
TIỆC CƯỚI VÀ NHỮNG VỊ KHÁCH MỜI 
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22:1-14 

******* 

Câu ghi nhớ:  Khải-huyền 19:9 Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những 

kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức 

Chúa Trời. 

Mục đích: Giúp chúng ta biết cách để được Chúa dẫn chúng ta vào phòng yến tiệc của Ngài; 

I. VÍ DỤ VỀ TIỆC CƯỚI 

Ma-thi-ơ 22:1 Đức Chúa Jêsus lại phán ví dụ cùng chúng nữa, rằng:  

Ma-thi-ơ 13:35  để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng: Ta sẽ mở miệng ra mà nói lời ví dụ, 

Ta sẽ rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất. 

1. Được diễn ra giống như: Ma-thi-ơ 22:2  Nước thiên đàng giống như một vua kia làm 

tiệc cưới cho con mình. (Ma-thi-ơ 25:1-13) 

2. Tóm tắt: Chủ tiệc là Vua/Tiệc cưới cho con mình/Sai đầy tớ đi nhắc khách được mời 

3. Những vị khách đã được mời: Dân Do-thái 

 Nhắc lần 1: Ma-thi-ơ 22:3  Vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc; 

nhưng họ không chịu đến.  

Ma-thi-ơ 21:32  Vì Giăng đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không 

tin, còn những kẻ thâu thuế và phường dĩ điếm đã tin người; và các ngươi, khi đã thấy điều ấy, 

sau cũng không ăn năn đặng tin người. 

Gióp 33:14  Vì Đức Chúa Trời phán một lần, hoặc hai lần; nhưng người ta không để ý đến. 

 Nhắc lần 2: Ma-thi-ơ 22:4  Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng: Hãy nói với người được 

mời như vầy: Nầy, ta đã sửa soạn tiệc rồi; bò và thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy 

đến mà dự tiệc cưới.  

 Tiệc / bữa ăn của vua trần gian: 

 Tiệc của Vua A-si-ru: Ê-xơ-tê 1:4  Trong nhiều ngày, tức trong một trăm tám mươi ngày, 

người bày tỏ sự giàu có sang trọng của nước và sự oai nghi rực rỡ của người. 

 Buổi ăn hằng ngày của Vua Sa-lô-môn: 1 Các Vua 4:22  Lương thực của nhà Sa-lô-môn 

cần dùng trong mỗi ngày là: ba mươi cô-rơ bột miến lọc, và sáu mươi cô-rơ bột miến 

thường, 23 mười con bò mập, hai mươi con bò nơi đồng cỏ, và một trăm con chiên, không kể nai 

đực, hoàng dương, cà tong, và vịt gà nuôi mập. 

 Tiệc cưới của Vua Thiên đàng:  

Khải-huyền 19:6  Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng 

nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là 

Đấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị. 7 Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ 

cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, 8 đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch 

bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ). 9 Thiên sứ phán 

cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Người 

lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời.  

 Chồng/vợ: Ê-phê-sô 5:23  vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội  

thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh  25 Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ 

mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh.  (Giăng 14:3) 

II. THÁI ĐỘ CỦA NHỮNG VỊ KHÁCH ĐƯỢC MỜI 

Ma-thi-ơ 22:5  Nhưng họ không đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình; kẻ nầy đi ra ruộng, kẻ kia 

đi buôn bán; 6  Còn những kẻ khác bắt đầy tớ của vua, mắng chưởi và giết đi. 

1. Không đếm xỉa (5a): Thi-thiên 28:5  Vì chúng nó không để ý vào các công việc của Đức  
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Giê-hô-va, cũng chẳng coi chừng việc tay Ngài làm; Nên Ngài sẽ phá đổ chúng nó, không dựng 

chúng nó lên đâu. 

2. Cứ việc đi đường mình (5b): Rô-ma 10:3  Bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức  

Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của 

Đức Chúa Trời; (Giu-đe 1:18  Các sứ đồ đó nói với anh em rằng, trong các thời kỳ sau rốt, sẽ có 

mấy người hay nhạo báng làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình.) 

3. Kẻ nầy đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán (5c): Lu-ca 8:14  Phần rơi vào bụi gai, là những  

kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời nầy làm cho đạo phải 

nghẹt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. 

4. Hành hạ đầy tớ được sai đến: Lu-ca 13:34  Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi 

giết các tiên tri, và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi, bao phen ta muốn nhóm họp con 

cái ngươi, như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh, mà các ngươi chẳng muốn! 

Ma-thi-ơ 16:21 Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-

ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng 

thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. 

