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Lc 13,1-9 
13:1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người 
Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 
13:2 Đức Giêsu đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Galilê đó có tội lỗi hơn hết mọi 
người Galilê khác bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao? 
13:3 Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, 
thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 
13:4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôa đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là 
những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? 
13:5 Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám 
hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy". 
13:6 Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho 
mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 
13:7 nên bảo người làm vườn: "Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà 
không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?" 
13:8 Nhưng người làm vườn đáp: "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun 
xới chung quanh, và bón phân cho nó. 
13:9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi". 

 

HOA TRÁI BỐN MÙA 

“Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân 

cho nó, may ra sang năm nó có trái. Nếu không, thì ông sẽ chặt nó đi.” (Lc 13,8-9) 

 

Suy niệm: Ai trồng cây cũng trông mong ăn trái, nhưng chẳng phải cây nào cũng cho trái, 

nhất là trái ngon. Cây lại ra trái theo mùa vụ. Ít có giống nào ra trái quanh năm. Thế mà 

Chúa “trồng” chúng ta trong cuộc đời để chúng ta cho hoa trái và phải đâm hoa kết trái 

bốn mùa và trong mọi thời tiết dù có khắc nghiệt đến mấy đi nữa!!! Nhưng đời sống thiêng 

liêng đâu có mùa vụ. Những mùa phụng vụ trải rộng quanh năm, Giáo Hội dùng để “bón 

phân tưới tắm” cho cây tín hữu. 

 

Mời Bạn: Bạn ơi, có bao giờ bạn nghe người ta diễu cợt: “Anh ấy, chị ấy theo đạo hồi 

hồi” – nghĩa là ba hồi giữ đạo, ba hồi không. Tưởng là đùa thế nhưng đó lại là điều có 

thật! Nhiều khi người đó lại chính là bạn hoặc là người thân. Những lúc chúng ta không 

còn đâm hoa kết trái thiêng liêng, đó là lúc chúng ta không còn sống trọn vẹn niềm Tin, 

Cậy, Mến. Bạn hãy sẵn sàng đón nhận sự chăm bón của Giáo Hội bằng cách lãnh nhận các 

bí tích, nhất là bí tích giao hoà thường xuyên chứ không đợi đến “mùa lễ trọng”. 

 

Chia sẻ: Những hoa trái thiêng liêng bạn có thể “sinh sản” được kể tên trong Kinh Hoà 

Bình. Bạn thử liệt kê những loại trái ngon ngọt đó và thảo luận với nhau về cách làm thế 

nào để cho những loại trái cây đó được trổ sinh phong phú trong đời sống Ki-tô hữu của 

mình. 

 

Sống Lời Chúa: Bạn hãy chọn một loại “trái cây” trong vườn cây trái “Hoà Bình” đó để 

trao tặng cho nhau. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. 

 


