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THỨ BA TUẦN 17 TN 

Mt 13,36-43 
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 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. 

 

LÀ HẠT GIỐNG TỐT GIỮA ĐỜI 

“Hạt giống tốt là con cái Nước Trời.” (Mt 13,38) 

 

Suy niệm: Giáo Hội hiện diện giữa thế giới như lúa tốt pha lẫn cỏ lùng giữa thửa ruộng 

thế gian. Con cái Nước Trời vốn là lúa tốt, nhưng vẫn có thể bị tha hóa, trở thành cỏ 

lùng, nếu sống theo sự xúi giục của Ác thần, thú tính, thói vô ơn, ghen tị, hưởng thụ xác 

thịt… Có một sự thật là chỉ đến khi lúa trổ bông ta mới phân biệt được cỏ lùng. Cũng 

vậy, chỉ khi đến ngày cánh chung, ta mới biết chắc ai tốt ai xấu, người công chính hay 

kẻ bất chính. Chính tâm hồn ta cũng đang đong đưa giữa lúa tốt và cỏ lùng, theo Thần 

Khí hay tính xác thịt, sự thánh thiêng hay thói tội lỗi. Do đó, đừng vội dán nhãn mác tốt 

– xấu cho người khác hay cho chính mình.  

 

Mời Bạn: Bạn là giáo dân, tu sĩ hay giáo sĩ; là giới lão thành, gia trưởng, hiền mẫu, giới 

trẻ hay thiếu nhi; bạn đang phục vụ trong giáo xứ, tham gia các hội đoàn. Gia đình, cộng 

đoàn, xứ đạo bạn đang ở giữa nhiều người chưa nhận biết Chúa. Hãy là hạt lúa tốt 

đượm chất Tin Mừng trong môi trường, sứ vụ của bạn, qua lòng yêu mến, sự nhiệt 

thành, gương lành, và sự công bằng. “Thật đẹp biết bao khi chứng kiến người trẻ trở nên 

‘những nhà truyền giáo trên đường phố,’ hân hoan mang Chúa Ki-tô đến từng nẻo đường 

và mọi chân trời góc biển của thế giới” (Đức Phanxicô).  

 

Sống Lời Chúa: Tích cực tham dự thánh lễ, lớp giáo lý, các đoàn thể, để củng cố mối 

thân tình với Chúa Ki-tô, trở thành tông đồ giáo dân, tạo sự liên đới với nhau. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã gieo con vào trong môi trường này. Xin cho 

con luôn là lúa tốt, loại trừ cỏ lùng nơi mình, để có thể mang tình yêu của Chúa đến cho 

mọi người. Amen. 

  


