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THỨ BẢY : 26.05.2018 

 

Mc 10, 13 – 16 
10:13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người chạm tay vào 

chúng. Nhưng các môn đệ xẵng giọng với chúng. 
10:14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với 

Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống 

như chúng. 
10:15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một 

trẻ em, thì sẽ chẳng được vào". 
10:16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. 

 

1. Ghi nhớ: “Chúa Giêsu ôm lấy những trẻ nhỏ và đặt tay chúc lành 

cho chúng”. (Mc 10,16). 

 

2. Suy niệm: Người Do Thái có thói quen dẫn trẻ em đến những người 

có uy tín, để được chúc lành. Trong bài Tin Mừng hôm nay, có nhiều 

người dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu, lại có người khác là các môn đệ, đã 

có thái độ ngược lại, là xua đuổi các trẻ nhỏ, không cho chúng đến gần 

Chúa. Ý của Chúa thì muốn tiếp xúc mọi người, kể cả các trẻ nhỏ, hơn 

nữa, Ngài muốn cứu chuộc tất cả mọi người. Chúa Giêsu lên tiếng dạy các 

môn đệ, về ơn cứu chuộc phổ quát của Chúa, và nhấn mạnh đến tâm hồn 

trong sáng của các trẻ nhỏ: “Nước Thiên Chúa là của những ai giống như 

chúng”. Công việc của bạn đang làm, là dẫn con cháu bạn đến với Chúa, 

hay ngăn cấm? 

 

3. Sống lời Chúa: Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng. 

 

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết dẫn đưa mọi người đến với 

Chúa, xin cho con nên như sự chúc lành cho mọi người, kể cả trẻ nhỏ. 

Amen. 


