
CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN 

 

NĂM A 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 13,24-43 

 Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: 

"Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người 

đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc 

lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa 

ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra 

vậy? " Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó! " Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom 

lại không? "  Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa.  Cứ 

để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ 

lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi." 

Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: "Nước Trời 

cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ 

nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, 

đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được." 

Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: "Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men 

bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men." 

Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không 

nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, 

tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. 

Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa 

rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe." Người đáp: 

"Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước 

Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận 

thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, 

thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người 

tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi 

Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 

Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì 

nghe. 

 

II. SUY NIỆM. 

“MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI” 

Các tác giả Thánh Kinh đã chọn nhiều hình thức văn chương để diễn đạt Lời Thiên 

Chúa (dụ ngôn, ngụ ngôn, ám tỷ, ẩn dụ, cường điệu, mỹ từ…). Một trong các hình thức đó 

là dụ ngôn. Dụ ngôn (Parable) là một câu chuyện giả tạo nhưng có thể xảy ra trong thực tế. 

Người ta dùng dụ ngôn để chuyển đạt ý niệm về một thực tại cao siêu xuyên qua việc so 

sánh với một thực tại thường nhật. 

Chúa Giê-su cũng nhiều lần dùng hình thức sư phạm này để rao giảng về Nước Thiên 

Chúa. Hôm nay Người dùng dụ ngôn “hạt cải” và dụ ngôn “men trong bột” để nói lên sự 

tăng trưởng của Nước Trời. Chúa còn dùng dụ ngôn “giống tốt và cỏ lùng” để nói lên sự 

chung đụng giữa thiện và ác và cả hai cùng tồn tại song hành với nhau trên dương gian 

này. 



Kết hợp cả ba dụ ngôn Chúa Giê-su dạy hôm nay, chúng ta cùng nhau suy niệm về ba 

điểm sau: 

- Sự tăng trưởng của Nước Trời 

- Sự thâm nhập của Nước Trời làm biến đổi con người và thế giới 

- Sự chung đụng giữa thiện và ác. 

  

1. Sự tăng trưởng của Nước Trời. 

 Hình ảnh cây cải ở xứ Palestin chắc chắn khác cây rau cải ở Việt Nam, hạt cải thuộc 

lớp hạt rất nhỏ khi gieo xuống, nhưng khi mọc lên cây cải cao lớn, mà chim trời có thể đến 

nương náu dưới tán lá nó được. 

Nước Trời ban đầu thật bé nhỏ trên dưới vài chục người với Chúa Giê-su và các môn 

đệ quanh quẩn trong xứ Palestin nhỏ bé, nhưng trải qua lịch sử thăng trầm, đến bây giờ 

Hội thánh có trên một tỷ người có mặt khắp nơi trên thế giới. 

Chức năng của Nước Trời, của Hội thánh, của Dân Thiên Chúa là phải lớn lên và trở 

thành bóng mát cho đời, cho mọi người nương ẩn giữa bão táp mưa sa của cuộc đời: 

Lớn lên:  Mọi thành viên trong “Nước Trời” là chúng ta đều có nghĩa vụ truyền giáo 

và sống chứng nhân để làm cho Nước Trời lớn mạnh. Xét về phương diện cá nhân, chính 

mỗi người chúng ta cũng phải lớn lên trong Đức Tin, trong Thánh Thần và trong đời sống 

đạo, từ đó làm cho Hội thánh từ địa phương đến hoàn vũ cũng được lớn lên. 

Bóng mát che chở: Nước Trời, Hội thánh, Ki-tô hữu chúng ta phải là bóng mát cho 

đời, là nơi đáng tin tưởng cho mọi người tìm lại được an bình nội tâm. Chúng ta có bổn 

phận làm cho thế giới thêm bình an và xoa dịu mọi đau thương của nhân loại. 

  

2. Sự thâm nhập của Nước Trời làm biến đổi con người và thế giới 

Nếu ai đã từng xem cách thức ủ bột, ủ cơm hay ủ trái cây để làm rượu, thì sẽ không lạ 

gì về công dụng của men. 

Men là một loại chất xúc tác, hai công dụng của nó là: thấm nhập và biến đổi những 

gì men được trộn vào: 

Thấm nhập: Chân lý Nước Trời, bản chất Hội thánh là phải thấm nhập vào nhân loại 

và thế giới trong mọi hoàn cảnh và môi trường. Ngay nơi bản thân Ki-tô hữu phải chấp 

nhận được trộn lẫn vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, để nhờ đời sống chứng nhân, chúng 

ta sẽ giúp mọi thứ biến đổi theo Tin Mừng. Chứ không phải như cục men nằm yên sẽ chỉ 

là vô dụng. 

Biến đổi: Chân lý Nước Trời là Lời Chúa, có sức biến đổi tâm hồn mọi người, từ đó 

biến đổi thế giới theo nền văn minh tình thương. Mỗi Ki-tô hữu được mời gọi sống chứng 

nhân, nghĩa là bằng đời sống đạo tốt lành của mình làm lay động và biến đổi những tâm 

hồn nguội lạnh, cũng như có sức thu hút lương dân trở về với Chúa, để cả thế giới cũng 

được “dậy men” Tin Mừng. 

  

3. Sự chung đụng giữa thiện và ác 

Chỉ có duy nhất thánh sử Mát-thêu kể lại dụ ngôn này. Một dụ ngôn chỉ ra nguyên 

nhân của sự thiện ác từ đâu và chứng minh một thực tế là thiện và ác cùng tồn tại song 

hành với nhau. 

Dụ ngôn này cho biết trong các công việc của Nước Thiên Chúa, vẫn có xen lẫn 

những công việc của ma quỷ, mà trong giai đoạn sống ở trần gian, nguời ta không thể nào 

triệt bỏ hết được, chỉ đến ngày tận thế sự phân định mới rõ ràng. Vì thế, dụ ngôn cỏ lùng 



có mục đích diễn tả lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa, Người chấp nhận tốt xấu pha trộn, đợi 

đến ngày cuối cùng Chúa mới lấy quyền phân xử. 

