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Chúa Thăng Thiên 

 

Mt 28,16-20 
28:16 Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. 
28:17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 
28:18 Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 
28:19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân 

danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 
28:20 dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. và đây, Thầy ở cùng anh em 

mọi ngày cho đến tận thế". 

 

RỒI NGÀI SẼ TRỞ LẠI 

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa 

cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ 

tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh 

em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,19-20) 

 

Suy niệm: Dân Do Thái ngày xưa không đi theo con đường thẳng từ Ai Cập để 

vào đất Ca-na-an, nhưng phải vòng quanh sa mạc vượt sông Gio-đan mới vào 

được Đất Hứa. Các môn đệ cũng muốn “theo đường chim bay” để “bay thẳng” 

lên thiên đàng, nhưng Chúa không muốn thế. Chúa lên trời để định hướng lại 

cái nhìn của các môn đệ. Sứ mạng của Đức Ki-tô đã hoàn tất trên thập giá 

nhưng sứ mạng của các ông thì chưa. Các ông phải quay trở lại Ga-li-lê, điểm 

hẹn của Chúa, để tiếp tục sứ mạng của mình tại chính điểm mà Đức Giê-su đã 

bắt đầu và thực hiện mệnh lệnh tối hậu của Ngài: loan báo Tin Mừng cho mọi 

dân tộc. 

 

Mời Bạn: Mừng mầu nhiệm Chúa về trời, bạn bước vào một mùa vọng mới, 

mùa mong đợi Đức Ki-tô lại đến. Chúng ta, “những người Ga-li-lê” ngày nay 

không được phép cứ đứng nhìn trời mà không làm gì cả, nhưng hãy quay trở lại 

công trường của mình là cuộc sống trần thế này, sắn tay áo xây dựng nó xứng 

tầm với “thành đô Giê-ru-sa-lem mới” trong ngày Đức Ki-tô lại đến. 

 

Chia sẻ: Phác thảo một số việc cụ thể bạn có thể làm để đưa mệnh lệnh của 

Chúa trước khi về trời áp dụng vào cuộc sống của bạn ngày hôm nay. 

 

Sống Lời Chúa: Bạn làm thật tốt bổn phận của bạn ngày hôm nay để cầu 

nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin làm cho chúng con trở thành tông đồ, để con loan 

báo Tin Mừng Chúa cho chính những người chúng con gặp gỡ. Amen. 

  

  


