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THỨ SÁU TUẦN 34 TN 

Lc 21,29-33 
29 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói : “Anh 

em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi nhìn cây đâm chồi, 

thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. 31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều 

đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32 Thầy bảo thật anh 

em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua 

đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” 

 

LỜI CHÚA KHÔNG HỀ ĐỔI THAY  

“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” (Lc 

21,33) 

Suy niệm: Lời Chúa trong Kinh Thánh được diễn tả bằng ngôn ngữ loài 

người, là phương thế Thiên Chúa sử dụng để giáo hóa con người từ thế 

hệ này sang thế hệ khác. Lời Chúa ấy không chỉ có sức mạnh đổi mới cái 

nhìn, đốt nóng nhiệt huyết con tim, thay đổi lối ứng xử, nhưng còn nằm 

trong giá trị bất di bất dịch muôn đời. Tính bất di dịch này vừa nói lên rằng 

Thiên Chúa là Đấng Toàn năng “thông biết mọi sư,” vừa minh chứng rằng 

Đức Ki-tô, Ngôi Lời Thiên Chúa, “hôm qua cũng như hôm nay và như vậy 

mãi đến muôn đời.” Tính không hề bị đổi thay của Lời bảo đảm cho tất cả 

những ai muốn thực thi Lời ấy khỏi những băn khoăn, nghi ngại về tính 

hiệu quả mình sẽ nhận được. 

Mời Bạn: Lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Lời Chúa Giê-su dạy ta có giá 

trị muôn đời vì nơi Ngài, Lời không chỉ trong tâm trí, trên môi miệng, nhưng 

chính là Ngôi vị của Ngài: Ngôi Lời. Khẳng định ấy của Chúa giúp ta bám 

chặt vào Lời Ngài như kim chỉ nam, như ngọn hải đăng hướng dẫn đời 

sống đức tin của mình. Bạn sẽ khởi động niềm xác tín bằng việc mỗi ngày 

dành vài phút thinh lặng cầu nguyện với Lời Hằng sống ấy. 

Sống Lời Chúa: Ngày hôm nay khi nghe Lời Chúa, chúng ta hãy vững 

lòng trông cậy, chớ cứng lòng, nhưng hãy tin. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con xác tín vào Lời Chúa dạy “Lời Thầy 

nói sẽ chẳng qua đâu.” Con tin Thầy là Ngôi Lời Thiên Chúa, đến trần gian 

mạc khải cho con biết tấm lòng của Thiên Chúa. Hôm nay con muốn thưa 

như thánh Phê-rô: “Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. Amen. 

  


