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01/02/2019: THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 3 TN 

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. 

 

KIÊN NHẪN TRONG HY VỌNG 

“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng giống chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 

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

không biết.” (Mc 4,26-27) 

Suy niệm: Chúng ta đang sống trong thời đại thức ăn nhanh, mì ăn liền, cà phê hoà tan 3 

trong 1 uống ngay, thức ăn chế biến sẵn, chỉ cần một phút là kết nối mạng hay điện thoại, là 

có thể liên lạc với cả thế giới. Nhịp sống hối hả này ảnh hưởng sâu xa đến cái nhìn về toàn bộ 

cuộc sống, đặc biệt cuộc sống tinh thần. Có những bậc cha mẹ nổi nóng khi thấy con cái 

không tiến bộ tức thời về học vấn hoặc tính nết. Có những hội viên các tổ chức tông đồ buồn 

lòng vì không thấy nỗ lực truyền giáo của mình đạt kết quả. Và cũng có bao tâm hồn thiện 

chí “ngã lòng trông cậy” vì sau những năm tháng tập luyện nhân đức, mà sao mình ‘vũ như 

cẩn’. Đức Giê-su nhắc nhở chúng ta cần kiên nhẫn tựa như người nông dân, sau khi gieo giống 

và chăm sóc, kiên nhẫn chờ muà gặt, bởi vì ông không thể đốt giai đoạn. 

Mời Bạn: Đọc câu nói của Maiakovski: ‘Trên đường đời, hành lý con người cần mang theo 

là lòng kiên nhẫn và tính chịu đựng’. Đối với các Ki-tô hữu, đúng hơn là lòng kiên 

nhẫn và niềm hy vọng, bởi vì tin tưởng vào Thiên Chúa quyền năng và cũng là Cha nhân lành, 

Ngài sẽ làm mọi sự có kết quả, qua thời gian. 

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ bắt đầu sửa chữa một tính xấu nổi cộm, kiên trì tập mỗi ngày và hy 

vọng từng giây phút. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã dạy chúng con bài học kiên nhẫn để thành 

công trên đời và nhất là thành người con Chúa. Xin cho chúng con không nóng vội đốt giai 

đoạn, nhưng kiên trì hoạt động trong hy vọng và phó thác vào Chúa. Amen. 

  

http://www.linhthao.de/

