cứ việc sống như thế. 

Nhưng thánh Luca không muốn dừng lại ở đây. Chúa Giêsu biết ai cũng đã hiểu muốn sống đạo thì phải kính 

mến Chúa và yêu thương người, nhưng thực tế thì ít ai biết thực hành những điều căn bản ấy. Thế nên Người 

đã để cho vị luật sĩ kia hỏi thêm nhằm tạo dịp để Người giải thích rộng rãi hơn và dạy chúng ta phải biết thực 

hành luật mến Chúa yêu người như thế nào. Chúng ta có thể nghĩ rằng câu chuyện người luật sĩ đến chất vấn 

Chúa Giêsu và câu chuyện người Samaria nhân hậu có thể là hai câu chuyện khác nhau đã xảy ra trong cuộc 

đời Chúa Giêsu, nhưng Luca đã ghép lại thành một để đưa ra cho chúng ta một bài học thực tế. Đó là bài học 

mà ai trong chúng ta cũng muốn học hỏi là “Phải làm gì để được sống đời đời ?”Khi đặt câu hỏi như vậy, 

thánh Luca đã hàm ý khẳng định rằng : Đạo không phải là vấn đề lý thuyết suông, nhưng là vấn đề thực hành. 

Theo đạo không phải là ‘biết đạo’, nhưng là ‘sống đạo’ và làm những điều đạo dạy. Những việc nầy trở đi trở 

lại cũng vẫn chỉ là những việc bác ái thương người. Nếu trong sách Tin Mừng của Mátthêu có đoạn nói rằng 

trong ngày phán xét Chúa chỉ tra hỏi mỗi người về những việc đã làm cho tha nhân, thì ở đây Luca cũng quả 

quyết : muốn được sống đời đời phải hành động như người Samaria nhân ái.  

Ở đời có nhiều người cư xử như vị tư tế và thầy Lêvi trong câu chuyện. Họ giao tiếp với người khác khi người 

nầy đang ở trong tình trạng bình thường. Nhưng chẳng may kẻ nầy sa cơ thất thế, thì lập tức bị bỏ rơi và coi 

như xa lạ. Ở đây Luca còn muốn nói rõ hơn rằng Chúa không ưa thích những lễ dâng (vị tư tế và thầy Lêvi là 

những người dâng lễ vật) nhưng Chúa chỉ muốn lòng thương xót. Quả vậy, cả bài Tin Mừng hôm nay chỉ 

muốn làm nổi bật cái tư cách dễ thương của người Samaria tốt bụng. Chúng ta thấy ông ta xuống ngựa và đến 

cúi xuống trên con người đang nằm quằn quại trên vệ đường. Ông chẳng để ý xem kẻ bất hạnh đây là ai ?  Là 

người Giuđêa hay Galilêa hay là đồng hương của ông ? Ông chỉ thấy đây là một kẻ bất hạnh, một nạn nhân 

của cái ác đang cần sự cứu giúp. Ông nhận thấy bổn phận của ông là yêu thương người ấy như ông yêu thương 

chính ông. Cho nên ông không ngần ngại đổ dầu, rót rượu lên các vết thương, băng bó mau lẹ, vực người ấy 

lên ngựa của ông rồi mau mau đến quán trọ gần nhất. Sau khi lo thuốc thang cho người ấy đỡ, ông giao lại 

cho chủ quán săn sóc và dặn rằng khi trở về ông sẽ trang trải mọi phí tổn. 

Chính những hành động bác ái làm chứng cho biết ai thật có lòng nhân hậu. ai thật là môn đệ của Chúa Giêsu, 

ai là người sẽ được sống đời đời ? Cho nên thật chí lý khi Chúa Giêsu kết luận : “Hãy đi và làm như vậy”. 

Thánh Luca còn ngầm nói rằng : Chúa không ưa những của lễ dâng hiến, nhưng Chúa tìm lòng thương xót và 

chính lòng thương xót sẽ xóa bỏ hận thù để làm cho những kẻ trước đây xa lạ trở nên thân cận và gần gũi. Câu 

chuyện hôm nay thật đẹp. Bài học nầy cần được suy nghĩ. Nhưng cẩn thận, nếu chúng ta chỉ dừng lại trong 

lĩnh vực tư tưởng thì sẽ không đạt được ý của tác giả. Chúng ta phải sống đạo chứ không phải biết đạo, hiểu 

đạo mà thôi. Phải ra tay thi hành lòng thương xót . Hãy bắt đầu ngay trong chính gia đình mình vì biết đâu 

cũng có những ‘nạn nhân cần lòng thương xót’ đang ở ngay sát bên chúng ta.       Linh mục Phạm Quang Hồng sưu tầm.  



    


