
EM CỦA CON ĐÃ MẤT NAY LẠI TÌM THẤY                                                             

(CHÚA NHẬT IV/C MÙA CHAY) 

 

LỜI CHÚA: Luca 15,1-3.11-32. Khi ấy, 

những người thu thuế và những kẻ tội 

lỗi đến gần Đức Chúa GIÊSU để nghe 

Người giảng. Thấy vậy, những người 

biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ”Ông 

này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng 

ngồi ăn uống với chúng”. Bấy giờ Đức 

Chúa GIÊSU phán bảo họ dụ ngôn này. 

Người kia có hai con trai. Đứa em thưa 

với Cha rằng: ”Thưa Cha, xin Cha cho 

con phần gia tài thuộc về con”. Người 

Cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày 

sau, đứa em thu nhặt tất cả của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí hết tiền của. Khi 

nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào 

giúp việc cho một người trong miền. Người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn 

bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ: Biết bao người 

làm công ở nhà Cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về 

với Cha tôi và thưa người rằng: ”Thưa Cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến Cha, con không đáng 

được gọi là con Cha nữa, xin Cha đối xử với con như một người làm công của Cha”. Vậy nó ra đi và 

trở về với Cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, Cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương. Ông chạy ra 

ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu .. Người con trai lúc đó thưa rằng: ”Thưa Cha, con đã lỗi phạm 

đến Trời và đến Cha, con không đáng được gọi là con Cha nữa”. Nhưng người Cha bảo các đầy tớ: 

”Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giầy vào chân 

cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng: vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay 

lại tìm thấy”. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến 

nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: 

”Đó là em cậu đã trở về và Cha cậu đã giết bê béo, vì thấy cậu ấy về mạnh khoẻ”. Anh liền nổi giận và 

quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: ”Cha coi, đã bao năm con hầu 

hạ Cha, không hề trái lệnh Cha một điều nào, mà không bao giờ Cha cho riêng con một con bê nhỏ để 

ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của Cha kìa, sau khi phung phí hết tài sản của Cha với bọn 

đàng điếm, nay trở về thì Cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó”. Nhưng người Cha bảo: ”Hỡi con, 

con luôn ở với Cha, và mọi sự của Cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã 

chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”. 

SUY NIỆM 



”Hỡi con, con luôn ở với Cha, và mọi sự của Cha đều 

là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em 

con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”. 

Câu nói đượm đầy lòng tha thứ bao dung, diễn tả trọn 

vẹn tình phụ tử cao ngất tận trời xanh. Lòng Cha yêu 

thương cả hai đứa con như nhau, tuy rằng yêu mỗi 

đứa một cách. Khi người con cả giận dữ và quyết định 

không vào nhà thì người Cha ra xin anh vào. Đó là cử 

chỉ quảng đại đầu tiên. Đúng như câu nói: Nước mắt 

chảy xuôi. Tình Cha yêu con như trời bể. Người Cha đi 

bước trước. Y như ông đã hành xử với đứa con trai 

hoang đàng. ”Khi nó còn ở đàng xa, người Cha chợt 

trông thấy, liền động lòng thương. Ông chạy ra ôm 

choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu”. Và khi đứa con cả 

hờn ghen trách móc: ”Còn thằng con của Cha kìa”, 

người Cha nhân từ nhấn mạnh: ”Em của con đã chết 

nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy!” 

Dụ ngôn quả thật tuyệt hảo để làm nổi bật lòng từ bi vô biên của THIÊN CHÚA, Đấng là CHA của toàn thể 

nhân loại. Dụ ngôn cũng gieo vào lòng tín hữu một niềm hy vọng vô bờ. Khi một người tội lỗi sám hối, 

hồi tâm trở về, thì trên Trời, tất cả ”triều thần THIÊN CHÚA đều hoan hỉ vui mừng” (Luca 15,10). Không 

gì đáng quý bằng những giọt nước mắt ăn năn. Nó minh chứng lòng khiêm tốn, biết thống hối lỗi lầm. 

Nó cũng minh chứng lòng tin tưởng nơi sự tha thứ của THIÊN CHÚA. Sau cùng, những cuộc hoán cải của 

người tội lỗi minh chứng sức mạnh của ơn thánh. THIÊN CHÚA đã chiến thắng trên ác thần. Phạm tội tức 

là phản loạn chống lại THIÊN CHÚA và tự đặt mình dưới ách thống trị của ma quỉ. Từ bỏ tội lỗi, thống hối 

ăn năn, tức là trở về qui phục quyền năng của THIÊN CHÚA. Hay nói đúng hơn, tức là trở về với Tình Yêu 

bao la của THIÊN CHÚA, Đấng là CHA. 

Dụ ngôn đứa con hoang đàng - dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu - còn là giáo huấn về cách cư xử giữa các 

tín hữu với nhau. Mọi người đều là kẻ tội lỗi. Người ít kẻ nhiều. Chân lý này nhắc nhở mỗi người biết 

khoan hồng đối với người anh chị em kém may mắn hơn mình. Một người nhân hậu mở rộng vòng tay 

tiếp đón người anh chị em tội lỗi trở về, biểu lộ tâm tình người ấy sống hiệp thông với THIÊN CHÚA. Bởi 

vì, hành động từ bi thương xót luôn luôn là một hành động được ơn thánh Chúa soi sáng hướng dẫn và 

luôn luôn đẹp lòng THIÊN CHÚA. 

Người nhân hậu được THIÊN CHÚA chúc phúc: ”Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được THIÊN 

CHÚA xót thương” (Matthêu 5,7). 
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