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Ga 10, 11-18 
10:11

 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống 

mình cho chiên. 
10:12

 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về 

anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm 

cho chiên tán loạn, 
10:13

 vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. 
10:14

 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết các chiên của tôi và chiên của 

tôi biết tôi, 
10:15

 như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống 

mình cho chiên. 
10:16

 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa 

chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục 

tử. 
10:17

 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi 

lấy lại. 
10:18

 Mạng sống của tôi, không ai lấy được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh 

mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. 

Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được. 

 

Ghi nhớ: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng 

sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11)  

 

Suy niệm: Qua bài Tin Mừng hôm nay, Giáo Hội muốn môĩ người chúng 

ta hãy biết sống tin tưởng phó thác vào Chúa Kitô vì Ngài là Mục Tử nhân 

lành “dám” hy sinh tính mạng cho đoàn chiên. Bài Tin Mừng cho ta thấy 

hai hình ảnh; hình ảnh yêu thương của người mục tử nhân lành, và những 

hành động thù ghét, lợi dụng của những mục tử bất lương, đó là kẻ trộm, 

chỉ biết đến ăn trộm, sát hại và phá hủy. Vì vậy, đòi hỏi mỗi người chúng 

ta hãy biết lựa chọn, tuân phục và vâng theo sự hướng dẫn của người mục 

tử nhân lành. Vì chính những người mục tử nhân lành mới có lòng yêu 

thương tận tâm chăm sóc, sẵn sàng hy sinh cho đoàn chiên và nhất là biết 

hướng dẫn đoàn chiên theo giáo huấn của Chúa. 

  

Sống Lời Chúa: Luôn kính trọng và vâng theo sự hướng dẫn của bề trên.  

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho có nhiều người quảng đại đi theo tiếng 

Chúa gọi và xin cho hàng giáo sĩ luôn trung thành với ơn gọi mình. 


