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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. 

 

CHÚA GIÊ-SU LÀ DỤ NGÔN 

  

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tùy theo mức độ họ 
có thể nghe. (Mc 4,33) 

Suy niệm: “Đức Giê-su kể dụ ngôn cho dân chúng vây quanh Ngài, sử dụng các câu 
chuyện liên hệ đến đời sống họ, rút ra sự thật thiên đàng và gói nó bằng một nội dung 
trần thế” (Nhà biên kịch S. Kendrick). Nghệ thuật rao giảng của Đức Giê-su là nói nhiều 
hơn bằng cách nói ngắn hơn, với ít từ ngữ nhất. Đa số các dụ ngôn của Ngài đều dưới 
250 từ. Dụ ngôn gần gũi với người nghe vì là các câu chuyện đến từ cuộc sống thường 
ngày, ai cũng hiểu dễ dàng. Thế nhưng, qua câu chuyện đời thường ấy, dụ ngôn đưa ta 
đi vào thế giới huyền nhiệm của Thiên Chúa: kế hoạch cứu độ của Chúa, tương quan 
giữa Ngài với con người, giữa con người với nhau, nhất là sự hiện diện của Nước Trời 
trên trần thế. 
Mời Bạn: “Việc giảng dạy của Đức Giê-su bắt đầu bằng câu chuyện và kết thúc bằng 
biểu tượng – câu chuyện bắt đầu bằng dụ ngôn và kết thúc nơi ta. Đây không phải là câu 
chuyện Kinh thánh ta học hỏi, nhưng là câu chuyện của ta” (L. Sweet). Bạn hãy đi vào 
thế giới kín ẩn của Chúa bằng cách tập tạo mối tương quan thân thiết với Ngài. Lúc đó, 
dụ ngôn mà bạn được nghe trở thành câu chuyện cuộc đời của bạn.  
Sống Lời Chúa: Tôi thường xuyên nghiền ngẫm những lời dạy, dụ ngôn của Chúa Giê-
su để cho mối tương quan giữa mình với Chúa Giê-su ngày càng thêm thân thiết đến 
mức có thể nói “Tôi sống là Chúa sống trong tôi.” 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Dụ ngôn, Câu chuyện Thiên Chúa nói với con 
người. Xin cho con cảm nhận dụ ngôn là chính câu chuyện đời con, giúp con đi vào thế 
giới huyền nhiệm của Chúa. Amen. 
 


