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14/10/19 THỨ HAI TUẦN 28 TN 
Th. Ca-lít-tô, giáo hoàng, tử đạo  
 
Lc 11,29-32 
11:29 Khi đám đông tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: "Thế hệ này là một 
thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, 
ngoài dấu lạ ông Giôna. 
11:30 quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con 
Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 
11:31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những 
người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến 
nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômon nữa. 
11:32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Nivivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và 
sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì 
còn hơn ông Giôna nữa. 

 

NHẬN BIẾT SỨ ĐIỆP CỨU RỖI 

“Quả thật, ông Gio-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con 

Người cũng sẽ là dấu lạ cho thế hệ này như vậy.” (Lc 11,30) 

 

Suy niệm: Tại Mê-ri-ba, bên mạch nước trổ ra từ tảng đá, dân Do Thái đã từng 

“thách thức Chúa dù đã thấy những dấu lạ Ngài làm” (x. Xh 17,7; Tv 94,8-9). 

Người Do Thái thời Chúa Giê-su cũng mang não trạng thách thức đó. Dù Gio-na trở 

nên dấu lạ cho dân Ni-ni-vê nhưng nơi người Do Thái thì sứ điệp thống hối của ông 

lại không được nhận biết. Không ít lần họ đã thách thức Chúa Giê-su, đòi Ngài làm 

một “dấu lạ từ trời” (Mt 16,1). Nhưng ngay từ đầu Ngài đã khước từ cơn cám dỗ 

“làm phép lạ” này: “Có lời chép rằng: ‘Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên 

Chúa của ngươi’.” (Lc 4,12). Mặc dù Ngài có làm những phép lạ như dấu hiệu 

chứng thực Ngài là “Đấng phải đến” (Mt 11,2-6), Ngài chỉ xác nhận dấu lạ Gio-na 

mới là lời tiên báo về Ngài là dấu lạ tối hậu, đó là cuộc tử nạn và phục sinh của 

chính Ngài để mang lại ơn cứu độ: “Quả thật, ông Gio-na đã ở trong bụng kình ngư 

ba ngày ba đêm thế nào thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm 

như vậy” (Mt 12,40). 

 

Mời Bạn: Dấu lạ chỉ “lạ” khi người ta đón nhận sứ điệp cứu độ mà nó chuyển tải và 

hoán cải tâm hồn. Dấu lạ Giê-su Kitô có trở thành dấu lạ cho bạn chưa hay nói cách 

khác bạn có nhận ra sứ điệp yêu thương của Ngài qua những gì xảy đến trong cuộc 

đời bạn không? 

 

Chia sẻ: Biến cố nào trở thành “dấu lạ” cho bạn? Mời bạn chia sẻ. 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi khi suy niệm, bạn nhớ xin ơn hoán cải theo Lời Chúa dạy. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa vẫn làm những dấu lạ mỗi ngày. Xin mở cho con cặp 

mắt đức tin để nhận biết chúng. 
 


