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THỨ HAI TUẦN 27 TN 

Mt 13,31-35 
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. 

 

NƯỚC CHÚA PHÁT TRIỂN 

  

“Nước Trời giống như hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình… như nắm men 

người kia lấy vùi vào ba thúng bột…” (Mt 13,31.33) 

 

Suy niệm: Cây cải vùng giáp hồ Ti-bê-ri-a có thể cao đến ba mét, nên chim trời đến làm 

tổ trên cành được. Thế nhưng khởi đầu của nó chỉ là một hạt giống rất nhỏ bé. Hình ảnh 

này diễn tả Hội Thánh lúc ban đầu là một nhóm nhỏ các môn đệ, nhưng phát triển thành 

Hội Thánh lan rộng đông đúc như ngày nay. Đang khi ấy, dụ ngôn nắm men lại nói đến 

sự phát triển âm thầm của Nước Trời từ bên trong, với những giá trị Tin Mừng lặng lẽ 

tác động thay đổi thế giới, cho đến khi cả thế giới dậy men Tin Mừng. Nước Thiên Chúa 

không đến ào ạt như đạo binh hô xung phong vào trận địa, cũng chẳng khua chiêng 

đánh trống như ngày lễ hội; nhưng diễn ra âm thầm từ bên trong các tâm hồn được ơn 

Chúa kêu gọi, soi sáng, biến đổi. 

 

Mời Bạn: Trong bạn, trong tôi nắm men, hạt cải đã có rồi. Có từ khi ta tin, và lãnh nhận 

bí tích Thánh tẩy, cũng như các bí tích khác. Ơn sủng đã lãnh nhận đang âm thầm phát 

triển từng ngày, khi ta cộng tác với ơn sủng, khi ta ngoan ngoãn vâng theo sự hướng 

dẫn của Thánh Thần, không lấy cái tôi của mình làm trung tâm đời sống.  

 

Sống Lời Chúa: Từ nay tôi nỗ lực để men Tin Mừng “dậy” lên trong tâm hồn, thấm 

nhuần tinh thần Tin Mừng, đặt những giá trị Tin Mừng lên địa vị cao nhất trong đời mình, 

và tất cả các chọn lựa lớn nhỏ mỗi ngày của tôi đều dựa trên những giá trị Tin Mừng ấy. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con ý thức mình là nắm men của đời sống. Xin cho con cộng 

tác với Chúa và với anh chị em trong khả năng Chúa ban, để làm cho “Nước Chúa mau 

hiển trị.” Amen. 

  


