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Lc 19,41-44 
41 Khi ấy, Đức Giê-su đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, thì khóc thương 42 

mà nói : “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! 

Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. 43 Thật vậy, sẽ 

tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. 44 

Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên 

hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.” 

 

NHẬN RA DẤU CHỈ BÌNH AN  

“Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho 

ngươi!” (Lc 19,42) 

 

Suy niệm: Hòa bình là khát vọng của con người và cũng là quyết sách của 

Thiên Chúa. Đấng Cứu Thế được các tiên tri tiên báo là Hoàng tử Hòa Bình, Vị 

Vua Thái Bình đến đem lại cảnh thái bình an lạc cho trăm họ. Sứ mệnh đó được 

xác nhận khi Chúa Giê-su sinh ra, các thiên thần ca hát: “Vinh danh Thiên Chúa 

trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa yêu thương.” Chúa Giê-su  mang 

đến cho trần gian một nền hòa bình vĩnh cửu. Thù hận, ghen ghét hết những 

mầm giống của chiến tranh đã bị Ngài lên án và đóng đinh vào thập giá. Chúa 

đã hiến thân chịu chết để tuôn đổ vào con tim mỗi người dòng máu tình yêu 

không biên giới, kết nối mọi người trong Thiên Chúa, để hết thảy trở nên anh 

em chị em. Đấng đem lại phúc bình an đã bị đồng bào của mình chối từ. Họ 

không nhận ra nơi Ngài những gì đem lại bình an cho họ. 

 

Mời Bạn: Chiến tranh, bạo lực, biểu tình, cướp bóc lừa đảo đầy dẫy trên mạng, 

trong xã hội, ở khắp nơi ngay cả những nước xưa nay vốn thanh bình yên ổn. 

Cơn bão văn hóa sự chết đang hình thành trong mọi ngõ ngách tâm hồn và 

cuộc sống con người. Chúng ta được mời để xây dựng hòa bình theo giáo huấn 

và mẫu gương sống động của Chúa Giê-su. Không chỉ là biết trên lý thuyết 

nhưng mỗi người phải để ơn Chúa thấm nhập và biến đổi con tim của mình. 

 

Sống Lời Chúa: Là người đem bình an, tôi quyết tâm “đem yêu thương vào nơi 

oán thù, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem tha thứ vào chốn lỗi lầm.” 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong mọi hoàn cảnh ở đời, xin cho con biết nói ‘không’ 

với bạo lực và thù hận. Amen. 


