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Lc 17,20-25 
20 Khi ấy, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời 

: “Triều Đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. 21 Và người ta 

sẽ không nói : ‘Ở đây này !’ hay ‘Ở kia kìa !’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các 

ông.” 
22 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong 

những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. 23 Người ta sẽ bảo anh em : 

‘Người ở kia kìa !’ hay ‘Người ở đây này !’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. 24 Vì ánh chớp 

chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ 

như vậy trong ngày của Người. 25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế 

hệ này loại bỏ.” 

 

TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA Ở ĐÂU?  

“Và người ta sẽ không nói: Ở đây này! Hay ở kia kìa! Vì Triều Đại Thiên Chúa đang 

ở giữa các ông.” (Lc 17,21) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su không trả lời như lòng mong đợi của những người Pha-ri-sêu 

khi họ hỏi “khi nào” Triều Đại Thiên Chúa sẽ đến. Trái lại, Ngài nói họ đừng tìm kiếm 

Nước Trời như một đối tượng có thể ‘cân, đong, đo, đếm’, “như một điều có thể quan 

sát được.” Triều Đại Thiên Chúa không được xác định vào một thời điểm, cũng không 

phải là tại một địa điểm ‘ở đây’ hoặc ‘ở kia’. Điều này cho thấy họ đã gắn cái nhìn thế tục 

bị vật chất hoá lên những mầu nhiệm, những thực tại siêu nhiên. Nước Thiên Chúa 

không đến như một đế quốc ở trần gian này; trái lại Đức Ki-tô phải đến như vị vua ngự 

trị “ở giữa họ” ngay trong tâm hồn, bằng Tình Yêu tự hiến. Không có tình yêu với Đức 

Giê-su Ki-tô họ sẽ không nhận ra được Triều Đại Thiên Chúa đã đến “ở giữa họ.” 

 

Mời Bạn: Thế nên, câu hỏi ‘Nước Thiên Chúa ở đâu?’ đúng ra phải là câu hỏi ‘Lòng bạn 

có suy phục vương quyền Vua Ki-tô không?’ Bạn đã thực sự dâng hiến trọn con tim, tâm 

hồn, trí khôn và sức lực của mình cho ý muốn của Thiên Chúa chưa? Khi bạn làm theo 

thánh ý Chúa qua Lời Chúa Giê-su mặc khải và huấn quyền Giáo Hội, thì bạn đang xây 

dựng và mở rộng Nước Thiên Chúa. 

Chia sẻ: Bạn thể hiện lòng trung thành với Nước Thiên Chúa như thế nào? 

 

Sống Lời Chúa: Hôm nay, bạn hãy tìm cách làm “Nước Chúa trị đến” qua cách bạn chu 

toàn việc bổn phận của mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con xây dựng Triều Đại của Ngài trong con, 

trong suy nghĩ và mong muốn của con. Xin hãy làm cho cuộc sống của con trở thành 

ánh sáng và muối để “danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến”.  

  