Trong trần gian cũng như trong Giáo hội luôn có những người xấu sống bên cạnh 

những người tốt, cái thiện và cái ác lẫn lộn. Ánh sáng và bóng tối trong thế giới ta đang 

sống, thiện và ác trong lòng mọi người, đó là cánh đồng lúa mì mà trong đó cỏ lùng mọc 

lẫn lộn bên cạnh cây lúa tốt. Còn đối với con người, xấu tốt ở xen lẫn với nhau, vàng thau 

lẫn lộn, không phân biệt được tốt xấu, hoặc đôi khi đánh giá lầm mà coi người tốt ra người 

xấu, hoặc người xấu ra người tốt. 

Thiên Chúa cho kẻ lành người dữ sống chung với nhau, cũng như cho cỏ lùng và lúa 

cùng mọc lên, đến ngày tận thế Thiên Chúa mới phân xử, mới tách biệt chiên ra khỏi dê, 

người lành khỏi kẻ dữ. Trong khi chờ đợi ngày phân xử, chúng ta được mời gọi yêu 

thương mọi người, nhất là tạo điều kiện cho những kẻ tội lỗi biết sám hối trở về đường 

lành, còn việc xét xử thì dành cho Thiên Chúa. 

Trong Hội thánh và nơi mỗi người có một sự pha trộn thánh thiện và tội lỗi, thiện và 

ác đó là điều không tránh được. Hội thánh là thánh thiện tự bản chất, nhưng Hội thánh 

cũng có những con người yếu đuối và tội lỗi, và chúng ta, mặc dầu đã nhận nhiều ân sủng 

qua phép Rửa tội cũng có khuynh hướng phạm tội. 

Như thế, qua dụ ngôn này, chúng ta đừng có ảo tưởng là có thể có một Hội thánh 

hoàn hảo ở trên trần gian này, trong đó chỉ toàn những người thánh thiện. Trái lại, kẻ lành 

người dữ sống chung với nhau. Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi cho kẻ dữ biết ăn năn sám 

hối để được tha thứ. 

 

Tóm lại, Nước Trời được ví như Hội thánh do Chúa Ki-tô thiết lập, là một sự tăng 

trưởng không ngừng và trở thành bóng mát cho mọi tâm hồn đến trú ẩn. Hội thánh đó hiện 

diện mọi nơi trên thế giới để biến đổi thế giới và làm dậy men Tin Mừng khắp thế giới. 

Nhưng Hội thánh đó tuy có biết bao người tốt lành thì vẫn tồn tại những cá nhân tội lỗi 

núp bóng Hội thánh. Đó là một sự thanh luyện trường kỳ làm cho Hội thánh ngày càng 

hoàn thiện hơn cho đến ngày được viên mãn trong Chúa Giê-su quang lâm. 

  

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con ý thức về sứ vụ của mình là làm cho Nước Chúa 

ngày càng được lớn lên và thấm nhập được vào mọi nơi trên dương gian này. Xin cũng 

cho chúng con biện phân được sự thiện ác cùng tồn tại ngay trong chính thân phận làm 

người của chúng con và ngay trong Hội thánh Chúa, để chúng con cùng cộng tác với 

Chúa mà kiên nhẫn và giúp những tội nhân hoán cải trở về với Ngài. Amen. 

 

 

NĂM B 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 6,30-34 

Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các 

ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh 

riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá 

đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh 

riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các 

thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức 

Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không 

người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. 



 

II. SUY NIỆM 

“SỰ QUÂN BÌNH GIỮA CẦU NGUYỆN VÀ RAO GIẢNG” 

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật việc các Tông Đồ đi rao giảng về hồ hởi báo cáo 

những thành quả tốt đẹp với Chúa Giê-su, Chúa Giê-su bảo các ông lui vào nơi vắng vẻ để 

nghỉ ngơi đôi chút. Tuy nhiên, vì nhu cầu của dân chúng khao khát được nghe rao giảng, 

Chúa Giê-su và các Tông Đồ đã không còn thời giờ nghỉ ngơi vì lòng thương dành cho họ. 

Qua đoạn Tin Mừng, chúng ta cũng suy niệm hai điểm sau đây: 

 

1. Hoàn cảnh của dân chúng. 

Họ giống như đoàn chiên đang bơ vơ không có mục tử chăn dắt. Đây là hình ảnh 

đáng thương của dân Ít-ra-en thời bấy giờ. Không phải dân không có các vị lo việc phụng 

tự và dạy dỗ, bởi vì trong 12 chi tộc thì đã có cả một chi tộc Lê-vi làm tư tế, trung bình 

1/12. Họ còn có những tầng lớp lãnh đạo, các Kinh sư, các tiến sĩ luật… Thế nhưng, 

những đầu mục, các tư tế và các Kinh sư chỉ lo tìm kiếm tư lợi hơn là lo dạy cho dân nghe 

Lời Chúa. Họ lo tìm cách chú giải những điều luật theo ý mình và có lợi cho mình hơn là 

Lời Chúa, như ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã tuyên sấm: “Khốn cho các mục tử Ít-ra-en, những kẻ 

chỉ biết lo cho mình! Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt các ngươi giết, 

còn đàn chiên thì các ngươi lại không lo chăn dắt” (x. Ed 34,2-6). Họ nói mà không làm, 

lời họ giảng chỉ là những gánh nặng hơn là giải thoát và niềm vui của Lời Chúa. Chính vì 

thế, sự xuất hiện của Tin Mừng mà Chúa Giê-su và các môn đệ rao giảng làm họ phấn 

khởi đi theo. Chính điều này đã đặt ra một sự cấp bách truyền giáo, mà Chúa Giê-su và các 

môn đệ phải xả thân đến nỗi không còn giờ để nghỉ ngơi vì sự khao khát của dân chúng. 

