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Mt 13,47-53 
13:47 "Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom 
được đủ thứ cá. 
13:48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn 
cá xấu thì vứt ra ngoài. 
13:49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện 
và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 
13:50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 
13:51 "Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?" Họ đáp: "Thưa hiểu". 
13:52 Người bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước 
trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ kho tàng của mình cả mới lẫn 
cái cũ". 
13:53 Khi Đức Giêsu kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó. 

 

MONG LÀ NGƯỜI CÔNG CHÍNH 

“Nước Trời cũng giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ 

cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi rồi ngồi nhặt cá tốt mà cho vào giỏ, còn cá 

xấu thì vứt ra ngoài.” (Mt 13,47b-48) 

Suy niệm: Một lần nữa chúng ta được nghe Chúa Giê-su mạc khải về ngày tận thế 

qua dụ ngôn chiếc lưới đầy cá và sự chọn lựa của ngư dân. Trong ngày sau hết cũng 

vậy, Thiên Chúa sẽ tách biệt người công chính ra khỏi kẻ gian ác. Kẻ gian ác thì chịu 

án phạt, còn người công chính được ân thưởng trong Nước Trời.  

Mời Bạn: Hội Thánh ở trần gian giống như chiếc lưới, mời gọi mọi người không trừ 

ai. Thế nhưng, trong Hội Thánh, mọi tín hữu đều hướng tới mục tiêu là nên thánh, 

nên công chính để được Chúa tuyển chọn vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong ngày 

sau hết. Trở nên người công chính, đó là ước mong của mọi người chúng ta khi làm 

môn đệ Chúa Ki-tô. Và chính điều mong ước này là động lực thúc đẩy chúng ta sống 

công chính theo gương Ngài để được chọn vào trong nhà Chúa. Lời Chúa mời gọi 

“nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Nhờ bí tích Rửa 

tội chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa. “Con nhà tông không giống lông cũng giống 

cánh”, chúng ta nên sống công chính thánh thiện để mỗi ngày một nên giống Chúa 

hơn. 

Chia sẻ: Bạn sẽ thực hành và quyết tâm điều gì để trở nên giống Chúa Ki-tô và sống 

công chính mỗi ngày? 

Sống Lời Chúa: Nỗ lực mỗi ngày nên hoàn thiện hơn bằng cách chừa bỏ một thói 

quen xấu và tập một đức tính tốt. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin ban ơn giúp sức để chúng con biết sống xứng đáng là 

con cái Chúa và mai sau được vui hưởng hạnh phúc cùng Ngài. Amen. 
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