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CHÚA NHẬT TUẦN 15 TN – A 

Mt 13,1-23 
13:1 Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 
13:2 Có đám đông lớn tụ họp bên Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn toàn 

thể đám đông thì đứng trên bờ. 
13:3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: "Kìa người gieo giống đi ra 

gieo giống. 
13:4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 
13:5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không 

sâu; 
13:6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 
13:7 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được 

sáu chục, hạt được ba chục. 
13:9 Ai có tai thì nghe". 
13:10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?" 
13:11 Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì 

không. 
13:12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, 

cũng sẽ bị lấy mất. 
13:13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà 

không nghe không hiều. 
13:14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia, rằng: Các ngươi có lắng tai 

nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. 
13:15 Vì lòng dân này đã ra đần độn, chúng đã nặng tai, còn mắt thì chúng nhắm lại, kẻo mắt 

chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho 

lành. 
13:16 "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được 

nghe. 
13:17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi 

thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không 

được nghe. 
13:18 "Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. 
13:19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỵ dữ đến cướp đi điều đã gieo 

trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. 
13:20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. 
13:21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó 

vấp ngã ngay. 
13:22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh  



linhthao.de 32.07 

 

hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. 
13:23 Còn kẻ được gieo vào đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thí tất nhiên sinh hoa kết quả 

và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục". 
 

NGƯỜI GIEO GIỐNG LẠC QUAN 

  

Chúa Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Người gieo giống 

ra đi gieo giống.” (Mt 13,3) 

 

Suy niệm: Những loài cây họ đậu có một khả năng đặc biệt. Bộ rễ của nó có những nốt 

sần tích tụ chất đạm từ trong khí trời. Khi nó chết đi, chất đạm trong bộ rễ của nó biến 

thành một thứ phân bón giúp cải tạo đất xấu thành đất tốt. Thiên Chúa chính là người 

chủ ruộng này. Ngài gieo hạt giống Lời Chúa vào mọi tâm hồn, bất kể người tốt kẻ xấu. 

Điều Ngài mong muốn là mọi tâm hồn đều phải được đón nhận Lời Ngài, dù họ chưa 

sẵn sàng đón nhận, dù họ trổ sinh bông hạt ít hay nhiều. Ngài có lý do để lạc quan và 

hào phóng như thế không chỉ vì hạt giống Lời Chúa không bao giờ sợ cạn kiệt, mà cũng 

như các loại cây họ đậu, Lời Ngài còn có sức cải tạo những mảnh hồn sỏi đá, gai góc 

trở thành những cánh đồng tốt tươi màu mỡ. 

 

Mời Bạn: Bạn có nản lòng vì mình nghe Lời Chúa đã nhiều mà chưa sinh hoa trái gì? 

Hoặc bạn có bi quan vì đã đổ ra biết bao công khó trong công việc tông đồ mà kết quả 

chỉ là số không? Mời bạn chiêm ngắm vị Thiên Chúa đầy lạc quan và nhẫn nại qua dụ 

ngôn người gieo giống và bạn ghi nhớ lời trong thư thánh Phao-lô: “Hãy rao giảng Lời 

Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện…” (2Tm 4,2-5). 

 

Chia sẻ: Bạn có sáng kiến gì để phát triển việc Chia Sẻ Lời Chúa trong giáo xứ, gia đình, 

hoặc cộng đoàn của bạn? 

 

Sống Lời Chúa: Dành thời gian thích hợp để suy niệm Lời Chúa mỗi ngày. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, dù tâm hồn con có chai lì khô cứng, Chúa cũng không coi đó là 

một mảnh đất bỏ đi, xin cho con không bao giờ nản lòng nhưng luôn quảng đại và nhiệt 

thành rao giảng Lời Chúa cho anh chị em con. 

   