 

2. Những giây phút tĩnh lặng. 

Trước hết, Chúa Giê-su cảm thông với nỗi vất vả của các tông đồ khi làm việc truyền 

giáo nên cần có thời gian nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe cả về thể xác cũng như tâm 

hồn. Nghỉ ngơi để lấy lại sức, để nhìn lại những việc đã làm, để sống thân tình với Chúa và 

với nhau. Đây là nhu cầu chính đáng và rất bổ ích nhằm quân bình cuộc sống.  

Kế đến, sau mỗi khi tiếp xúc với dân chúng, Chúa Giê-su thường rút lui vào yên lặng 

để phủ nhận sự phấn khởi của quần chúng cứ muốn lôi Người vào quan niệm đầy trần tục 

về Ðấng Thiên Sai và vai trò cứu thế của Người, họ muốn một vị cứu tinh làm thỏa mãn 

tâm tư tham lam của họ, chính vì thế mà Chúa Giê-su cũng muốn các Tông Đồ xa lánh sự 

tung hô của dân chúng, cũng như tránh đi sự nhầm tưởng không đúng về sứ vụ rao giảng 

Tin Mừng. 

Lại nữa, Chúa Giê-su muốn các Tông Đồ cần có sự quân bình giữa đời sống cầu 

nguyện và truyền giáo, giữa chiêm niệm và hoạt động, giữa việc đạo đức kết hiệp với 

Chúa và công việc mục vụ. Đó cũng là một điều hết sức cần thiết cho các vị lo việc truyền 

giáo và mục vụ ngày nay. Có những vị “quá dấn thân” cho việc “mục vụ” và “xây dựng” 

đến nỗi không còn thời giờ để đọc kinh Phụng Vụ, không còn những phút thinh lặng cầu 

nguyện và dần dần đời sống đạo đức èo uột, nói về Chúa mà không sống với Chúa, và cuối 

cùng chỉ còn công việc mà không có Chúa đồng hành nữa… 

 

Lạy Chúa Giê-su, cánh đồng truyền giáo thật bao la, xin cho chúng con biết mặc lấy 

tâm tình chạnh lòng thương của Chúa, để chúng con biết lên đường làm chứng cho Chúa 

mọi nơi mọi lúc không ngơi nghỉ, hầu cho Nước Chúa ngày càng lan rộng khắp nơi, cách 

riêng trên đất nước chúng con. Amen. 



 

 

NĂM C 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 10, 38-42 

Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là 

Martha đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân 

Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Martha thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà 

nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo 

nó giúp con một tay! " Chúa đáp: "Martha! Martha ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều 

chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ 

không bị lấy đi." 

 

II. SUY NIỆM 

« SỰ QUÂN BÌNH ĐỜI SỐNG » 

Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện việc Chúa Giê-su vào nhà Martha và hai chị em lo 

lắng phục vụ Người theo từng cách riêng của mình. Người ngồi nghe Chúa nói, kẻ bận bịu 

chuyện cơm nước hầu Người. Câu chuyện được kể trong Tin Mừng hôm nay rằng, có thể 

Chúa không trách Mác ta vì chỉ lo chuyện phục vụ, nhưng có lẽ Chúa đã trách yêu Martha 

vì quá lo chuyện phục vụ và ôm đồm mọi thứ, bởi vì mọi người có phận vụ riêng của 

mình.  

Thật ra, câu chuyện Martha và Maria nói lên hai phận vụ của việc phụng sự Chúa, hai 

chiều kích của việc rao giảng Tin Mừng, hai linh đạo chính của đời tu (hoạt động và chiêm 

niệm). 

 

1.  Đừng quá lo lắng việc đời mà quên Chúa. 

Martha chọn cách lo việc phục vụ, Maria chọn cách ngồi bên chân Chúa nghe Chúa 

nói. Cả hai việc đều tốt, nhưng khác nhau ở chỗ là Martha đã quá lo lắng bận rộn với công 

việc, và Chúa Giê-su đã nhắc Martha là quá lo lắng bối rối về nhiều chuyện, mà quên đi sự 

cần thiết là ở bên Chúa để lắng nghe Lời Chúa. 

Ngày hôm nay, không thiếu người trong chúng ta xem trọng “việc Chúa hơn là lắng 

nghe Chúa”, bon chen lo lắng việc đời và bỏ quên đời sống cầu nguyện và nghe Lời Chúa.  

Mong sao, giữa những bộn bề của một ngày sống, chúng ta vẫn ưu tiên những phút 

giây cho việc đọc và nghe Lời Chúa. 

… Nhiều vị lo lắng công trình xây cất cho giáo xứ mà bỏ bê cả đời sống kinh nguyện. 

Giáo hội cũng đã khôn ngoan đưa vào luật dạy các Giáo Sĩ phải đọc những giờ kinh buộc, 

để không ai lấy lý do truyền giáo hay lo việc chung mà miễn cho mình những giây phút 

ngồi bên Chúa. Bởi vì, chính việc đọc và suy niệm Lời Chúa mới có sức nâng đỡ công 

việc truyền giáo và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng.  

 

2. Chọn phần tốt nhất là lắng nghe Lời Chúa. 

Chính Chúa Giê-su đã khẳng định: Phần tốt nhất chính là ngồi bên Chúa và lắng nghe 

Người nói.  

Hình ảnh cô Maria ngồi nghe Chúa Giê-su hôm nay cho chúng ta một kiểu mẫu khi 

cầu nguyện, khi gặp gỡ Chúa. Cầu nguyện không chỉ là nói nhiều cho Chúa nghe, mà còn 

là thinh lặng để nghe Chúa nói với mình. 



Khi chúng ta đọc Thánh Kinh, nghe đọc và suy niệm Lời Chúa, là lúc Chúa đang nói 

với ta. Khi ta ngồi thinh lặng trước Thánh Thể là ta đang lắng nghe nhịp đập yêu thương 

nơi Trái Tim Chúa. Và trong mọi nơi mọi lúc chúng ta cầu nguyện hay thinh lặng suy 

gẫm, là lúc chúng ta đang nép mình bên Chúa. 

