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PHÚC ÂM (Gospel): Mt 11, 25-30 
  

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những 

người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn 

như vậy. - Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra 

Con và kẻ Con muốn mạc khải cho. 

  

"Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của 

Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của 

Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".     

Đó là lời Chúa. 

 

 

Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary): Matthew 11:25-30 

 

Tin Mừng này bắt đầu bằng tiếng reo mừng ngợi khen của Chúa Giêsu, không phải cho những người được gọi là khôn 

ngoan thông thái, là những người không nhận ra phẩm cách thực sự của Ngài, mà Chúa mừng vui vì đã để những người bé 

mọn có trái tim khiêm tốn và cởi mở, ‘được hiểu thấu '. Thái độ “hiểu biết tất cả mọi sự” của chúng ta chỉ  là một tảng đá 

lớn cản trở chúng ta hiểu biết mặc khải của Thiên Chúa. 

 

Chúa Giêsu nói về mối quan hệ đặc biệt và duy nhất luôn tồn tại giữa Ngài và Cha Ngài. Đây mới thực sự là một khẳng 

định về thiên tính của Chúa Kitô. Qua hình ảnh Chúa Giêsu, chúng ta nhận thấy sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Ngài mạc 

khải và thể hiện ý muốn và tấm lòng của Thiên Chúa cho chúng ta. 

 

Bài đọc được kết thúc với lời mời gọi của Chúa Giêsu với những ai “gánh nặng khó nhọc” hãy đến. Những người Pharisiêu 

và Kinh Sư đã biến đổi Luật Môsên với nhiều luật lệ mới và làm Luật Môsên trở nên một gánh nặng lớn cho dân. Trong 

một cách nhìn khác, đức tin vào Chúa Kitô giúp chúng ta đối phó được với những gánh nặng của đời sống. 

 

 
Câu Hỏi Chia Sẻ Đức Tin (Faith Sharing Questions) 
 
1.Bạn quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ một chữ hoặc một hình ảnh nào trong bài đọc đã đánh động bạn? 

Vậy chữ đó hoặc hình ảnh đó đã an ủi hay đã thách thức bạn hoặc đã chạm lòng bạn không? 
 

2. Điều gì khiến bạn có thể reo mừng? 
 

3. Điều gì có thể khiến chúng ta hoặc những người khác sống tự lập không cần Thiên Chúa? 
 

4. Bạn có thể cho biết gánh nặng nào hoặc thập giá nào đã trở thành một ơn lành Thiên Chúa ban? 
 

5. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng “Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng”. Ai đang làm gương 

hai đức tính này? Điều gì có thể giúp bạn phát huy trong sự dịu dàng và khiêm nhường trong lòng? 

6. Kể một điều trong phúc âm hôm nay đã nói với chúng ta rằng nếu làm môn đệ của Chúa Giêsu thì chúng ta cần phải 

chú ý và hành động như thế nào? 

 

 


