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THỨ TƯ TUẦN 34 TN 

Thánh Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a 

Lc 21,12-19 
12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi 

anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa 

quan quyền vì danh Thầy. 13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. 14 Vậy 

anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. 
15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh 

em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. 16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị 

em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. 17 Vì danh 

Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. 18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng 

không bị mất đâu. 19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” 

BIẾN GIAN NGUY NÊN CHỨNG TÁ  

“Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.” (Lc 21,13) 

Suy niệm: Thế gian vốn thù ghét những gì khác biệt với mình, đang khi ấy lối 

sống theo tinh thần Tin Mừng của người môn đệ Chúa lại đi ngược với tinh thần 

thế gian. Không lạ gì Chúa Giê-su báo trước số phận bi thảm của người môn 

đệ trong thế gian: bị bách hại, chịu nhiều gian nan hoạn nạn. Tuy nhiên, Chúa 

khích lệ chúng ta đừng sợ hãi khi bị thù ghét và bách hại, bởi chính Ngài sẽ 

luôn ở cùng, đồng hành, ban ơn nâng đỡ, soi sáng cho chúng ta biết việc phải 

làm, giúp chúng ta không chỉ vượt thắng được những trở ngại trên con đường 

nên thánh, mà còn ban ơn nâng đỡ, biến những gian nan khốn khó, nghịch cảnh 

đó trở thành cơ hội để chúng ta làm sáng lên Tin Mừng của Ngài. 

Mời Bạn: Bạn và tôi đều chung cảm nghiệm về sự yếu đuối, mỏng giòn, bất 

toàn của phận người. Vì thế, nhiều khi đứng trước những đòi hỏi nên thánh, 

cũng như đương đầu với những khó khăn, thách đố trên đường nên thánh, 

chúng ta thường dễ thối chí nản lòng. Nhưng ơn Chúa luôn đủ cho chúng ta, 

sức mạnh của Chúa được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của ta (x. 2 Cr 

12,9). Chỉ cần chúng ta bám víu vào Chúa, trông cậy ở tình thương, sự đỡ nâng 

của Ngài, thì cùng với Chúa chúng ta sẽ biến gian nguy trở thành cơ hội để làm 

sáng danh Chúa.  

Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc, hoặc khi khó khăn, bạn hãy dừng lại một 

chút,xin ơn Chúa trợ giúp. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con, để con luôn tín thác vào 

quyền năng, lòng thương xót của Chúa. Nhờ đó, con không nản lòng trước 

những khó khăn, nhưng luôn gắn bó với Chúa cho trọn đời. Amen. 

  