 

Thật ra, không nên dùng đoạn Tin Mừng này để so sánh về bậc thang giá trị của việc 

phục vụ và cầu nguyện, hay để cho rằng ơn gọi chiêm niệm hơn ơn gọi hoạt động. Bởi nếu 

ai cũng như Maria lo ngồi nghe Chúa nói thì lấy ai lo bữa ăn cho Chúa Giê-su và các môn 

đệ, hay nếu ai cũng như Martha lo chuyện bếp núc thì lấy ai tiếp chuyện với Người. 

Nhưng cần phải hiểu cách nói của Chúa Giê-su là “tốt nhất” chứ không phải “tốt hơn”, 

nghĩa là không phải cái này tốt hơn cái kia, mà là mọi người có cách phục vụ Chúa bằng 

bổn phận riêng của mình được coi là tốt nhất trong ơn gọi mình và đấng bậc mình. Điều 

đáng trách chính là muốn ôm đồm mọi việc cho mình, lấn vào cả công việc của người 

khác rồi ganh tỵ với người khác. 

 

Tóm lại, trong việc giữ đạo và sống đạo, chúng ta phải biết làm sao để trung hòa 

được việc lo toan cho cuộc sống và việc lắng nghe Lời Chúa. Nếu không, lời Chúa được 

gieo nơi tâm hồn chúng ta sẽ như hạt giống rơi vào bụi gai bị bóp nghẹt, nghĩa là Lời Chúa 

sẽ bị chết yểu bởi những tân toan lo lắng sự đời. 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con ý thức nơi cuộc sống dương gian này, chúng con 

có hai phận vụ của việc phụng sự Chúa, và cũng là hai chiều kích của việc rao giảng Tin 

Mừng, đó là vừa sống kết hiệp với Chúa vừa dấn thân phục vụ anh chị em. Amen. 

 

 

THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 12,38-42 

Bấy giờ có mấy Kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa 

Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ." Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại 

tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. 

Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người 

cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-

vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông 

Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng 

Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng 

trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn 

nữa. 

 

II. SUY NIỆM 

Dấu lạ hay phép lạ chỉ hỗ trợ cho lời rao giảng và góp phần nâng đỡ niềm tin. Bởi vì 

khi đã thấy tỏ tường thì không còn là đức tin nữa, mà là một sự chấp nhận bất đắc dĩ 

không thể chối cãi. Nếu niềm tin chỉ dựa vào phép lạ sẽ rất nông cạn nhất thời và gặp khi 

thử thách sẽ bỏ cuộc. Chúa Giê-su và các tông đồ chỉ làm phép lạ khi cần thiết và hợp ý 

Thiên Chúa, các Ngài luôn từ chối thực hiện phép lạ theo đòi hỏi của con người. Thật vậy, 

Chúa Giê-su từ chối làm phép lạ khi Gio-an và Giacôbê xin khiến lửa từ trời xuống thiêu 



hủy Samari, cũng như Người không xuống khỏi thập giá khi bị các quan quân Biệt phái 

thách thức…  

Bài Tin Mừng hôm nay kể về việc Biệt phái Pharisiêu đòi Chúa Giê-su làm một dấu 

lạ, nhưng Chúa Giê-su đã từ chối và lên án sự cứng lòng của họ. Người đã nại đến hai 

chứng cớ Cựu Ước để lên án sự thờ ơ với Lời Chúa và sự cứng lòng của dân Do-thái 

không chịu sám hối ăn năn: 

 

1. Sự thờ ơ trước Lời rao giảng 

Chúa Giê-su gợi lại hình ảnh nữ hoàng phương Nam khi nghe tin về sự khôn ngoan 

mà Thiên Chúa đã ban cho vua Salômon để ngài xử kiện và cai trị dân Do-thái, nữ hoàng 

đã tìm đến để được lắng nghe lời Salômon nói, và bà ca tụng Thiên Chúa đã ban sự khôn 

ngoan cho vua. Ấy thế mà hôm nay chính Đấng là nguồn mạch sự khôn ngoan đã ban ơn 

ấy cho Salômon xưa, nay Người đang hiện diện bằng xương bằng thịt trước mặt họ, rao 

giảng cho họ Lời Thiên Chúa mà họ vẫn bàng quang phớt lờ. 

Sự thờ ơ này cũng đang là tình trạng nơi không ít người trong chúng ta, hằng ngày 

chúng ta được nghe Lời Chúa qua nhiều phương tiện, nhiều cách thế, và đặc biệt là trong 

thánh lễ, trong những lời rao giảng của các mục tử… Thế nhưng, chúng ta tỏ ra hững hờ 

hoặc không mặn mà gì với Lời Chúa, không có thái độ hâm mộ và yêu mến, thậm chí coi 

những thứ khác hấp dẫn hơn. 

 

2. Không ăn năn hối cải 

Ngày xưa, ngôn sứ Giona được Chúa sai đến thành Ninivê, loan báo thành này sắp bị 

phá huỷ. Dân Ninivê từ vua tới dân (thậm chí cả súc vật) đã ăn chay, mạc vải thô, xức tro 

lên đầu và thống hối ăn năn, cuối cùng được Chúa thứ tha. Ấy thế mà, hôm nay Đấng là 

Thiên Chúa (cao trọng khôn vời so với Giona) đang kêu gọi: “Hãy ăn năn sám hối, vì 

Nước Thiên Chúa đã gần”. Người Do-thái đã không đón nhận và không chịu sám hối, cải 

thiện đời sống mà trở về với Thiên Chúa. 

Đó cũng là thái độ của nhiều người trong chúng ta, vẫn thả mình buông theo tội lỗi và 

làm bao nhiều sai trái trong “bóng tối”. Lời Chúa hôm nay mời gọi những ai đang sống 

trong tội, hãy mau ăn năn thống hối, bỏ đường tội lỗi, tìm về với Thiên Chúa qua Bí tích 

Giao Hoà và đón nhận ơn tha thứ của Chúa, hầu cuộc đời chúng ta được đổi mới và nên 

thánh thiện. 

