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Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU lại phán cùng các đầu-mục tư-tế và kỳ-lão trong dân những dụ ngôn này rằng: ”Nước Trời giống như 

vua kia làm tiệc cưới cho hoàng-tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. 

Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: ”Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Nầy Ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và 

súc vật béo tốt rồi, mọi việc đã sẵn sàng: Xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Nhưng 

những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn 

bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết liền 

nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru-diệt bọn sát nhân đó, và thiêu-hủy thành phố của 

chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: ”Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ 

được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngã đường, gặp bất cứ ai, thì mời 

vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, liền quy tụ lại và 

phòng cưới chật ních khách dự tiệc. Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và 

thấy ở đó một người không mặc y-phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: ”Này bạn, sao bạn vào đây mà không mặc y-

phục lễ cưới”. Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: ”Trói chân tay nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở 

đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít”. 

 

SUY NIỆM 

 

Dụ ngôn Nước Trời trước tiên mô tả thực trạng xã hội và lịch sử của dân Do Thái. Người Do Thái khinh thường các dấu chỉ, bất 

cần các lời mời gọi. Trước mắt họ, Đức GIÊSU thành Nagiarét không đáng lưu tâm và lời Ngài nói nên bỏ ngoài tai. Cho tới một 

lúc nào đó, khi Lời Ngài trở thành Lời ”báo động” Lời ”cảnh tỉnh” Lời ”quấy rầy” thì họ hung hăng phản kích, thóa mạ và thẳng 

tay giết chết Đấng rao giảng Tin Mừng Nước Trời. 

 

Nhưng Tin Mừng Nước Trời tiếp tục loan báo khắp cùng bờ cõi trái đất cho đến hôm nay vào thế kỷ XXI này. Tuy nhiên xét cho 

kỹ, vẫn thấy Tin Mừng Nước Trời còn gặp chống đối và bị khước từ. Chống đối và khước từ ngay tại các nước tây phương được 

coi là kỳ cựu của nền văn minh Kitô Giáo. Kitô-hữu không dám tuyên xưng là Kitô-hữu, không muốn trông thấy các biểu tượng 

thánh thiêng như Thánh Giá, Hang Đá Giáng Sinh và các ảnh thánh khác.. Rồi khi danh xưng Kitô-hữu gây thiệt hại vật chất như 

phải đóng thuế cho Giáo Hội thì một số Kitô-hữu không ngần ngại rút tên ra khỏi Giáo Hội. Rút tên chỉ vì mất một phần nhỏ số 

lợi túc thì kể cũng hơi lạ và đáng ngạc nhiên. Nhưng đó là chuyện đang xảy ra. 

 

Còn Kitô-hữu nơi các quốc gia hồi giáo và các nước theo chế độ cộng sản vô thần thì sao? Tín hữu Công Giáo có dám công khai 

làm chứng cho Tin Mừng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ và bảo vệ các biểu tượng thánh thiêng như Thánh Giá, ảnh thánh Đức Mẹ 

MARIA, Thánh Cả GIUSE .. không? 

 

Điều ấy cho thấy cái tương phản của Tin Mừng Nước Trời. Đức Chúa GIÊSU KITÔ là viên đá bị thợ nề loại bỏ. Nhưng viên đá ấy 

lại là viên đá góc! Kitô-hữu chân chính luôn luôn ghi nhớ rằng khi trở thành tín hữu Công Giáo và ao ước bước theo Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ thì phải khước từ thói quen, chấp nhận thiệt thòi, bằng lòng bị mất mát và sẵn sàng đối phó hiểm nguy. 

 

Trở lại với dụ ngôn Nước Trời. Những người được mời đến dự tiệc cưới không bị đặt trong tình thế bất ngờ cũng không bị ép 

buộc. Không! Họ được báo trước và được toàn toàn tự do. Vì thế khi từ chối họ mang trách nhiệm nặng nề. Họ đặt lợi lộc nhỏ 

bé lên trên vinh dự cao cả được tiếp nhận vào Vương Quốc THIÊN CHÚA: Vương Quốc Tự Do, Sự Thật, Công Bằng và Tình Yêu. 

 

Nước Trời - Nước THIÊN CHÚA - mở rộng tiếp đón mọi người. Kẻ cơ bần cũng như đại phú gia. Người cao sang cũng như kẻ 

cùng đinh. Người vô học cũng như bậc trí thức. Ông vua cũng như tên đầy tớ. Chỉ khác nơi điều kiện. Điều kiện thứ nhất để 

được vào Nước Trời là yêu mến THIÊN CHÚA với trọn trí khôn, thân xác, con tim và linh hồn. Yêu mến THIÊN CHÚA trên cả Cha 

Mẹ bà con bạn hữu vợ chồng con cái. Yêu mến THIÊN CHÚA trên mọi sự: công ăn việc làm, tương lai sự nghiệp, danh thơm 

tiếng tốt và đôi khi phải hy sinh cả đến mạng sống. Điều kiện thứ hai là yêu tha nhân như chính mình. Yêu tha nhân như chính 

mình thoạt nghe thật giản dị nhưng lại đòi hỏi ý chí can cường và nhất là một tình thương bao la dạt dào. Tình Yêu là sức mạnh 

giúp hoàn thành các công tác anh hùng, các nghĩa cử tuyệt đẹp. Tình Yêu là dầu thơm thoa dịu nỗi khổ. Tình Yêu là tiếng nói 



ngọt ngào mang đến an ủi khích lệ. Tình Yêu san sẻ chén cơm manh áo cho người đói khát cho kẻ cơ bần. Yêu mọi người không 

loại trừ ai không kỳ thị ai. Yêu Thương và Tha Thứ. Yêu trong Sự Thật và Yêu trong Công Lý. 

 

Dụ ngôn Nước Trời tỏ lộ Tình Yêu vô biên của THIÊN CHÚA là CHA. Kêu mời và chờ đợi. Không ép buộc. Mọi người được tự do 

đáp lời mời hoặc từ chối hoặc tảng lờ như không hay biết. Dụ Ngôn Nước Trời nhắc nhở mọi người đặt cuộc sống tâm linh lên 

trên vật chất. Bởi vì sau cuộc sống tạm bợ đời này mới chính thức bắt đầu cuộc sống vĩnh cửu mai sau. 

 

Ngày hôm nay, nếu nhận được lời mời trở thành môn đệ đích thật của Đức Chúa GIÊSU KITÔ để rao giảng và làm chứng cho 

Nước Trời, Nước THIÊN CHÚA, Nước Tình Yêu, thì tín hữu Công Giáo mau mắn đáp lời mời bằng trọn con tim, thân xác, trí khôn 

và linh hồn. 
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