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01/11 THỨ SÁU TUẦN 30 TN C 
Rm 9, 1-5, Lc 14, 1-6 

LÀM VIỆC LÀNH, LÁNH VIỆC DỮ 
“Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò 
rơi xuống giếng mà không kéo nó lên sao?” (Lc 14, 5). 

Các Ki-tô hữu luôn phải tỏ bày lòng xót thương của 
Thiên Chúa, trong Chúa Ki-tô. Không có Ki-tô hữu vô cảm. 
Không có Ki-tô hữu dửng dưng trước những nỗi đau, trước 
những thương tích của đồng bào, của nhân loại, của tha nhân.  

Đức bác ái Ki-tô giáo là dấu chỉ của niềm tin vào Chúa 
Ki-tô. Dấu chỉ ấy phải bắt đầu từ gia đình ruột thịt. Không ai tin 
chúng ta có lòng xót thương người, nếu chúng ta không có lòng 
xót thương chính những người thân trong gia đình mình, trước 
tiên. Nhưng cũng không ai tin ta là Ki-tô hữu, nếu chúng ta chỉ 
biết xót thương những người ruột thịt thân tộc chúng ta mà thôi, 
còn đối với người ngoài gia đình thì không có chút xót thương 
nào. Chúa Giê-su dạy chúng ta phải yêu thương, tha thứ, khoan 
dung, cảm thông, thấu hiểu, giúp đỡ, đối với tất cả mọi người, 
kể cả người thương, người ghét mình, kẻ thù mình, kẻ bách hại 
mình nữa. Cách yêu ấy là cách yêu của Thiên Chúa, của Chúa 
Giê-su Ki-tô, và cũng phải là cách yêu thương của chúng ta.  

Tin Mừng hôm nay muốn nói với chúng ta điều này: 
không ai lên lịch cho việc bác ái, yêu người. Hãy nhớ luôn rằng 
việc bác ái yêu người luôn là việc khẩn cấp. Đừng đợi giàu có, 
dư thừa mới sẻ chia, giúp đỡ. Đừng đợi rảnh rỗi mới thăm 
viếng, ủi an. Đừng đợi người quỳ lạy van nài mới ra tay cứu 
khổ, cứu nạn. Lúc nào cũng là lúc phải thực thi lòng xót 
thương, phải làm việc lành, huống nữa là ngày Chúa Nhật. 
Đừng chỉ lo ăn chơi, du lịch, nhậu nhoẹt say xỉn và cả việc 
phạm tội nữa trong ngày Chúa Nhật. Ngày nào cũng lo làm việc 
thiện, việc lành, và lánh việc dữ mới đích thực là Ki-tô hữu.  

Lạy Chúa, xin giúp chúng con thánh hóa ngày sống của 
chúng con bằng việc luôn yêu Chúa, luôn yêu người. Amen.  
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01/11 THỨ SÁU CÁC THÁNH NAM NỮ 
Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a. 

NHỮNG NGƯỜI PHÀM SỐNG THÁNH 
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó” (Mt 5, 3) 

Tin mừng Chúa Giê-su đã làm đảo lộn tất cả những giá 
trị mà con người trần gian trân trọng cách mê muội. Nếu con 
người xem danh lợi dục ở trần gian này là cùng đích nhắm tới 
để có được hạnh phúc, thì Tin Mừng Chúa Giê-su xem những 
thứ ấy là lối dẫn con người vào sự chết ngàn đời.  

Tin mừng Chúa Giê-su mở ra lối ngược dòng đời là Tinh 
thần nghèo khó. Chỉ có tinh thần nghèo khó của Chúa Giê-su 
và như Chúa Giê-su, chúng ta mới mong có thể chiếm hữu 
được sự sống đời sau, sự sống vĩnh cửu, mới đích thực là giá trị 
vô giá. Tinh thần nghèo khó trước tiên là sự khiêm nhượng 
nhận mình là không trước mặt Chúa, để nhìn thấy những gì 
mình có đều là của Chúa ban cho. Thân xác linh hồn nầy, sự 
hiện hữu này, ai dám nói tự mình mà có? Cả tài năng, trí tuệ, 
sức khỏe, sắc đẹp ai dám nói tự mình mà có? Từ đó, tinh thần 
nghèo khó còn là sự tín thác vào Chúa, và hoàn toàn thuộc về 
Chúa, sống cho danh Chúa, sống để tạ ơn Chúa, và sống để 
được trở về với nguồn cội là Thiên Chúa. Người sống tinh thần 
nghèo khó không để mình phải nặng vướng vào vòng cám dỗ 
danh lợi dục, không để mình phải nô lệ cái tôi danh vọng, cái 
tôi ích kỷ, cái tôi lạc thú chóng vánh hư hèn.  