 

Lạy Chúa Giê-su, mỗi ngày chúng con vẫn được nghe Lời Chúa qua mọi phương tiện 

từ các trang tin Công giáo đến cuốn Thánh Kinh trong gia đình, đặc biệt được nghe Lời 

Chúa và được nghe lời rao giảng trong các Thánh Lễ, nhưng có lẽ chúng con chưa thực 

sự để cho Lời Chúa thấm nhập và biến đổi chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng 

mọi phương thế có được để tiếp xúc với Lời Chúa hằng ngày, hầu được Lời Chúa biến đổi 

nên xứng đáng là một Ki-tô hữu thánh thiện. Amen. 

 

 

THỨ BA TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN 
 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 12,46-50 

Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, 

tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em 



Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy." Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là 

mẹ tôi? Ai là anh em tôi? " Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây 

là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là 

anh chị em tôi, là mẹ tôi." 

 

II. SUY NIỆM 

Có người khi đọc đoạn Tin Mừng này sẽ nghĩ rằng, Chúa Giê-su xem nhẹ sự hiện 

diện của Mẹ Người chăng? Không phải thế, Người còn đề cao Mẹ Maria nữa là khác, vì 

trong việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa thì có ai bằng Mẹ được, bởi: “Đức Ma-ri-a 

thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”. 

Chúa Giê-su coi việc những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành trở nên như 

ngang hàng với Mẹ và anh em của Người, như thế thật phúc cho ai sống và thực hành Lời 

Chúa. 

Thật vậy, chúng ta trở thành mẹ Chúa - bởi vì đã gián tiếp sinh ra Đức Ki-tô nơi anh 

em. Như thánh Phaolô đã chia sẻ cảm nghiệm của mình: "Trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ 

Tin Mừng, chính tôi đã sinh ra anh em" (1Cr 4:15) 

Tuy nhiên, muốn làm mẹ Đức Ki-tô thì điều kiện đầu tiên là phải cưu mang Chúa 

trong tâm mình. 

 

1. Cưu mang Lời Chúa. 

Không ai cho cái mình không có, vì nếu có cho đi nữa thì cũng là kẻ ăn cắp. Vì vậy, 

đừng mơ đem Chúa đến cho người khác mà tâm hồn mình trống rỗng không có Chúa ngự 

trong mình. Rao giảng Lời Chúa mà không có Chúa sống trong mình và kết hợp với 

Người, thì chỉ là sự rỗng tuếch, không phải nói lời của Chúa mà là lời của mình cùng với 

những toan tính riêng tư của mình mà thôi. Chỉ khi mang Chúa trong mình, thì mình mới 

được biến đổi và giúp tha nhân trở về với Chúa được. 

Muốn cưu mang Chúa trong tâm mình thì phải cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa 

sống động thực sự bằng tâm của mình, chứ không phải bằng lý thuyết suông. 

Năng suy niệm Lời Chúa cho đến khi cảm nhận như Chúa động đậy trong tâm mình, 

thì khi đó thực sự Chúa đã ở trong ta và đang lớn lên. 

Khi có Chúa trong mình, thì chúng ta sẽ sống và hành động như Chúa Giê-su và luôn 

làm đẹp ý Cha trên trời. 

  

2. Đem Chúa đến cho tha nhân. 

Chức năng làm mẹ nơi Mẹ Maria là, khi vừa được cưu mang Chúa, Mẹ đã lên đường 

đem Chúa đến cho Bà Elizabeth và Gio-an Tiền Hô đã nhảy lên vui mừng trong lòng bà 

Êlizabeth vì được gặp Chúa nơi Mẹ. 

Chúng ta cũng vậy, sau khi nhận ra Chúa - cảm nghiệm Chúa – cưu mang Chúa trong 

lòng, chúng ta mang Chúa đến cho anh chị em khác bằng những chia sẻ đơn sơ, phát xuất 

từ cảm nghiệm trong tâm hồn. Nhờ đó, họ cũng có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa trong 

cuộc đời mình. 

Hình ảnh của Hội thánh, cách riêng các Ki-tô hữu, luôn làm cho Thiên Chúa được 

sinh ra nơi các tâm hồn, sinh ra cho thế giới mọi nơi và mọi thời, nghĩa là làm cho Thiên 

Chúa được muôn người nhận biết. Vấn đề này thánh Phaolô trong thư gởi giáo đoàn Galát 

đã viết: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, mà tôi đã quặn đau sinh ra một 

lần nữa” (Gl 4, 19).  



Thế giới ngày hôm nay sống như vắng bóng Thiên Chúa, thậm chí xem như Thiên 

Chúa không còn hiện hữu, thì bổn phận của Hội thánh, của các Ki-tô hữu và cách riêng 

các nhà truyền giáo phải làm cho Thiên Chúa được sinh ra cho mọi người, nghĩa là làm 

cho nhân loại nhận biết Thiên Chúa và ý thức sự hiện diện của Người, hầu các chuẩn mực 

đạo đức được tôn trọng và biết hướng tới những giá trị tinh thần và thiêng liêng để được 

cứu độ. 

  

Lạy Chúa Giê-su, Chúa coi những ai lắng nghe và thực hành lời Chúa như là bạn 

hữu, là anh em và là mẹ của Chúa, xin cho chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn để đón 

nhận Lời Chúa, làm cho Lời Chúa được lớn lên và lan tỏa đến mọi người. Amen. 

 

 

THỨ TƯ TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 13,1-9 

Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên 

Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên 

bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. 

Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 

Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; 

nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào 

bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết 

quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe." 

 

II. SUY NIỆM 

Dụ ngôn về “người gieo giống” nói lên tầm quan trọng của thái độ đón nhận và thực 

hành Lời Thiên Chúa. Chúa Giê-su dùng mọi tình huống để thức tỉnh chúng ta lắng nghe 

và sống lời Người.  

 

Hạt giống là Lời Chúa và là chính Chúa Giê-su Ki-tô. Người đi gieo chính là Thiên 

Chúa hiện thân trong Chúa Giê-su. Chúa Giê-su đã gieo trong yêu thương. Yêu thương 

đến độ chính Người lại trở nên một hạt giống, chịu vùi chôn, chịu mục nát để biến cải 

những mảnh ruộng gai góc, sỏi đá thành màu mỡ phì nhiêu, mong một mùa gặt đầy những 

bông lúa chín vàng trĩu nặng. 

