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LỜI CHÚA: Luca 21,5-19. Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ 

được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quí, nên Đức Chúa 

GIÊSU phán rằng: ”Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến 

ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn 

phá”. Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: ”Thưa Thầy, bao giờ những sự 

ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” 

Người phán: ”Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối. Vì chưng, sẽ 

có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà xưng rằng: ”Chính ta đây và thời 

giờ đã gần đến”, các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có 

chiến tranh loạn lạc: các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước 

đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”. Bấy giờ Người phán cùng 

các ông ấy rằng: ”Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này 

sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có 

ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và 

những điềm lạ cả thể. Nhưng trước những điều đó, người ta sẽ tra 

tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, 

điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các 

con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải 

thưa lại thế nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các 

con không thể chống lại và bắt bẻ các con. Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ 

trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên 

đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con”. 

SUY NIỆM 

Thiên-tai, hoạn-nạn, dịch-tễ, bắt-bớ, bất-công, giam-cầm đang xảy ra tại nhiều nơi nhiều miền nhiều 

nước trên toàn thế giới. Lòng người như đau thương như bấn loạn. Bao nhiêu giọt nước mắt lặng lẽ 

tuôn rơi trên đôi gò má hóp, trên thân thể gầy-còm tái-mét vì đói vì lạnh và vì lo âu sợ hãi. Hiện tại bị 

mất trắng. Hiện tại bị tù ngục bị giam giữ. Tương lai mù mịt. Buồn sầu chất chứa trong lòng tỏ lộ trên 

gương mặt nhẫn nhục chịu đựng đắng cay. Ngước nhìn Trời Cao mà giọt buồn ướt sũng trong tim! Biết 

than thở cùng ai? Biết cầu cứu với ai đây? khi mà chính những kẻ có quyền có bổn phận phải bảo trợ 

cứu giúp thì lại nhẫn tâm đàn-áp dân lành vô tội, bắt-bớ người công chính và chà-đạp những kẻ thấp cổ 

bé miệng!? 

Bức tranh xã hội xem ra đen tối. Thế nhưng đó lại không phải mới lạ. Bởi lẽ từ ngày xã hội loài người 

thành hình thì cũng xuất hiện sự-dữ kéo theo bao hệ-lụy làm rơi nước mắt! Nước mắt rơi và đôi khi máu 

đổ nữa! Sự-dữ xuất hiện bởi vì loài người lãng quên hoặc làm ngơ sự hiện diện của THIÊN CHÚA, bởi vì 



loài người vô tình hay hữu ý không muốn biết đến sự hiện hữu 

của cuộc sống mai sau: cuộc sống thiên thu bất tận! 

Trong một bối cảnh như thế, tín hữu Công Giáo nghĩ gì hiểu gì 

và suy tư gì sau khi đọc đoạn Tin Mừng theo thánh Luca? Thưa 

rằng, nghịch cảnh vẫn không ngừng xảy ra. Máu vẫn đổ, nước 

mắt vẫn tiếp tục rơi, nhưng giờ đây là những giọt nước mắt 

trầm-lắng không đắng cay cũng không tuyệt vọng. 

Tín hữu Công Giáo chân chính không buông tay đầu hàng trước 

sức tàn phá của bất công và của thù hận. Không! Tín hữu Công 

Giáo can đảm ngẩng cao đầu đối diện với cái ác và đối phó với 

sự dữ. Đối phó không bằng vũ lực và oán thù nhưng bằng lòng 

bác ái vị tha và tình yêu thương. Bắt đầu bằng việc mau mắn 

quảng đại giúp đỡ người đồng hương đang đói rét vì hoạn nạn 

vì thiên tai. Mở rộng vòng tay nâng đỡ thoa dịu nỗi khổ của anh chị em đang bị bắt bớ bị giam cầm. 

Hãy là tiếng nói bênh vực Công Lý Sự Thật và nêu cao tình Bác Ái. Hôm nay kẻ láng giềng gặp hoạn nạn. 

Biết đâu ngày mai rồi cũng sẽ đến lượt mình? Không ai là không có rủi ro rình chờ! Vậy thì, đừng khép-

lòng nhắm-mắt bịt-tai và khóa-miệng! Không! Không nên và cũng không thể nào làm được như thế! Đặc 

biệt, tín hữu Công Giáo biết rõ mình có sức mạnh đến từ Trời Cao, từ THIÊN CHÚA. 

Chỉ duy nhất Đức Chúa GIÊSU KITÔ - Đấng Cứu Độ nhân trần - mới có thể quả quyết: ”Các con sẽ bị mọi 

người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ 

bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con”. 

”Một sợi tóc trên đầu cũng sẽ chẳng hư mất!” Vâng! Đúng thật như thế! Vậy thì hãy can đảm chiến đấu. 

Hãy cương quyết bảo vệ Công Lý và Sự Thật. Hãy trung tín. Hãy bền đỗ để giữ được linh hồn mình và 

giúp anh chị em đồng hương cũng giữ được linh hồn mỗi người để cùng chung hưởng hạnh phúc trên 

Thiên Quốc. Chỉ bo-bo lo riêng phần rỗi của mình thì quả là không xứng đáng. Phải quan tâm săn sóc các 

anh chị em đang sống chung quanh ngay nơi quê hương và cả trên toàn thế giới nữa! 

Lối sống ngay chính, cách cư xử đầy tình người và Đức Tin sắt son của tín hữu Công Giáo sẽ là lời mời gọi 

kẻ vô thần, người không tin, kẻ hung ác ngước nhìn Trời Cao và tin nhận có THIÊN CHÚA là Đấng Thánh 

Chí Công thưởng phạt người lành kẻ dữ. Ai ai cũng có hồn thiêng và sau đời này còn có cuộc sống mai 

sau vĩnh cửu. 
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