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Lc 24,35-48 
24:35

 Còn hai ông thì thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và mình đã nhận 

ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. 
24:36

 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: 

"Bình an cho anh em!" 
24:37

 Các ông kính hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. 
24:38

 Nhưng Người nói: "Sao anh em lại hoảng hốt? Sao còn ngờ vực trong lòng? 
24:39

 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương 

có thịt như anh em thấy Thầy có đây?" 
24:40

 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. 
24:41

 Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: 

"Ở đây anh em có gì ăn không?" 
24:42

 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. 
24:43

 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. 
24:44

 Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng 

tất cả những gì sách Luật Môsê, Các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép 

về Thầy đều phải được ứng nghiệm". 
24:45

 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: "Có lời Kinh 

Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết 

sống lại, 
24:47

 và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ 

Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 
24:48

 Chính anh em là chứng nhân của những điều này. 

 

Ghi nhớ: “Chính anh em là chứng nhân của những điều nầy” (Lc 24,48).  

 

Suy niệm: Khi giải thích cho các Tông đồ hiểu việc Người chết và sống lại cùng 

với việc các ông phải nhân Danh Chúa mà rao giảng cho muôn dân, Chúa Giêsu 

muốn nói rằng tất cả những điều nầy đều phải được thực hiện theo chương trình 

Thiên Chúa Cha đã định sẳn. Là con yêu dấu của Chúa Cha, Đức Giêsu chỉ sống 

và làm theo thánh ý Chúa Cha mà thôi. Là con Chúa, anh em với Chúa Giêsu 

qua Phép Rửa Tội, cuộc đời chúng ta cũng phải được định hướng theo ý Chúa, 

qua sự soi dẫn của Lời Người, nhất là trong những lúc khó khăn, khi chúng ta 

phải đi trong đêm tối của đức tin. 

 

Sống Lời Chúa: Sống và làm theo Lời và giáo huấn của Chúa, qua Hội Thánh. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận lấy ý Chúa trên ý riêng 

của chúng con, chương trình của Chúa trên chương trình của chúng con, noi 

gương Mẹ Maria. Amen.  

 


