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17/06/18 CHÚA NHẬT TUẦN 11 TN – B 

Mc 4,26-34 
4:26 Người nói: "Chuyện Nước Thên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt 

giống xuống đất. 

4:27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, 

bằng cách nào, thì người ấy không biết. 

4:28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau 

cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 

4:29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa." 

4:30 Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây ? Lấy dụ ngôn 

nào mà hình dung được ? 

4:31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất 

trên mặt đất. 

4:32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến 

nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng." 

4:33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có 

thể nghe. 

4:34 Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ 

có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết. 

 

“LỚN MẠNH” NHƯ HẠT CẢI 

“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất 

trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi 

thứ rau cỏ… đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.” (Mc 4,31-32) 

 

Suy niệm: Cây cỏ có sức sống cực kỳ mạnh mẽ khiến ta lắm lúc phải kinh ngạc. Chẳng 

hạn một nhánh rễ cây có thể âm thầm làm nứt cả mảng sân bê tông hay một ngọn cỏ 

lại ngạo nghễ nhô lên khỏi kẽ nứt của nhựa đường. Dùng hình ảnh hạt giống hay hạt 

cải, Đức Giê-su cũng muốn cho thấy Nước Thiên Chúa khởi sự trong nhỏ bé, khiêm 

tốn, nhưng âm thầm tăng trưởng và rốt cuộc sẽ đạt kết quả lớn lao, tốt đẹp. Dù việc 

tăng trưởng của Nước Thiên Chúa diễn ra cách “tiệm tiến và lâu dài” nhưng chắc chắn, 

vì dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Cho dù có bị chống đối, bách hại,... kế hoạch 

của Thiên Chúa vẫn tiếp diễn cho đến tận cùng lịch sử và không có gì ngăn chặn nổi. 

 

Mời Bạn: Giáo Hội khởi sự từ nhóm mười hai tông đồ nhỏ bé, để rồi đến hôm nay con 

số tín hữu đã trên một tỷ người. Bạn có tin chương trình kế hoạch của Thiên Chúa luôn 

luôn âm thầm tiến triển không? 

 

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín rằng tất cả mọi việc, lớn hay nhỏ, công khai hay âm thầm, 

nếu làm vì tình yêu Chúa thì đều có giá trị để xây dựng Nước Thiên Chúa ngay từ bây 

giờ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, không một yếu đuối nào của chúng con mà không nhắc tới 

quyền năng Chúa. Và trong cái yếu hèn của chúng con in sẵn dấu ấn Chúa Quyền 

Năng. Đứng trước sự chia rẽ của loài người, Tình Yêu vô song của Chúa là lời đáp 

của sự Viên Mãn cho cái bất toàn của chúng con. Amen. (François Chagneau) 
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