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LỜI CHÚA: Matthêô 24,37-44. Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán 

cùng các môn đệ rằng: ”Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì 

lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày 

trước đại hồng thủy, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, 

mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không 

ngờ, thình lình đại hồng thủy đến và cuốn đi tất cả, thì khi 

Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người 

đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một 

người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một 

người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh 

thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các 

con phải biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm 

đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch 

khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc 

các con không ngờ, Con Người sẽ đến”. 

SUY NIỆM 

”Mãi đến chính ngày ấy ... mà người ta cũng không ngờ!” 

Vâng! Người ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể ngờ được rằng: chuyện như thế này, như thế nọ, sẽ có 

thể xảy ra! Không thể ngờ .. nhưng chuyện vẫn xảy ra! Vì thế, ”Các con phải sẵn sàng, vì lúc các con 

không ngờ, Con Người sẽ đến”. Đó là sứ điệp Đức Chúa GIÊSU KITÔ âu yếm gởi thẳng đến từng người 

thuộc mọi giai tầng xã hội từ sang đến hèn, từ trí thức đến thất học, từ nghèo đến giàu. Mỗi người chỉ 

có một cuộc sống: tạm bợ ở đời này và vĩnh cửu ở đời sau. Cuộc sống đời này mong-manh ngắn-ngủi 

nhưng vô cùng quí giá. Bởi vì, chính cuộc sống đời này định đoạt cho số phận mai sau. Người lành được 

thưởng và kẻ dữ bị trừng phạt. 

”Các con phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến”. Tín hữu Công Giáo phải sẵn sàng 

như thế nào? Thưa, mỗi người có thể tự chọn hoặc nghĩ ra phương thế hữu hiệu tùy theo tâm tính và 

hoàn cảnh khác nhau. Nhưng có lẽ ai ai cũng có thể thực thi ngay nhân đức Khiêm Nhường. Khiêm 

Nhường sẽ khai sáng tâm trí, thanh luyện con tim và mở rộng tầm nhìn. Nhìn để suy tư và để thực thi 

bác ái. Khiêm nhường và bác ái là hai chìa khóa giúp sống chiều kích nhân bản trọn hảo. 

Tiếp đến là kết hiệp mật thiết với THIÊN CHÚA bằng cầu nguyện và lãnh nhận thường xuyên hai Bí Tích: 

Thánh Thể và Xưng Tội. Đọc kinh cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ và siêng năng xưng tội là những việc 

lành đạo đức ở ngay tầm tay mỗi tín hữu Công Giáo. Một khi sống đạo chân thành thì tín hữu Công Giáo 

dễ nhận ra hiểm nguy và khôn ngoan chọn những quyết định liên quan tới Công Lý, Sự Thật và Bác Ái. 



Tín hữu Công Giáo có thể bắt đầu ngay việc tiếp rước Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ ngự vào lòng để chính Ngài làm VUA làm CHỦ cuộc đời mình. Tín 

hữu mau mắn tiếp rước Đức Chúa GIÊSU KITÔ sẽ cảm nghiệm sức 

mạnh vô biên và niềm an ủi vô tận. Đây là sức mạnh thiêng liêng mà 

mọi người khi còn sống trên trần gian đều cần đến. 

Giá trị đời người không tùy thuộc nơi mức sống giàu sang, địa vị xã hội 

cao hoặc mớ kiến thức dồi dào, nhưng nơi chiều kích tâm linh phong 

phú. Một bạn trẻ mồ côi, một người trưởng thành thất học, một vị cao 

niên nghèo nàn vẫn có thể có mức sống tâm linh cao cả. Cao cả khi 

không phản bội lương tâm, không gian tham lừa đảo, không đàn áp bất 

công. Cao cả khi mở rộng con tim để yêu thương, mở rộng vòng tay để 

tiếp đón và để chia sẻ. Một tâm hồn cao cả có thể dấu ẩn bên trong 

một trang phục bình dị, một gương mặt hiền dịu và một cử chỉ hòa 

nhã. 

”Các con phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến”. 

Sẵn-Sàng là thái độ cẩn trọng và khôn ngoan. Nhưng làm thế nào để có thể luôn luôn ở trong tư thế Sẵn-

Sàng? Thật rất khó! Khó nhưng không phải là không thể làm được. Sẵn sàng đối phó với bất-trắc với 

hiểm-nguy của tương lai bằng cách sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Tận dụng sức khoẻ, thời giờ, khả 

năng, tiền bạc để phục vụ con người, xây dựng xã hội và phụng thờ THIÊN CHÚA. Không sống ích kỷ. 

Không chỉ lo cho riêng mình. Hãy nghĩ đến người khác. Người sống ngay bên cạnh. Người thân trong gia 

đình. Người xa lạ ngoài xã hội. Bất cứ nơi đâu có nghèo đói, thất học, suy đồi, khốn khổ, nơi đó cần một 

bàn tay và một tấm lòng rộng mở. Hãy xoa dịu khổ đau. Hãy xây dựng công bằng. Hãy bảo vệ trật tự luân 

lý đạo đức. Hãy rao giảng Tin Mừng tình yêu và niềm hy vọng của Kitô Giáo. Và khi bất-trắc xuất hiện, khi 

hiểm nguy bất ngờ ập tới, một tín hữu Công Giáo chân chính bình dị sẽ trở thành một bậc phi thường, 

một vị anh hùng! Anh hùng của Đức Tin và của Tình Yêu THIÊN CHÚA, giống như các bậc Anh Hùng Tử 

Đạo vậy! 

Tín hữu Công Giáo thật diễm phúc khi thuộc về Giáo Hội Công Giáo duy nhất thánh thiện và tông truyền. 

Hãy ngước nhìn Trời Cao và lắng nghe mọi lời khuyên bảo chỉ dẫn của các đấng chủ chăn, bắt đầu từ Đức 

Thánh Cha Biển Đức XVI. Mỗi người sẽ chỉ phải trả lẽ trước mặt THIÊN CHÚA về những gì mình đã làm, 

hoặc không làm, hoặc thiếu sót. Vậy thì nên bắt đầu ngay những việc phải làm, những chuyện nên làm, 

không chần chờ do dự. Và phó thác mọi sự trong bàn tay yêu thương của THIÊN CHÚA Quan Phòng. Khi 

đến thời Đức Chúa GIÊSU KITÔ bất ngờ xuất hiện, Ngài sẽ khoan hồng đón rước linh hồn tôi tớ khiêm-hạ 

công-chính đầy lòng bác-ái vào hưởng niềm vui thiên quốc đời đời bất tận. 
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