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Mồng Hai Tết. Kính nhớ tổ tiên  

Mc 15,1-6 

1 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp 

Đức Giê-su và nói rằng : 2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền 

nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa ?” 3 Người trả lời : “Còn các ông, tại 

sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên 

Chúa ? 4 Quả thế, Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào 

nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. 5 Còn các ông, các ông lại bảo : ‘Ai nói 

với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho 

Chúa rồi, 6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông 

dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.” 

THỜ CHA KÍNH MẸ MỚI LÀ ĐẠO CON 

“Ngươi hãy kính thờ cha mẹ.” (Mt 15,4) 

Suy niệm: Cha ông ta dạy: “Bách thiện, hiếu vi tiên”, trong trăm điều thiện, 

việc hiếu thảo luôn đứng đầu. Đạo hiếu trong văn hoá Việt Nam không xa lạ 

với giáo huấn của Chúa. Sau ba điều răn đầu trong Mười Điều Răn dạy ta phải 

phụng thờ Thiên Chúa, thì điều răn thứ tư, điều răn đầu tiên nói về bổn phận 

đối với tha nhân là “hãy thảo kính cha mẹ.” Thánh Phao-lô đã nói như thế: 

“Hãy thảo kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất” (Ep 6,2). Nghiêm khắc hơn, 

Chúa Giê-su nhắc cho chúng ta, “Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải xử tử.” 

Và chính Chúa Ki-tô trong những năm tháng ẩn dật tại Na-da-rét cùng với Đức 

Ma-ri-a và thánh cả Giu-se, “Người hằng vâng phục các ngài.” Người ki-tô 

hữu tôn kính tổ tiên là thực hành giới răn của Chúa, vừa đền đáp công ơn vừa 

phá tan thành kiến: “theo đạo là bỏ ông bỏ bà”. 

Mời Bạn: Tết là dịp làm mới lại lòng thảo hiếu với ông bà cha mẹ. Bạn sẽ làm 

gì để bày tỏ lòng hiếu kính: thăm viếng, mừng tuổi các ngài? Mời bạn làm một 

việc thật ý nghĩa để nói lên lòng hiếu thảo của bạn và thể hiện điều đó trong 

suốt năm nay và mai sau nữa. Nếu bạn không cho mình một cơ hội làm điều đó 

ngay hôm nay thì biết đâu ngày mai bạn không còn dịp nào khác nữa. Không 

lúc này thì lúc nào? Hãy làm ngay hôm nay, kẻo muộn màng. 

Sống Lời Chúa: Sự vô tâm của người Ki-tô hữu đối với tổ tiên, cha mẹ đã gây 

nên hiểu lầm và cản trở công cuộc loan báo Tin Mừng, thì nay, chúng ta xin lỗi 

Chúa, xin lỗi ông bà, cha mẹ và quyết tâm sống đạo hiếu như Chúa dạy. 

Cầu nguyện: Xin cho làn hương trầm trong dịp tết diễn tả được lòng thành 

của chúng con đối với Chúa và với ông bà tổ tiên. Amen. 


