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PHÚC ÂM (Gospel): Mt 21, 28-32 
 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người 
con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: 'Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!' Nó thưa lại rằng: 'Con 
không đi'. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: 'Thưa 
cha, vâng, con đi'. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người con thứ 
nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các 
ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái 
điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài".     
Đó là lời Chúa. 
 
Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary):    Matthew 21:28-32 
 
Phúc âm hôm nay cho thấy trong ba dụ ngôn của Matthêu lần đầu tiên nói về chủ đề sự phán xét và trách nhiệm mỗi người 
chịu về lựa chọn của mình. 
 
Ngày nay câu chuyện trong ngụ ngôn về sự phán xét nói về phản ứng của hai người con trai khi cha mình phán họ phải ra làm 
trong vườn nho của ông. Người con trai đầu tiên trả lời "không" với cha mình nhưng sau đó thì lại đi làm. Mặt khác, người 
con thứ hai nói ‘thưa cha, vâng, con đi’, nhưng sau đó phớt lờ lời gọi của cha mình. 
 
Người con trai đầu tiên đại diện cho những người tội lỗi (người thu thuế, gái điếm, v.v.) lúc ban đầu trả lời ‘không vâng lời’ 
với Thiên Chúa, nhưng bây giờ thì bằng lòng theo Chúa Giêsu. Người con trai thứ hai tượng trưng cho khán giả của Chúa 
Giêsu, là những nhà lãnh đạo tôn giáo của dân tộc Do Thái và cũng là những người tự cho mình được sự mặc khải của Thiên 
Chúa.  Họ và tổ tiên của họ đã từng xin ‘vâng’ Thiên Chúa, nhưng nay lại trả lời ‘không‘với Ngài qua lòng từ chối Chúa Giêsu 
của họ. Nhóm thứ nhất, với sự hiệp thông với hồng ân Thiên Chúa, có thể quay trở lại mở lòng đón nhận Chúa Giê-su. Nhóm 
thứ hai từ chối thay đổi suy nghĩ và cả trái tim của họ , do đó họ bị đóng cửa không được vào Nước Trời. 
 
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. As you reflect on your life, do you identify with either of the brothers in today’s parable? If so, share why. 
2. Khi suy gẫm về cuộc sống của mình, bạn có đồng nhất với anh em nào trong dụ ngôn hôm nay không? Nếu vậy, hãy chia 
sẻ lý do tại sao. 
 
3. If someone complained to you that God isn’t fair, how would you respond? 
3. Nếu ai phàn nàn với bạn rằng Chúa không công bằng, bạn sẽ trả lời như thế nào? 
 
4. What can distract us from saying a whole-hearted ‘yes’ to God?  
4. Điều gì có thể khiến chúng ta phân tâm không nói được lời ‘xin vâng’ hết lòng với Thiên Chúa? 
 

5. 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? 

 


