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Lc 21,29-33 

21:29 Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: "Anh em hãy xem cây vả 

cũng như tất cả những cây khác. 

21:30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần. 

21:31 Anh em cũng vậy, khi thầy những điều đó xẩy ra, thì hãy biết là Triều Đại 

Chúa đã đến gần. 

21:32 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy 

xảy ra. 

21:33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. 

 

ĐỂ NƯỚC CHÚA MAU TRỊ ĐẾN 

“Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.” 

(Lc 21,31) 

 

Suy niệm: Như cây vả mùa đông trụi lá chết khô để rồi sống dậy, đâm chồi nẩy lộc khi 

“mùa hè gần đến,” cũng thế khi “những sự ấy xảy ra” thì Nước Thiên Chúa cũng đến gần. 

Trong những đoạn trước đó (cc. 9-11.25-28), Phúc Âm Lu-ca mô tả “những sự ấy” là 

chiến tranh loạn lạc và những xáo trộn kinh hoàng chấn động cả vũ trụ. Rồi trước đó nữa 

là những bách hại ngược đãi mà các môn đệ Chúa phải chịu (c. 12). Qua những lời đó, 

Chúa nhắc ta một chân lý rất quen thuộc: Nước Thiên Chúa mà Đức Ki-tô loan báo là “đã 

đến gần,” chỉ đến qua con đường thập giá, con đường chính Ngài đã đi qua: chịu khổ hình, 

chịu chết rồi mới sống lại vinh quang.  

 

Mời Bạn: Chúng ta có xu hướng muốn Nước Chúa trị đến mà không muốn “những sự ấy 

xảy ra.” Hoặc có khi chúng ta có thái độ chờ đợi thụ động theo kiểu ‘qua cơn mưa trời lại 

sáng’. Một mặt Nước Chúa sẽ đến khi “mãn thời của dân ngoại” (c. 24). Nhưng mặt khác 

chúng ta có thể góp phần làm cho Nước Chúa đến bằng cách tham dự cách tích cực vào 

mầu nhiệm thập giá của Đức Ki-tô, một cách cụ thể: dám hy sinh chịu thiệt để thực thi 

công bằng và trung thực trong công việc nghề nghiệp hằng ngày của mình, dấn thân vào 

các hoạt động bảo vệ sự sống dù có phải chấp nhận những khó khăn nguy hiểm… 

 

Chia sẻ: Mời bạn nêu một sáng kiến để tham dự cách cụ thể và tích cực vào mầu nhiệm 

thập giá Chúa Ki-tô. 

 

Sống Lời Chúa: Làm một hy sinh để cầu cho các đẳng linh hồn sớm được hưởng hạnh 

phúc trong Nước Chúa. 

 

Cầu nguyện: Hát kinh Hoà Bình. 