Thiên Chúa đã luôn luôn gieo vãi lời Người khắp nơi, với mọi hạng người, với mọi 

hoàn cảnh. Người gieo vừa hào phóng vừa kiên trì, vừa hy vọng vừa yêu thương. Thiên 

Chúa muốn tỏ bày cho chúng ta thấy lòng quảng đại và hy vọng của Người đối với chúng 

ta. Người không tính toán hơn thiệt khi ban phát. Người không ngần ngại gieo hạt giống 

“Lời Chúa” và “Ân Sủng” vào tâm hồn mỗi người. Người gieo không loại trừ. Những 

mảnh đất phì nhiêu màu mỡ nhận được hạt giống đã đành. Cả đến những mảnh đất sỏi đá, 

gai góc cũng được hưởng ơn mưa móc. Cả đến lối mòn có bước chân người cũng không bị 

lãng quên. Người gieo không bỏ rơi một mảnh đất nào, một ngõ ngách nào. Người gieo 

muốn cho hạt giống được gieo vãi khắp chốn.  

Thiên Chúa là người đi gieo không biết mệt mỏi. Chúa Giê-su là người đi gieo say 

mê đến quên chính cả bản thân mình. Người muốn cho các môn đệ của Người tiếp tục 

công việc gieo Tin Mừng đi khắp mọi nơi. 



 

Như vậy: 

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su muốn “người gieo giống” hãy gieo một 

cách hào phóng, không sẻn so tính toán và không loại trừ. Hãy biết dùng mọi phương tiện 

có thể, để chuyên chở Tin Mừng, đem Tin Mừng tới mọi lãnh vực của đời sống và tới tất 

cả mọi hạng người không loại trừ một ai. 

Chúa Giê-su cũng muốn chúng ta kiên trì gieo hạt Tin Mừng như thánh Phaolô "lúc 

thuận tiện hay không thuận tiện". Hãy cứ gieo dù đá sỏi, chông gai, thất bại, nhọc nhằn. 

Hãy đi gieo yêu thương không chỉ những mảnh đất phì nhiêu mà cả những mảnh đất sỏi đá 

gai góc, vì có tình yêu thương mãnh liệt mới cảm hoá được cỏ gai, làm mềm được đá sỏi 

và biến tất cả thành màu mỡ phì nhiêu. 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con mỗi khi tiếp nối ơn gọi ngôn sứ từ chính Chúa, 

thì cũng biết noi gương Chúa mà rao giảng Tin Mừng một cách nhưng không và quảng 

đại, đồng thời tín thác và hy vọng vào Chúa mới là Đấng cải hóa các thửa đất và làm cho 

hạt giống Tin Mừng lớn lên và sinh hoa trái. Amen. 

 

 

THỨ NĂM TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 13,10-17 

Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với 

họ? " Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ 

thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái 

đang có, cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn 

mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm 

của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn 

cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng 

thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành. 

"Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được 

nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong 

mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà 

không được nghe. 

 

II. SUY NIỆM 

Dụ ngôn (Parable) là một câu chuyện giả tạo nhưng có thể xảy ra trong thực tế. Vì 

vậy, trong sư phạm, người ta thường dùng dụ ngôn để chuyển đạt ý niệm về một thực tại 

cao siêu xuyên qua việc so sánh với một thực tại thường nhật. 

Chúa Giê-su cũng nhiều lần dùng hình thức sư phạm này để rao giảng về Nước Thiên 

Chúa. Hôm nay, sau khi đã đưa ra dụ ngôn về “người đi gieo giống”, Chúa Giê-su cũng trả 

lời cho các môn đệ biết tại sao Người dùng dụ ngôn mà giảng dạy. 

Trong bối cảnh của dụ ngôn “người đi gieo giống” mà Chúa Giê-su vừa kể, thì trích 

đoạn Tin Mừng hôm nay là lời giải thích về hai thái độ sống Lời Chúa hay từ khước Lời 

Chúa: Nghe và hiểu hay nghe mà không hiểu. 

 

1. Nghe và hiểu 



Đây là trường hợp của thửa đất tốt, khi đón nhận hạt giống đã sinh hoa kết trái dồi 

dào. Đó chính là cái phúc mà Chúa Giê-su nhiều lần lặp lại: "Còn anh em, mắt anh em thật 

có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh 

em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, 

mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe” (Mt 13,16-17). 

Cái phúc được nghe và được thấy trước hết phải kể đến các môn đệ của Chúa Giê-su, 

các ngài là những “người bé mọn” và đơn sơ đón nhận, tin và đi theo Chúa Giê-su. Các 

ngài có phúc hơn các ngôn sứ và những người công chính thời Cựu Ước đã không có được 

vinh dự được nghe và được sống với Đấng chính là Lời Thiên Chúa. 

Kế đến, cái phúc này dành cho những ai thấy, nghe và hiểu được Lời Chúa cũng như 

nhận ra ý Chúa trong mọi biến cố cuộc sống. Chúng ta ngày hôm nay có vinh dự được 

đọc, được nghe Lời Chúa hằng ngày trong Thánh Kinh và được hiểu qua lời giảng dạy của 

các đấng bậc trong Giáo hội mà Chúa chọn để hướng dẫn chúng ta. 

Mối phúc “lắng nghe và thực hành Lời Chúa” thật cao cả và quan trọng, thậm chí 

Chúa Giê-su coi việc những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành trở nên như 

ngang hàng với Mẹ và anh em Người (x. Mt 12,49-50). Năng suy niệm Lời Chúa cho đến 

khi cảm nhận như Chúa động đậy trong tâm mình, thì khi đó thực sự Chúa đã ở trong ta và 

đang lớn lên. Khi có Chúa trong mình, thì mới có thể sống và hành động như Chúa Giê-su 

và luôn làm đẹp ý Cha trên trời. 

