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 19.07.20 

CHÚA NHẬT TUẦN 16 TN – A 

Mt 13,24-43 
13:24 Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời thì ví như 

chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 
13:25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, 

rồi đi mất. 
13:26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 
13:27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt 

trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu ra vậy?" 
13:28 Ông đáp: "kẻ thù đã làm đó!" Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra nhặt đi 

không?" 
13:29 Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi nhặt cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 
13:30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy 

nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho 

tôi". 
13:31 Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: "Nước Trời 

cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 
13:32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau 

lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được". 
13:33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: "Nước Trời cũng giống như chuyện nắm 

men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men". 
13:34 Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người 

không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 
13:35 hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố 

những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. 
13:36 Bấy giờ, Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa 

rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe". 
13:37 Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. 
13:38 Ruông là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác 

Thần. 
13:39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỵ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên 

thần. 
13:40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế 

cũng sẽ xảy ra như vậy. 
13:41 Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương  
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xấu và mọi kẻ làm điều ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, 
13:42 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 
13:43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có 

tai thì nghe. 

 

TRỞ NÊN LÚA TỐT 

  

“Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho 

lẫm cho tôi.” (Mt 13,30) 

 

Suy niệm: Cỏ lùng và lúa tốt mọc lên trên cùng một thửa ruộng, cả hai cùng 

hấp thụ dưỡng chất từ đất, ánh sáng, không khí để tăng trưởng. Nhưng cỏ sinh 

sôi nẩy nở để trở thành giống cây có hại, đến ngày mùa, bị thu gom lại rồi đốt 

đi. Còn cây lúa lớn lên, trổ bông hạt được đem vào kho lẫm. Hai giống cây cùng 

một mảnh đất sống nhưng hai hậu kết khác nhau. Dụ ngôn cỏ lùng và lúa tốt 

chỉ về cuộc sống chung giữa kẻ dữ và người lành. Cả hai cùng hiện hữu, nhưng 

người này sống để rồi hưởng phúc lành còn người kia, sống để chịu án phạt 

muôn đời. 

 

Mời Bạn: Là lúa hay cỏ là do trời sinh; còn làm người tốt hay người xấu là do 

chọn lựa của cá nhân, nói đúng hơn, do lời mời gọi của Chúa và sự đáp trả của 

con người. Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống và họ phải chịu trách nhiệm về 

đời sống đó trước mặt Thiên Chúa. Tôi có thể trở nên lúa tốt nhưng cũng có thể 

thoái hoá thành cỏ lùng. Tôi phung phí ơn Chúa hay tôi sẵn sàng cộng tác với 

ơn Chúa để đời sống tôi trở thành cây lúa tốt trổ sinh hoa trái thánh thiện trong 

cánh đồng thế giới này? 

 

Sống Lời Chúa: Lời Chúa là kim chỉ nam cho tôi xây dựng cuộc đời. Đó là 

những chuẩn mực giúp tôi  phân định để chọn lựa những gì phù hợp với thánh 

ý Chúa, giúp cho tôi làm đẹp cuộc đời và làm đẹp lòng Chúa. Tôi quyết tâm đọc 

và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa ban cho con ơn phúc làm người và làm con 

Chúa. Xin cho chúng con biết dùng ơn Chúa ban để xây dựng Nước Chúa, làm 

sáng danh Chúa và cho con mai ngày được hưởng hạnh phúc đời đời. Amen. 

 


