
NGƯỜI ĐÃ ĐẾN GẦN, Ở NGAY NGOÀI CỬA RỒI! 

(CHÚA NHẬT XXXIII/B)  
 

 
LỜI CHÚA: Máccô 13,24-32 

 

Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán cùng dân chúng rằng: ”Trong những ngày 

đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn 

chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay 

chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh 

quang, ngự trong đám mây mà đến. Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, 

và Người sẽ tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, 

từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.. Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà tìm 

hiểu. Khi cành nó mềm ra và trổ lá, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. 

Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Người đã đến 

gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi 

điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những Lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Còn về ngày 

giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay Con Người cũng không, chỉ 

có CHÚA CHA biết mà thôi”. 

 

SUY NIỆM 

 

”Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang, ngự trong đám mây mà 

đến .. Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi”. 

 

Nơi chương 19 và 20, sách Khải Huyền nói đến hai “cuộc chiến cánh chung”: cuộc chiến cánh chung 

thứ nhất và cuộc chiến cánh chung thứ hai. 

 

Nơi thị kiến cuộc chiến cánh chung thứ nhất, thánh Gioan tông đồ, tác giả sách Khải Huyền, mô tả Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ xuất hiện để hoàn thành ”Ngày của THIÊN CHÚA” tiêu diệt mọi thù địch của Hội 

Thánh. Tác giả mô tả chân dung Đức Chúa GIÊSU KITÔ theo 4 cách: hoặc như ”Con Người” trong thị 

kiến mở đầu (1,9-16); hoặc như ”Chiên Con” khi mở ấn (6,2); hoặc như ”Người Con” của người Phụ 

Nữ (12,5); hoặc như “Con Người” gặt mùa cánh chung (14,6-20).. Nơi chương thứ nhất, Con Người 

được mô tả: ”Đầu Người tóc trắng như len trắng, như tuyết; mắt Người như ngọn lửa hồng; 

chân Người giống như đồng đỏ được tôi luyện trong lò; và tiếng Người như tiếng nước lũ. 

Tay hữu Người cầm bảy ngôi sao và từ miệng Người phóng ra một thanh gươm hai lưỡi sắc 

bén. Mặt Người tỏa sáng như mặt trời chói lọi” (14-16).. Danh hiệu Đức KITÔ chứng thực Người 

là THIÊN CHÚA, Ngôi Lời của THIÊN CHÚA. Chỉ có Người là Chúa Tể mà mọi thọ sinh phải tôn thờ, Vua 

các vua, Chúa các chúa. Hai Con Thú giao chiến chống lại Đức Chúa KITÔ. Chúng thất bại, vì đã đến 

giờ Người cai trị muôn dân. 

 

Cuộc chiến cánh chung thứ nhất kết thúc với việc Đức Chúa GIÊSU KITÔ tập trung tất cả quyền hành 

trên vũ trụ và cai trị muôn dân, bởi vì Người là Vua các vua, Chúa các chúa. 

 

Trong khi đó, sách Khải Huyền mô tả cuộc chiến cánh chung thứ hai: ”Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn 

màu trắng và thấy Đấng ngự trên đó. Đất và trời biến mất trước mặt Người, không để lại dấu 

vết. Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn; 

rồi một cuốn khác cũng mở ra: đó là Sổ Trường Sinh. Các người chết được xét xử tùy theo 

việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách” (20,11-12). 



 

Như thế, cuộc chiến cánh chung thứ hai kết thúc với việc Đức Chúa GIÊSU KITÔ xét xử muôn dân. Đây 

là ngày thế mạt, ngày tận thế. Trong trình thuật Tin Mừng theo thánh Máccô vừa nghe đọc, có lẽ, Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ cũng muốn nói đến ngày thế mạt, như được mô tả trong sách Khải Huyền. Tuy 

nhiên, về ngày giờ của thời thế mạt, không ai có thể biết được như chính Chúa GIÊSU quả quyết: 

”Còn về ngày giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay Con Người 

cũng không, chỉ có THIÊN CHÚA CHA biết mà thôi”. 

 

Đúng thế. Không ai có thể biết được, ngoại trừ duy nhất THIÊN CHÚA CHA biết mà thôi. Điều quan 

trọng đối với các tín hữu, không phải là việc tò mò tìm kiếm hoặc tiên đoán ngày thế mạt, nhưng là 

sống tinh thần đơn sơ phó thác và trong tư thế luôn luôn sẵn sàng. Không ai biết được giờ sau cùng 

của cuộc đời mình, và càng không biết được ngày sau cùng của thế giới. Nhưng điều mà mọi người có 

thể làm được, đó là sống mối giây liên hệ thân tình với THIÊN CHÚA là CHA. Nếu chưa có mối giây liên 

hệ này thì hãy sớm ăn năn thống hối và trở về nhận biết THIÊN CHÚA là CHA. Như thế, khi Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ xuất hiện, chúng ta sẽ được hồng phúc cao trọng là thuộc về số ”những kẻ được Người 

tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời”.. Ước gì được như vậy! 

 

Chúa Nhật 18-11-2012 cũng là ngày toàn thể Giáo Hội Công Giáo Việt Nam long trọng mừng kính 

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Các vị là những người được sách Khải Huyền mô tả: ”Một đoàn người 

mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế.. Họ là những người đã đến, sau khi trải 

qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong Máu Chiên Con. Họ sẽ 

không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành 

hạ nữa. Vì Chiên Con đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường 

sinh. Và THIÊN CHÚA sẽ lau sạch nước mắt họ” (7,9-17). 

 

Là con cháu của các vị anh hùng tử vì đạo, tín hữu Công Giáo Việt Nam quyết chí noi gương các ngài, 

sống anh dũng, sống trung thành với Đức Tin trong cuộc sống thường ngày, để sẽ cùng với các ngài, 

chung hưởng vinh phúc muôn đời trên thiên quốc. Ước gì được như vậy! 
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