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Mt 7,21-29 
7:21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả 
đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà 
thôi. 
7:22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi 
đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh 
Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?" 
7:23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt 
Ta, hỡi bọn làm điều gian ác! 
7:24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn 
xây nhà trên đá. 
7:25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bảo táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên 
nền đá. 
7:26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người 
ngu dại xây nhà trrên cát. 
7:27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành". 
7:28 Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, đám đông sửng sốt về lời giảng dạy của 
Người, 
7:29 vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ. 
  

NỀN MÓNG GIA ĐÌNH 

“Ai nghe những lời Thầy nói đây và đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây 

nhà trên đa.” (Mt 7,24) 

 

Suy niệm: Căn nhà bền vững, chắc chắn trước thời tiết khắc nghiệt qua năm tháng là nhờ 

được xây trên một nền móng vững chắc. Thời Chúa Giê-su, cái nền móng ấy thường được 

xây bằng đá tảng. Chúa Giê-su dùng hình ảnh đời thường quen thuộc ấy để áp dụng trong đời 

sống đức tin. Với Ngài, nền móng đá tảng cho cuộc đời cá nhân, gia đình, cộng đoàn, xã hội 

là nghe và thực hành Lời Chúa: thi hành ý muốn của Chúa Cha, qua lời giảng dạy của Chúa 

Con. Thiếu việc thực hành Lời Chúa, chúng ta đang xây dựng ngôi nhà cuộc đời mình trên 

cát, không nền móng: ngôi nhà ấy sẽ nhanh chóng sụp đổ trước khó khăn, thử thách. Các gia 

đình ngày nay có nhìn nhận và giải quyết mọi vấn đề của mình dưới ánh sáng Lời Chúa, mới 

có thể bền vững trước những khó khăn, thách đố. 

 

Mời Bạn: Thực hành Lời Chúa là sự sống còn của đời sống đức tin, vì “Không phải ai thưa: 

“Lạy Chúa! Lạy Chúa!” sẽ được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của 

Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (c. 21). Thực hành Lời được chép trong Sách Thánh là làm 

cho những dòng chữ vô hồn được trở nên sống động trong sinh hoạt đời thường hằng ngày 

của người Ki-tô hữu. 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, mỗi tuần bạn hãy tâm niệm một câu Lời Chúa được nghe trong 

thánh lễ và đem ra thực hành trong đời sống. 

 

Cầu nguyện: Đọc kinh Gia Đình hoặc lời cầu nguyện sau: Lạy Chúa, Lời Chúa là đá tảng 

cho cuộc đời con. Xin giúp con đổi mới đời con, gia đình, cộng đoàn  bằng việc thực thi thánh 

ý Chúa mỗi ngày. Amen. 


