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01/06/18 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 8 TN 

Th. Giút-ti-nô, tử đạo 

Mc 11,11-26 
11:11 Đức Giêsu vào Giêrusalem và đi vào Đền Thờ. Người rảo mắt, nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã 

muộn, Người đi ra Bêtania cùng với Nhóm Mười Hai. 

11:12 Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bêtania, thì Đức Giêsu cảm thấy đói. 

11:13 Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng 

khi lại gần, Người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. 

11:14 Người lên tiếng bảo cây vả: "Đời đời không còn ai ăn trái của mày nữa !" Các môn đệ đã nghe 

Người nói thế. 

11:15 Thầy trò đến Giêrusalem. Đức Giêsu vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua 

bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. 

11:16 Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ. 

11:17 Người giảng dạy và nói với họ: "Nào đã chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu 

nguyện dành cho mọi dân tộc sao ? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !" 

11:18 Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy, thì tìm cách giết Đức Giêsu. Quả thế, họ sợ Người, vì 

cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của Người. 

11:19 Chiều đến, Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành. 

11:20 Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. 

11:21 Ông Phêrô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giêsu: "Kìa Thầy xem: cây vả Thầy rủa đã chết khô rồi 

!" 

11:22 Đức Giêsu nói với các ông: "Anh em hãy tin vào Thiên Chúa. 

11:23 Thầy bảo thật anh em: nếu có ai nói với núi này: 'Dời chỗ đi, nhào xuống biển !', mà trong lòng 

chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì điều ấy sẽ được ban cho. 

11:24 Vì thế, Thầy nói với anh em: tất cả những gì anh em cầu nguyện và xin, anh em cứ tin là mình 

đã được rồi, thì sẽ được như ý. 

11:25 Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để 

Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em". [ 

11:26 Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha 

lỗi cho anh em]. 

BI ĐÁT CÂY VẢ KHÔNG CÓ TRÁI 

 

Chúa Giê-su rủa cây vả: “Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa.” (Mc 11,14) 

 

 

Suy niệm: Phúc Âm theo thánh Mác-cô nói rõ: “bấy giờ không phải là mùa vả”, mặt khác, quyền 

năng như Đức Giê-su, Đấng có thể biến đá thành bánh để ăn (x. Mt 4,3), nhưng đã từ chối làm phép 

lạ chỉ để giải quyết nhu cầu cá nhân của mình, thì việc Ngài rủa chết cây vả không phải vì nó không 

có trái để Ngài ăn cho đỡ đói, mà là muốn nói lên ý nghĩa biểu trưng của một dụ ngôn. Trong bối 

cảnh Chúa Giê-su long trọng vào thành Giê-ru-sa-lem với tư cách của Đấng Mê-si-a, “Đấng ngự đến 

nhân danh Đức Chúa” (Mc 11,9), mà dân Ít-ra-en – dân tộc của Giao ước – lại lỡ hẹn “không nhận 

biết giờ họ được Thiên Chúa viếng thăm,” Ngài đã than khóc vì thấy trước những tai ương sẽ đổ 

xuống trên họ (x. Lc 29,44). Số phận dân tộc được Chúa tuyển chọn cũng bi đát như cây vả trái mùa 

không còn khả năng sinh hoa trái, và mãi mãi không ai có thể hưởng nhờ hoa trái cứu độ từ nơi họ. 

Mời Bạn: Tiên tri Ê-dê-ki-en ví những cây ăn trái mọc hai bên bờ dòng sông chảy từ Đền Thờ một 

năm mười hai tháng đều đơm hoa kết trái, trái cây dùng làm lương thực, lá cây dùng làm thuốc (Ed 

47,12). Cũng vậy, những ai kết hợp với Chúa như cành nho gắn liền với cây nho sẽ trổ sinh hoa trái 

đồi dào, còn “cành nào không sinh hoa trái sẽ bị chặt đi” (Ga 15,2). 

Sống Lời Chúa: Bạn được kết hợp với Chúa Ki-tô qua bí tích Thánh Tẩy, mời bạn năng lãnh nhận 

Mình Thánh Chúa để sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn sinh nhiều hoa trái thiêng liêng là những việc lành (x. Cl 

10,1) nhờ luôn kết hợp với Chúa là nguồn sống của con.  
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