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THỨ BẢY TUẦN 34 TN 

Lc 21,34-36 
34 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em phải đề phòng, chớ để 

lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một 

chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi 

dân cư khắp mặt đất. 36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ 

sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” 

 

LUÔN LUÔN SẴN SÀNG  

“Anh em phải đề phòng… Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.” 

(Lc 21, 34.36)  

 

Suy niệm: Trong ngày cuối của Năm Phụng vụ, người tín hữu được mời 

gọi sẵn sàng chờ đón ngày Chúa trở lại qua ba thái độ sống sau đây : 1. 

Đề phòng, là biết chuẩn bị trước để đối phó, ngăn ngừa những thiệt hại 

có thể xảy ra. Hãy làm cho lòng mình khỏi những vướng bận của đam mê 

lạc thú, chè chén say sưa và lo lắng thái quá đời sống vật chất. 2. Tỉnh 

thức, là không để mình rơi vào sự tối tăm, lầm lạc, nhưng bước đi trong 

ánh sáng của niềm hy vọng, như người quản gia làm phận vụ của mình 

cách trung tín và quảng đại. 3. Cầu nguyện, là ở lại và kết hợp với Chúa 

trong từng suy nghĩ, lời nói và việc làm. Ngày trở lại của Con Người, hay 

ngày tận thế của thế giới, hoặc ngày cuối đời của mỗi người đều bất ngờ, 

không ai biết trước được.  

Mời bạn: Lời cảnh báo của Chúa nhắc nhở ta rằng cuộc sống ta trên trần 

gian có ý nghĩa sâu sắc, là món quà Thiên Chúa tặng ban. Cuộc sống ấy 

dễ cuốn hút, làm ta dần xa Chúa. Để sẵn sàng cho Ngày cuối cùng, cho 

cuộc gặp gỡ đầy hân hoan với Chúa, mỗi Ki-tô hữu cần luôn luôn thực 

hành ba thái độ: Đề phòng - Tỉnh thức - Cầu nguyện. 

Chia sẻ: Nếu giờ này Chúa đến, bạn sẽ làm gì? 

Sống Lời Chúa: Sống trọn giây phút hiện tại của bạn với lòng tin, tình mến 

và trách nhiệm trong bậc sống, bổn phận của mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cứ mãi chạy theo thú vui trần thế, những lắng 

lo không đâu, quên mời Chúa cùng đi với con. Xin cho con luôn sẵn sàng 

cho cuộc gặp gỡ với Chúa trong Ngày sau hết của đời mình. Amen. 

  