Chúa Giê-su còn khẳng định: “Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai 

không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất” (Mt 13,12). Nghĩa là hạt giống Lời 

Chúa được chăm sóc thì sẽ sinh hoa trái gấp bội, nhưng bị bỏ xó thì hạt giống đó sẽ bị hư 

đi. Mỗi người đều được Thiên Chúa ban ân sủng, đều có con tim, đều có lương tri hướng 

thiện, thế nhưng nếu ai đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa, hướng lương tâm vào những gì 

trái nghịch với Thiên Chúa, thì những ân sủng Người ban cho và ngay cái mình đang có là 

lương tâm thánh thiện thưở ban đầu cũng sẽ bị lấy đi. Nước Trời chỉ dành cho những 

người đơn sơ, chân thành và yêu mến, nên đã có thì lại được đầy dư; còn kẻ không có 

nghĩa là không tin như Pharisêu, thì những cái đang có tức lòng tin truyền thống của họ 

cũng sẽ bị lấy đi, và mọi việc họ làm trở nên vô ích. 

 

2. Nghe mà không hiểu 

Đây là ba loại đất: bên vệ đường, nơi khô cằn sỏi đá và trong bụi gai (nghe rồi bỏ 

qua; nghe và hiểu đôi chút vì không lo suy nghĩ và đào sâu; nghe và hiểu nhưng bận bịu 

nhiều thứ rồi bỏ bê). 

Dân gian thường nói về thái độ của kẻ nghe mà không hiểu là: “nước đổ đầu vịt” chỉ 

trôi đi mà không đọng lại hay thấm vào. Nghe mà không chú ý và suy gẫm; nghe mà 

không cảm thấy Chúa nói với mình để mà sám hối sửa sai thì cũng như người có tai mà 

không nghe. Đó là những người không hề có thiện chí để cho Lời Chúa soi chiếu và hướng 

dẫn mình. Người có tai, có mắt lành mạnh thì phải thấy và phải nghe được. Có mắt và tai 

lành mạnh mà không nghe, không thấy thì coi như điếc như mù.  

Những người đi theo Chúa Giê-su, đã nghe Người giảng dạy, đã thấy những việc 

Người làm; thế nhưng họ đã dửng dưng, thành kiến, hoặc lo bận bịu với những toan tính, 

để rồi như không nghe và bị Chúa Giê-su khiển trách: “Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, 

là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu”.  

Từ nghe và thấy phải dẫn đến tâm hồn hoán cải. Nghe và thấy mà không đi vào tâm 

hồn thì như người thấy mà như mù, người nghe mà như điếc. Thái độ đón nhận Lời Chúa 



như thế là coi Lời Chúa như một cái gì đó khó ưa và khó dùng, khiến tâm hồn không thể 

đón nhận. Bởi “vì lòng họ đã ra chai đá”, nên không còn chỗ cho Thiên Chúa ngự trị. 

Không ít người Công giáo chúng ta ngày hôm nay, đôi khi xem việc tham dự thánh lễ 

Chúa Nhật là một gánh nặng vì sợ tội, để rồi đến nhà thờ lúc đọc Lời Chúa và nghe giảng 

thì ngủ gật, hoặc đi trễ chờ hết phần Phụng Vụ Lời Chúa rồi mới vào. Lại nữa, nhiều bạn 

trẻ lại dành nhiều thời giờ cho việc tìm kiếm để xem, để đọc và để nghe những ấn phẩm 

không tốt cho tâm hồn hơn là tìm xem, đọc và nghe Lời Chúa, dù Lời Chúa ngày hôm nay 

có đầy đủ trên mọi phương tiện truyền thông và các ấn phẩm. Với thái độ như thế, xin hãy 

nghe Lời Chúa Giê-su hôm nay đang nói với họ: “Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng 

hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai 

nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta 

sẽ chữa chúng cho lành” (Mt 13,14-15).  

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con được vào số những người mà Ngài cho là có 

phúc, tức là những người thấy, nghe và hiểu được Lời Chúa cũng như nhận ra ý Chúa 

trong mọi biến cố cuộc sống, để Lời Chúa được lớn lên trong tâm hồn chúng con và đơm 

bông kết trái là các công phúc việc lành, hầu đem nhiều linh hồn trở về với Chúa. Amen. 

 

 

THỨ SÁU TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 13,18-23 

"Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước 

Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã 

được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ 

đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi 

vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo 

lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn 

kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm 

ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục." 

 

II. SUY NIỆM 

Bài Tin Mừng hôm nay là lời giải thích cho các môn đệ hiểu cặn kẽ về dụ ngôn 

“Người đi gieo giống”, trước là để các môn đệ hiểu ý nghĩa của dụ ngôn, sau là để chuẩn 

bị cho các ngài sau này sẽ phải đối diện với một thực tế trong công cuộc truyền giáo, mà 

trong đó cần đến sự hào phóng của người gieo giống và kiên nhẫn với nhiều thái độ đón 

nhận. 

 

Việc giải thích dụ ngôn nhấn mạnh đến tính chất khác biệt của các thửa đất và phẩm 

chất đón nhận hạt giống. Tin vào hiệu quả của Lời Chúa không được làm quên đi trách 

nhiệm của những kẻ nghe lời: Kết quả cụ thể của việc gieo hạt tuỳ thuộc vào thái độ đón 

nhận: 

 

Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã 

gieo trong lòng người ấy. Đó là thái độ thờ ơ trước Lời Chúa, và vì không quan tâm đến 

Lời Chúa thì quỷ thần sẽ chiếm giữ linh hồn họ. 



Kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó 

không đâm rễ mà là kẻ nhất thời khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã 

ngay... Là hạng người nhiệt tình theo Đức Ki-tô khi mọi sự dễ dàng xuôi chảy, và bỏ 

Người khi khó khăn, thử thách, đau khổ, ngược đãi ập đến.  

Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh 

hoa phú quý bóp nghẹt khiến Lời không sinh hoa kết quả gì... Đây là "người tín hữu không 

đạt đến sự chín muồi của đức tin"... Bởi vì người ấy bị tinh thần của thế gian giữ lại, bị bối 

cảnh vô tín xung quanh bao vây. Chúng ta cảm thấy rõ ràng đối với Chúa Giê-su đức tin là 

một công việc phát triển lâu dài, và phải chiến đấu chống lại mọi thứ trở ngại, chống lại 

những ảnh hưởng của thế gian chiếm quá nhiều chỗ trong đời sống. 

Cuối cùng kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu thì tất nhiên sinh hoa 

kết quả và làm ra kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục… Sinh hoa kết quả là điều mong ước 

mà Chúa Giê-su muốn chúng ta thực hiện một đời sống tràn đầy, phong phú. Đối với Chúa 

Giê-su, điều kiện chủ yếu để đời sống chúng ta sinh hoa kết quả là Lời Thiên Chúa được 

lắng nghe và hiểu lâu dài.  

 

Thiên Chúa mời gọi ta hãy lắng nghe Chúa Giê-su chỉ dạy qua lời Thánh Kinh hằng 

ngày. Hãy tin tưởng và đón nhận Chúa như mảnh đất tốt đón nhận hạt giống tốt. Chúa Giê-

su cũng mời gọi ta tự vấn chính mình: Có bao nhiêu hạt giống “Lời Chúa” đã được gieo 

vào lòng tôi? Số phận của những hạt giống ấy giờ này ra sao? Hạt giống ấy đang nằm ở 

đâu trong cuộc đời của tôi? Tôi đã đón nhận những hạt giống ấy như thế nào? Tôi đã làm 

gì để hạt giống ấy được phát triển và lớn lên. 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin làm cho tâm hồn mọi người chúng con nên thửa đất tốt, biết mở 

rộng lòng mình để đón nhận Lời Chúa và làm cho Lời Chúa được lớn lên trong chúng con, 

đồng thời làm cho Lời Chúa được lan tỏa đến mọi người nhờ đời sống đạo và những gì 

chúng con có thể làm được vì vinh quang Chúa. Amen. 

 

 

THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 13,24-30 

Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như 

chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của 

ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ 

lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã 

gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? " Ông đáp: "Kẻ thù 

đã làm đó! " Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? "  Ông đáp: 

"Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa.  Cứ để cả hai cùng lớn lên 

cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà 

đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi." 

 

II. SUY NIỆM 

Chỉ có duy nhất thánh sử Mát-thêu kể lại dụ ngôn “Giống tốt và cỏ lùng” mà chúng ta 

vừa nghe trong bài Tin Mừng hôm nay. Một dụ ngôn chỉ ra nguyên nhân của sự thiện ác từ 

đâu và chứng minh một thực tế là thiện và ác cùng tồn tại song hành với nhau. 



Dụ ngôn này cho biết trong các công việc của Nước Thiên Chúa, vẫn có xen lẫn 

những công việc của ma quỷ, mà trong giai đoạn sống ở trần gian, nguời ta không thể nào 

triệt bỏ hết được, chỉ đến ngày tận thế sự phân định mới rõ ràng. Vì thế, dụ ngôn cỏ lùng 

có mục đích diễn tả lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa, Người chấp nhận tốt xấu pha trộn, đợi 

đến ngày cuối cùng Người mới lấy quyền phân xử. 

Trong trần gian cũng như trong Giáo hội luôn có những người xấu sống bên cạnh 

những người tốt, cái thiện và cái ác lẫn lộn. Ánh sáng và bóng tối trong thế giới ta đang 

sống, thiện và ác trong lòng mọi người, đó là cánh đồng lúa mì mà trong đó cỏ lùng mọc 

lẫn lộn bên cạnh cây lúa tốt. Còn đối với con người, xấu tốt ở xen lẫn với nhau, vàng thau 

lẫn lộn, không phân biệt được tốt xấu, hoặc đôi khi đánh giá lầm mà coi người tốt ra người 

xấu, hoặc người xấu ra người tốt. 

Thiên Chúa cho kẻ lành người dữ sống chung với nhau, cũng như cho cỏ lùng và lúa 

cùng mọc lên, đến ngày tận thế Thiên Chúa mới phân xử, mới tách biệt chiên ra khỏi dê, 

người lành khỏi kẻ dữ. Trong khi chờ đợi ngày phân xử, chúng ta được mời gọi yêu 

thương mọi người, nhất là tạo điều kiện cho những kẻ tội lỗi biết sám hối trở về đường 

lành, còn việc xét xử thì dành cho Thiên Chúa. 

Trong Hội thánh và nơi mỗi người có một sự pha trộn thánh thiện và tội lỗi, thiện và 

ác đó là điều không tránh được. Hội thánh là thánh thiện tự bản chất, nhưng Hội thánh 

cũng có những con người yếu đuối và tội lỗi, và chúng ta, mặc dầu đã nhận nhiều ân sủng 

qua phép Rửa tội cũng có khuynh hướng phạm tội. 

Như thế, qua dụ ngôn này, chúng ta đừng có ảo tưởng là có thể có một Hội thánh 

hoàn hảo ở trên trần gian này, trong đó chỉ toàn những người thánh thiện. Trái lại, kẻ lành 

người dữ sống chung với nhau. Hội thánh đó tuy có biết bao người tốt lành thì vẫn tồn tại 

những cá nhân tội lỗi núp bóng Hội thánh. Đó là một sự thanh luyện trường kỳ làm cho 

Hội thánh ngày càng hoàn thiện hơn cho đến ngày được viên mãn trong Chúa Giê-su 

quang lâm. Và Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi cho kẻ dữ biết ăn năn sám hối để được tha 

thứ. 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn biện phân được sự thiện ác cùng tồn tại ngay 

trong chính thân phận làm người của chúng con và ngay trong Hội thánh Chúa, để chúng 

con cùng cộng tác với Chúa mà kiên nhẫn và giúp những tội nhân hoán cải trở về với 

Ngài. Amen. 


