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THỨ BA TUẦN 16 TN 

Thánh Lô-ren-xô Brin-đi-si, linh mục, tiến sĩ HT 

Mt 12,46-50 
12:46 Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm 

cách nói chuyện với Người. 
12:47 Có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm 

cách nói chuyện với Thầy". 
12:48 Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" 
12:49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 
12:50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, 

là mẹ tôi". 
 

AI LÀ NGƯỜI THÂN YÊU NHẤT CỦA CHÚA? 

  

“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị 

em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su không có ý hạ thấp mối liên hệ máu mủ ruột thịt, tương quan 

giữa những người cùng huyết tộc như xưa nay vẫn được tôn trọng, đề cao trong xã hội. 

Ngài muốn ta, ngoài mối liên hệ quen thuộc trên, còn biết mở rộng mối tương quan tới 

một đại gia đình mới: gia đình Giáo hội, cộng đoàn những người cùng tin vào Thiên 

Chúa. Đây là sự thăng hoa cho các mối tương quan, cũng như mở rộng đến chiều kích 

“mọi người là anh em tôi, con cái cùng Cha trên trời.” Chúa Giê-su là Người Con hiếu 

thảo của Chúa Cha, luôn tìm mọi cách đẹp lòng Cha đến nỗi có thể nói: “lương thực của 

Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy” (Ga 4,34). Vì thế, không lạ gì ai thi hành ý muốn 

của Chúa Cha trong đời mình, người ấy trở nên giống Chúa Giê-su, thành người thân 

thiết, gần gũi với Ngài. 

 

Mời Bạn: Khi nói những lời này, Chúa Giê-su muốn tuyên dương Mẹ Ma-ri-a, cũng như 

để dạy các môn đệ của Ngài – trong đó chúng ta cũng được chung phần – về gương 

của Đức Ma-ri-a. Hơn ai hết trên thế gian, Mẹ đã làm theo thánh ý Chúa Cha khi đón 

nhận lời sứ thần truyền tin, và tiếp tục thực hành ý muốn Thiên Chúa ấy, đi theo Đức 

Giê-su con mình cho đến chân thập giá. 

 

Sống Lời Chúa: Là môn đệ đích thực của Chúa Giê-su, tôi nỗ lực thi hành ý muốn của 

Cha trong các chọn lựa lớn nhỏ mỗi ngày, dù điều ấy trái với ý riêng của mình. 

 

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin giúp con yêu mến và thực hành Lời Chúa, để trở thành 

người thân yêu của Chúa, giống như Mẹ. Amen. 

  

 


