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Phúc Âm Thánh Luca. (Lc 14, 15-24): MỜI THAM DỰ ĂN TIỆC NƯỚC TRỜI

Khi ấy, một người đồng bàn thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong
nước Thiên Chúa". Người phán cùng kẻ ấy rằng: "Có một người kia dọn tiệc linh đình, và đã mời
nhiều thực khách. Tới giờ dự tiệc, ông sai đầy tớ đi báo cho những kẻ được mời để họ đến, vì
mọi sự đã dọn sẵn sàng rồi. Nhưng mọi người đồng thanh xin kiếu. Người thứ nhất nói với ông
rằng: "Tôi mới tậu một thửa ruộng, tôi cần phải đi xem đất, nên xin ông cho tôi kiếu". Người thứ
hai nói: "Tôi mới mua năm đôi bò, và tôi phải đi thử chúng, nên xin ông cho tôi kiếu". Người khác
lại rằng: "Tôi mới cưới vợ, bởi đó tôi không thể đến được". "Người đầy tớ trở về thuật lại những
điều đó cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà liền nổi giận, bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy cấp tốc đi
ra các công trường và các ngõ hẻm thành phố mà dẫn về đây những người hành khất, tàn tật,
đui mù và què quặt". Người đầy tớ trở về trình rằng: "Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành,
thế mà hãy còn dư chỗ". Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ
và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những
kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ

Dụ ngôn về bữa tiệc là một minh họa thêm về sự từ chối của dân Ít-ra-en là những người dân
được Thiên Chúa tuyển chọn, về lời mời của Chúa Giêsu tham gia bữa tiệc trong vương quốc và
việc mở rộng lời mời đến những người Do Thái khác, những người bị coi là người nghèo, tàn tật,
mù. , và người què phân loại họ vào số những người nhận ra nhu cầu ơn cứu rỗi của họ, và cho
những người dân ngoại. (HĐGMHK)

Bài đọc hôm nay làm tôi nghĩ về người Công giáo. Họ được mời đến nhà thờ để tham dự bàn
tiệc mà Chúa Giêsu chuẩn bị và dọn sẵn cho họ trong mỗi thánh lễ. Tuy nhiên, nhiều người
trong số họ từ chối đến với nhà thờ để tham dự thánh lễ vì nhiều lý do khác nhau.
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Bữa tiệc của Chúa Giêsu mời gọi tất cả những ai biết họ cần ăn bánh từ trời như Ngài đã phán:
"Ta là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh
này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết."(Ga. 6, 48-50)

Con người yêu những điều trên đời này và chối bỏ tình yêu của Thiên Chúa. Thánh Gioan, tông
đồ đã nói: "Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi
kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha."(1 Ga. 2, 15)

Ai từ chối Chúa Giêsu cũng từ chối Nước Trời. "Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa
Cha."(1 Ga. 2, 23)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Tuesday 11-3-20

Gospel LK 14: 15-24

One of those at table with Jesus said to him, "Blessed is the one who will dine in the Kingdom of
God." He replied to him, "A man gave a great dinner to which he invited many. When the time
for the dinner came, he dispatched his servant to say to those invited, 'Come, everything is now
ready.' But one by one, they all began to excuse themselves. The first said to him, 'I have
purchased a field and must go to examine it; I ask you, consider me excused. And another said,
'I have purchased five yoke of oxen and am on my way to evaluate them; I ask you, consider
me excused.' And another said, 'I have just married a woman, and therefore I cannot come.'
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The servant went and reported this to his master. Then the master of the house in a rage
commanded his servant, 'Go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in here
the poor and the crippled, the blind and the lame.' The servant reported, 'Sir, your orders have
been carried out and still there is room.' The master then ordered the servant, 'Go out to the
highways and hedgerows and make people come in that my home may be filled. For, I tell you,
none of those men who were invited will taste my dinner.'"

Reflection:

The parable of the great dinner is a further illustration of the rejection by Israel, God's chosen
people, of Jesus' invitation to share in the banquet in the kingdom and the extension of the
invitation to other Jews whose identification as the poor, crippled, blind, and lame classifies
them among those who recognize their need for salvation, and to Gentiles. (USCCB)

Today's reading makes me think about Catholics. They are invited to come to church to attend
the party that Jesus prepares and it is ready for them at every Mass. However, many of them
refuse to go to church to attend mass for various reasons.

Jesus' feast invites all who know they need to eat the bread from heaven as He said, "I am the
bread of life. Your ancestors ate the manna in the desert, but they died; this is the bread that
comes down from heaven so that one may eat it and not die."(Jn. 6, 48-50)

Many people love things in this world and deny God's love. St. John, the apostle said, "Do not
love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not
in him."(1 Jn. 2, 15)

Anyone who rejects Jesus also denies the Kingdom of God. "No one who denies the Son has
the Father."(1 Jn. 2, 23)

Peace of Christ!
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Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------------
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