III. KẾT CUỘC CỦA NHỮNG VỊ KHÁCH TỪ CHỐI DỰ TIỆC 
Ma-thi-ơ 22:7  Vua nổi giận, bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó, và đốt phá thành của 

họ.  

1. Rô-ma 2:5  Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về 

ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, 6 là Đấng sẽ trả lại cho 

mỗi người tùy theo công việc họ làm. 

2. Tự làm cho mình không xứng: Ma-thi-ơ 22:8  Đoạn, vua phán cùng đầy tớ mình rằng: 

Tiệc cưới đã dọn xong rồi; song những người được mời không xứng dự tiệc đó.  

Công-vụ các Sứ-đồ 13:46  Phao-lô và Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạn dĩ rằng: Ấy cần phải 

truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi; nhưng vì các ngươi đã từ chối, và tự xét 

mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây nầy, chúng ta mới xây qua người ngoại. 

IV. NHỮNG VỊ KHÁCH ĐƯỢC MỜI LẦN SAU 

1. Bất cứ ai: Ma-thi-ơ 22:9  Vậy, các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hễ gặp người nào thì 

mời cả đến dự tiệc.  

2. Lành hay dữ: Ma-thi-ơ 22:10  Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những 

người họ gặp, bất luận dữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc.  

Ma-thi-ơ 21:31 Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa thứ 

hai.  Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và 

phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. 

Ma-thi-ơ 21:32 Vì Giăng đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không 

tin, còn những kẻ thâu thuế và phường dĩ điếm đã tin người; và các ngươi, khi đã thấy điều ấy, 

sau cũng không ăn năn đặng tin người. 

Ma-thi-ơ 8:11 Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến, 

ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong nước thiên đàng. 

3. Vị khách không mặc áo lễ: Không tôn trọng người mời. 

 Chủ tiệc xem khách dự tiệc: Ma-thi-ơ 22:11 Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một 

người không mặc áo lễ,  

 Áo lễ của chúng ta: Ê-sai 61:10  Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ  

trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta; khoác áo choàng công bình cho ta, 

như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu. 

 Áo phiếu trong Huyết: Khải-huyền 7:14  Tôi thưa rằng: Lạy chúa, chúa biết điều đó. Người  
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lại phán cùng tôi rằng: Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong 

huyết Chiên Con. 

 Mặc áo trắng: Khải-huyền 3:4  Nhưng, ở Sạt-đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo 

xống mình: những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng Ta, vì họ xứng đáng như vậy. 

Truyền-đạo 9:8  Khá hằng mặc áo trắng, chớ thiếu dầu thơm trên đầu ngươi. 

 Áo sáng láng: Khải-huyền 19:8  đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai 

mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ). 

4. Khách làm thinh: Ma-thi-ơ 22:12  thì phán cùng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào 

đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh.  

Công-vụ 4:12  Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác 

ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. 

Thi-thiên 107:42  Các người ngay thẳng sẽ thấy điều ấy, và vui vẻ, còn các kẻ ác đều phải ngậm 

miệng lại. 

Rô-ma 3:19  Vả, chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói, là nói cho mọi kẻ ở dưới luật 

pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời;  

V. KẾT CUỘC CỦA VỊ KHÁCH KHÔNG MẶC ÁO LỄ 
Ma-thi-ơ 22:13  Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: Hãy trói tay chân nó lại, và quăng ra ngoài nơi 

tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 

1. Ân điển đúng nghĩa: Ê-phê-sô 1:7 Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc 

bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, (Rô-ma 6:1 Vậy chúng ta sẽ nói 

làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng?... 17 Nhưng, tạ ơn 

Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã 

ban làm mực thước cho mình!) 

2. Cảnh báo: Rô-ma 11:20  Phải lắm; các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin, và ngươi nhờ  

đức tin mà còn; chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi. 21 Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh 

nguyên, thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa. 22 Vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của 

Đức Chúa Trời: sự nghiêm nhặt đối với họ là kẻ đã ngã xuống, còn sự nhân từ đối với ngươi, 

miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài: bằng chẳng, ngươi cũng sẽ bị chặt. 

Hê-bơ-rơ 10:26  Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có 

tế lễ chuộc tội nữa. 

3. Ma-thi-ơ 22:14  Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn. 

2 Phi-e-rơ 1:10  Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. 

Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã; 

Ma-thi-ơ 24:24  Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có 

thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. 

CẦU NGUYỆN:  Kính lạy Đức Chúa Jesus kính yêu của con, xin Đức Thánh Linh của Ngài 

giúp con biết kính sợ, tôn trọng và quí giá về lời mời của Ngài vào bữa tiệc phước hạnh Ngài đã 

dành sẵn cho chúng con.  Trong Đức Chúa Jêsus Christ, Amen! 
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