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Lc 21,20-28 
20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị 

các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. 21 

Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi ; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác ; ai ở vùng 

quê, thì chớ vào thành. 22 Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã 

chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. 23 Khốn thay những người mang thai và những 

người đang cho con bú trong những ngày đó ! 

“Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. 24 Họ 

sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đày đi khắp các dân các nước, và Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân 

ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại. 
25 “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng 

hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. 26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những 

gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. 27 Bấy giờ thiên hạ sẽ 

thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 28 Khi những 

biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu 

chuộc.” 

TIN VÀO CHÚA PHỤC SINH  

“Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong 

đám mây mà đến.” (Lc 20,27) 

 

Suy niệm: Có thể nói năm 2020 thật khó quên với dấu ấn của nhiều thiên tai dịch bệnh. 

Đại dịch Covid-19 với nỗi lo sợ chết chóc và thiệt hại trong công ăn việc làm chưa qua 

thì những cơn bão lũ lại ập xuống miền Trung, để lại nhiều mất mát tang thương. Trước 

những tai họa đó, người ta thường hỏi: Nếu có Thiên Chúa, sao Người lại để đau khổ 

có mặt và hành hạ con người? Chúng ta biết rằng, khi con người tàn phá thiên nhiên và 

phá vỡ quy luật tốt đẹp Chúa đã dựng nên, thì những thiên tai đó xảy ra, một phần cũng 

là hậu quả của sự dữ do chính con người gây ra. Đành rằng Thiên Chúa không tạo ra 

sự dữ, nhưng qua đó Người dạy cho con người về sự giới hạn của chính mình, để biết 

sống phó thác, thanh luyện chính mình và sống đúng với ơn gọi dành cho mình. 

Mời Bạn: ĐTC Phan-xi-cô trong Tông huấn “Đức Ki-tô Đang Sống” (Christus Vivit), đã 

nhắc lại điều mà Ngài gọi là sự thật vĩ đại, đó là: Đức Ki-tô đã chiến thắng sự dữ nhờ 

cuộc Phục sinh của mình. Đức Ki-tô vẫn đang sống và đang hiện diện ở đây, nơi cuộc 

đời của mỗi chúng ta giữa bao đau khổ; và Người chờ chúng ta đưa tay ra để Người 

cứu vớt (số 125-128). Bạn có thật sự muốn mình được cứu và sẵn sàng chìa tay ra với 

Chúa để mình được cứu không? 

Sống Lời Chúa: Trong bầu khí thinh lặng bạn dâng lời cầu nguyện như các tông đồ 

xưa: “Lạy Chúa, xin ban đức tin cho chúng con” (Lc 17,5). 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa những đau khổ hằng ngày làm chúng con muốn quỵ ngã, 

xin giúp con biết một lòng tin tưởng và hoàn toàn phó thác nơi Tình Yêu vô biên của 

Chúa. Amen. 


