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18/08/18 THỨ BẢY TUẦN 19 TN 
 

Mt 19,13-15 

19:13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay 
trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. 

19:14 Nhưng Đức Giêsu nói: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn 
cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng". 

19:15 Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó. 

 

DẪN TRẺ EM ĐẾN VỚI CHÚA 

Đức Giê-su nói : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì 

Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mt 19,14) 

Suy niệm: Mỗi khi phải đón tiếp những nhân vật quan trọng, người ta thiết 

lập những hàng rào an ninh nghiêm mật nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho 

các VIP đó. Những việc lớn lao như thế đương nhiên là việc “người lớn”, 

còn “con nít thì đi chỗ khác chơi”! Các môn đệ Chúa cũng dễ sa vào cơn 

cám dỗ “kẻ cả” đó: biến Thầy mình thành VIP để vai trò của mình được 

quan trọng hoá lên. Và họ cho rằng việc đầu tiên phải làm ngay là cấm chỉ 

không cho lũ trẻ nít bén mảng đến gần Thầy mình. Kể ra cũng các môn đệ 

cũng “hơi bị quê độ” khi Đức Giê-su sửa lưng các ngài ngay tức khắc: 

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng xua đuổi chúng.” 

Mời Bạn chiêm ngắm Thầy Giê-su. Thầy của chúng ta thật bình dị và dễ 

mến, phải không bạn? Dù bạn là ai, có nhỏ bé nghèo hèn cỡ nào đi nữa, 

bạn cứ chắc một điều là bạn có một chỗ bên cạnh lòng Thầy Giê-su đó. Và 

là một chỗ ưu tiên nữa cơ, nếu bạn có một tâm hồn của trẻ thơ “vì Nước 

Trời thuộc về ai giống như chúng”. Và bạn cũng phải tự hỏi lòng mình: Có 

khi nào tôi đã vô tình hay cố ý xua đuổi, ngăn cản người khác, nhất là các 

bạn trẻ, không cho họ đến với Thầy Giê-su hay không?  

Sống Lời Chúa: - dành cho người lớn: bớt chút thì giờ mỗi ngày để chăm 

sóc cho con em về mặt tinh thần; - cách riêng cho các bạn trẻ: dành riêng 5 

phút/ngày để tâm sự với Chúa vì Chúa yêu các bạn lắm đấy. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con giữ gìn trong con một tâm hồn trong 

trắng đơn sơ và luôn phó thác như một trẻ thơ để con được gần Chúa luôn 

mãi. 
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