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Chắc chắn sẽ có một ngày thế giới và toàn thể vũ trụ nầy biến đổi. Nhưng bao giờ, thế nào và có những dấu 

hiệu nào báo trước : đó là những câu hỏi mà luôn luôn con người muốn biết. Nhiều người cố vặn vẹo các bản 

Kinh Thánh để đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Nhất là các bài đọc hôm nay cũng đã được tìm hiểu, khai thác 

và giải thích rất nhiều. Do đó, chúng ta càng phải thận trọng khi học hỏi những bài đọc nầy. Chúng ta sẽ cố 

gắng cởi mở và trung thành đón nhận giáo huấn của Chúa chứ không tìm cách thỏa mãn tính tò mò tự nhiên 

về ngày giờ tận thế hay về lúc nào và ra sao khi thế giới và toàn thể vũ trụ nầy biến đổi. 

Trong các sách Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nói về thời gian thế mạt vào những ngày cuối đời của chính Người. 

Đứng trên cao nhìn xuống, các môn đồ chỉ cho Chúa Thấy đền thờ Giêrusalem khi ánh mặt trời tỏa xuống 

trông đẹp biết bao ! Không ai phủ nhận điều nầy. Nhưng Chúa Giêsu nhìn xa hơn hiện tại. Người nhìn thấy 

trước ngày mà những cơ sở huy hoàng tráng lệ kia sụp đổ đến nỗi không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá 

nào. Các môn đồ hỏi Người bao giờ điều ấy xảy ra ? Người dựa vào câu hỏi để nói đến một biến cố vĩ đại hơn 

nữa, mà việc Giêrusalem sụp đổ chỉ là hình bóng, cũng như Người đã dựa vào lời khen quang cảnh đền thờ 

trước mắt để nói sang định mệnh của nơi thờ phượng tráng lệ nầy. Do đó, chúng ta có thể xem việc Chúa 

Giêsu tiên báo về số phận đền thờ Giêrusalem là lời mở đầu việc báo trước thời cánh chung. 

Hãy chú ý những lời thánh Luca nói đến cách Chúa Giêsu tiên báo những gì sẽ xảy ra trước. Người báo sẽ có 

các tiên tri giả xuất hiện lừa gạt các tín hữu; sẽ có những tin tức về chiến tranh loạn lạc; sẽ có dân nầy chống 

lại dân kia; sẽ có động đất ôn dịch; sẽ có đói kém và nhiều điều kinh khủng trong trời đất…”Nhưng chưa phải 

là cùng tận ngay đâu”. Ước gì mỗi người chúng ta chú trọng đến câu kết luận nầy. Theo thánh Luca, Chúa 

Giêsu không dính liền việc tận thế vào những hiện tượng xã hội và thiên nhiên vừa kể. Do đó, xin đừng nghĩ 

chiến tranh, đói kém, thiên tai…là dấu sắp tận thế vì Chúa đã phán “Về ngày giờ ấy chính Con Người cũng 

không biết”. Chúng ta chỉ biết một điều là “Người sẽ đến bất ngờ như kẻ trộm vậy”. 

Có một điều chắc chắn là “Người ta sẽ ra tay bắt bớ các con vì Danh Thầy” và Người biết chúng ta bối rối và 

lo sợ nên an ủi rằng chính Người sẽ ban lời ăn tiếng nói cho chúng ta. Luca đã ghi lại những lời sau đây một 

cách quả quyết “Các ngươi sẽ bị nộp do cả cha mẹ, anh em bà con và bạn hữu và sẽ bị mọi người thù ghét vì 

Danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc cũng không rơi mất khỏi đầu các ngươi”. Chúng ta có thể nghĩ thánh Luca 

đã viết lầm câu nầy. Ở chỗ khác Chúa Giêsu không nói như vậy. Người bảo “Chẳng có sợi tóc nào rơi xuống 

mà không do ý Cha trên trời”.Chắc Luca đã biết như vậy, nhưng ở đây thánh nhân muốn nói “Không một đau 

khổ nào vì Danh Chúa sẽ rơi mất. Nó sẽ đem lại hạnh phúc. Vì thế chúng ta hãy vững tin và kiên trì. 

Thiết tưởng đọc những tư tưởng của thánh Luca như thế, còn mấy ai muốn thắc mắc về thời tận cùng nữa 

chăng ? Phần lớn những lời mô tả về ngày đó chỉ là hình ảnh tượng trưng. Tư tưởng chính yếu là Chúa Giêsu 

sẽ đến để xét xử lành dữ”. Còn về các điềm báo trước tận thế, cũng chẳng có dấu hiệu nào trực tiếp. Điều rất 

thực là các tín hữu sẽ gặp nhiều thử thách và bách hại. Số người chết vì Chúa cũng sẽ rất nhiều, nhưng số phận 

chung của tất cả là sẽ bị mọi người ghét. Tuy nhiên Ơn Thánh Chúa sẽ không thiếu cho những ai kiên trì và 

nhất là chính Chúa đảm bảo sự sống và sự sống lại cho họ. Bổn phận của chúng ta là phải không ngừng phấn 

đấu. Có nhiều khi phải phấn đấu một cách cụ thể như bài thánh thư hôm nay khuyên dụ. 

Thánh lễ nào cũng nhắc chúng ta về thời kỳ cánh chung và thúc giục chúng ta sẵn sàng chuẩn bị cho ngày ấy 

đến. Và gương mẫu cao cả mà Thánh Lễ nêu lên để chúng ta noi theo, không phải là thánh Phaolô mà là chính 

Chúa Giêsu trong mầu nhiệm cứu thế. Người đích thật là ngày của Thiên Chúa. Người đã đến trần gian để 

tiêu diệt tội lỗi và ban ơn cứu độ. Người đã bị ghen ghét bởi chính những đồng hương;  bị loại trừ bởi những 

nhà lãnh đạo tôn giáo; bị trao nộp bởi chính môn đệ thân tín và bị giết chết một cách bất công bởi những đồng 

bào đã từng thọ ơn của Người, nhưng Người đã vui lòng cam chịu mà không một lời than van hay oán trách. 

Chính Chúa Giêsu đã sống bằng chính đôi tay lao động của Người, đã rao giảng chân lý và sau khi chịu khổ 

hình trên thập giá, Người đã sống lại thật. Nếp sống của Người thúc đẩy chúng ta bắt chước để cuộc đời của 

mỗi người chúng ta cũng thể hiện là ngày của Thiên Chúa. Đó là những ngày mà mỗi người chúng ta sống 

từng giây phút hiện tại thật trọn vẹn trong yêu thương hầu chuẩn bị đón mừng ngày Chúa Giêsu sẽ trở lại đem 

thế giới và vũ trụ nầy vào trong hạnh phúc vinh quang muôn đời.                               Linh mục Phạm Quang Hồng. 



 

 

  

 

  


