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02/12/17 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 34 TN 

 

Lc 21,34-36 

21:34 "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say 

sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh 

em, 

21:35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 

21:36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi 

điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người". 

 

CHIẾC LƯỚI TỬ THẦN 

 

“Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em.” (Lc 21,34) 

 

 

Suy niệm: Trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, Lời Chúa mời gọi ta tỉnh thức 

và cầu nguyện để không bị hụt hẫng khi Ngày của Chúa đến. Tin Mừng hôm nay với hình 

ảnh chiếc lưới bất thần chụp xuống không phải là lời đe dọa kiểu “ngáo ộp” đối với con 

nít, mà là những lời cảnh tỉnh, bởi ngày của Chúa là có thật, sẽ đến “vào lúc không ai ngờ, 

vào giờ không ai biết.” Thay vì gieo rắc nỗi sợ hãi thì những Lời Chúa về ngày thế mạt 

ươm trong ta niềm hy vọng, không thất đảm, cũng chẳng để các nỗi ưu tư đè bẹp mình. 

Nếu có một điều chắc chắn nhất sẽ xảy ra cho ta, thì đó chính là cái chết, sẽ đến vào lúc 

chính ta không ngờ. 

 

Mời Bạn: Chúa Giê-su dạy ta để sẵn sàng trong ngày Chúa đến thì phải “tỉnh thức và cầu 

nguyện.” Tỉnh thức ở đây không có nghĩa là không ngủ, mà là biết sáng suốt để nhận định 

đâu là thánh ý Chúa và đâu là những mưu ma chước quỷ cám dỗ ta. Việc tỉnh thức như thế 

phải thực hiện trong bầu khí cầu nguyện, kết hiệp thân tình với Chúa. 

 

Chia sẻ: Trình thuật Chúa Giê-su trong vườn Cây Dầu trước khi chịu nạn dạy ta điều gì về 

việc tỉnh thức và cầu nguyện? 

 

Sống Lời Chúa: Nhớ rằng các linh hồn trong luyện ngục đang cần lời cầu nguyện của bạn 

mỗi ngày. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu được rằng cuộc đời chúng con mong 

manh lắm, như hoa sớm nở chiều tàn để chúng con không cố bám víu vào cuộc sống đời 

này, nhưng luôn ngóng đợi ngày Chúa đến. Để chúng con luôn sẵn sàng cho ngày đó, xin 

giúp chúng con luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Amen. 


