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PHÚC ÂM: Mc 4:26-34 
 
Chúa Giê-su phán với dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống như một người 
kia đã gieo hạt lúa giống xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt 
giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào, người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự 
nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa 
chín, người ấy liền gặt hái vì đã đến mùa”. 
 
Người còn phán: “Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? hoặc dùng 
dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống 
đất thì nó nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc 
lên  thành cây lớn nhất và đâm những cành to, đến nỗi các loài chim trời có thể tới 
núp bóng được”. Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, 
tùy sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở 
riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.  
 

PHÚC ÂM: Mc 4:26-34 
 
Chương 4 của Tin Mừng Mác là một loạt dụ ngôn được Chúa Giêsu sử dụng để 
dạy cho dân chúng về nước Thiên Chúa mà ngài khánh thành.  
 
Những dụ ngôn diễn đạt hai thực thể rất khác nhau và sử dụng một dụ ngôn này để 
giải thích sâu hơn ý nghĩa của dụ ngôn khác. Các dụ ngôn cũng buộc người nghe 
phải trải dài trí tưởng tượng của mình để tạo ra những mối liên hệ mà họ thường 
không làm.  
 
Trong dụ ngôn đầu tiên, Chúa Giêsu sử dụng bản chất phát triển bí ẩn của hạt 
giống để nói về sự bí ẩn của nước Thiên Chúa. Một người đàn ông gieo hạt trong 
lòng đất và sau đó đi ra ngoài để làm những việc khác. Trong thời gian này, hạt 
giống dần dần phát triển đến mức trưởng thành đầy đủ. Theo cách tương tự, triều 
đại của Thiên Chúa bắt rễ, phát triển trong sự bí ẩn, và có lẽ ở những nơi bất ngờ. 
Tăng trưởng luôn luôn là kết quả bí ẩn của Thiên Chúa trong trái tim của con 
người.  
 
Điểm của câu chuyện dụ ngôn về hạt giống mù tạt là khởi đầu nhỏ tạo ra những 
điều tuyệt vời. Cây được mọc đầy đủ, cung cấp một nơi cho các loài chim trong 



bầu trời, có thể là một tham chiếu đến bản chất phổ quát của Giáo Hội. Lời bày tỏ 
sau cùng về Chúa Giêsu “giải thích mọi thứ một cách riêng tư cho các môn đệ” có 
thể ám chỉ đến sự chậm hiểu của các môn đệ của Chúa Giêsu về sự giảng dạy của 
Ngài. 
 
 
CHIA SẺ NHỮNG CÂU HỎI ĐỨC TIN.  
 

1. Quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ câu nào trong Tin Mừng thu hút sự 
chú ý của bạn. Tại sao?  
 
Chia sẻ các câu hỏi tiếp theo với cả nhóm. 
 

2. Bạn đã “gieo hạt giống" bằng cách nào? Bạn muốn gieo hạt giống theo cách 
nào?  
 

3. Ai đã gieo hạt giống trong cuộc sống của bạn? Theo cách nào bạn đã hưởng 
lợi cho việc gieo hạt của người khác?  
 

4. “Công việc của chúng ta là gieo hạt giống, tưới cây và đem lại sự tăng 
trưởng cho Thiên Chúa”. Bạn cho phép điều này tiếp cận đến cuộc sống của 
bạn đến mức độ nào?  
 

5. Một điều gì mà Chúa Giêsu đang nói với chúng ta trong Phúc âm của Chúa 
Nhật này về việc làm thế nào mà một môn đồ nên nói hay thực hành? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