Và cũng từ tinh thần nghèo khó là hoàn toàn thuộc về 
Chúa, con người chấp nhận đau buồn để kẻ khác được mừng 
vui, luôn khát khao điều công chính thiện hảo thay vì ham 
muốn điều bất chính xấu xa, biết xót thương như Chúa đã 
thương xót, giữ lòng tinh tuyền xứng đáng nơi Chúa ngự, gieo 
an bình hy vọng, và nhất là hy sinh không tiếc vì yêu Chúa, yêu 
người. Các thánh là những người phàm đã sống như thế.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con sống thánh giữa đời phàm, 
nhờ tuân giữ tám mối phúc mà Chúa Giê-su đã dạy. Amen.  
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02/11 THỨ BẢY TUẦN 30 TN C 
Rm 11, 1-2a. 11-12. 25-29, Lc 14, 1. 7-11 

TÌM VINH QUANG VĨNH CỬU 
“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình 
xuống, sẽ được nhắc lên” (Lc 14, 11) 

Lòng kiêu căng của con người là di chứng tật nguyền 
của tội nguyên tổ. Ai cũng mắc cái di chứng đáng sợ này. Và 
quả thực, đã từ ngàn ngàn năm con người không có thuốc chữa 
cái bệnh kiêu căng đã thành tật dẫn tới ích kỷ vô cảm đáng sợ 
và dẫn con người vào chỗ chết ngàn đời ấy. Một xã hội loài 
người nhiễu nhương, chỉ có tranh giành hơn thua, chỉ có ảo 
tưởng hạnh phúc, chỉ có vô vọng, và cuối cùng, ai cũng đi vào 
ngõ cụt là nắm tàn tro bay vật vờ tan biến trong hư không đời 
đời kiếp kiếp. Thật đáng thương! Nhưng con người không biết 
chuyện đáng thương của thân phận mình, thân phận người, bởi 
lòng kiêu căng đã làm cho tâm trí con người ra mê muội. 

Chúa Giê-su đã xuống thế làm người, và cứu chuộc con 
người bằng con đường khiêm nhượng và yêu thương.  

Người đem đến cho nhân loại một phương thuốc quý 
giá, đó là sự khiêm nhường và lòng yêu thương. Không có 
khiêm nhường thì không có yêu thương. Không có yêu thương 
thì không có bình an nội tâm, bình an gia đình và hòa bình thế 
giới. Người mở ra cho con người con đường về sự sống ngàn 
đời, cũng chính là con đường khiêm nhượng và yêu thương.  

Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói dụ ngôn về 
việc chọn chỗ ngồi trong tiệc cưới, Người nhắc nhở những 
người Pharisieu và cả chúng ta nữa về việc đừng tìm vinh 
quang chóng vánh, hảo huyền nơi trần thế này, nhưng hãy tìm 
vinh quang vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa. Vinh quang ấy 
chỉ dành cho người sống khiêm nhượng và bác ái với mọi 
người khi hãy còn sống trên trần gian này. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết học sống nơi Chúa 
Giê-su cách sống khiêm nhượng và yêu thương. Amen.  
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02/11 THỨ BẢY CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. 
Lễ Nhất: Ga 6, 51-59 

HÃY LO CHO SỰ SỐNG ĐỜI SAU 
“Thịt Ta thật là của ăn, máu Ta thật là của uống” (Ga 6, 55) 

Sách Giáo Lý dạy: “Những ai chết trong ân sủng và ân 
nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn 
vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của mình, 
vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, nhằm đạt được 
sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng” 
(GLGHCG số 1030). “Hội Thánh gọi sự thanh luyện cuối cùng 
này của những người được chọn là Luyện ngục, sự thanh luyện 
này khác hẳn với hình phạt của những kẻ bị luận phạt.... Ngay 
từ những buổi đầu, Hội Thánh vẫn kính nhớ người quá cố và 
dâng lời cầu nguyện cho họ, nhất là dâng Hy lễ Thánh Thể để 
một khi đã được thanh luyện họ có thể được vinh phúc hưởng 
kiến Thiên Chúa. Hội Thánh cũng khuyên làm việc bố thí, 
hưởng ân xá và làm các việc đền tạ để cầu cho những người 
qua đời” (Ibid., 1031-32). 

Trong luyện ngục, các linh hồn không còn thời gian, cơ 
hội để làm việc lành chuộc lại tội lỗi mình nữa. Vì thương xót 
các linh hồn, chúng ta hãy dâng lên Chúa những hy sinh, kết 
hiệp với lễ hy sinh của Chúa Giê-su, mà xin Thiên Chúa tha thứ 
cho các linh hồn và đem các linh hồn về hưởng nhan thánh 
Chúa trong Nước Chúa. Như vậy, việc dâng lễ cầu nguyện cho 
các tín hữu đã qua đời là việc chính đáng và đẹp lòng Chúa.  

Lời Chúa dạy chúng ta hãy lo cho sự sống đời sau. Của 
ăn phần xác không bảo đảm cho sự sống đời này, nói gì đến sự 
sống đời sau. Hãy luôn giữ lòng mình tinh tuyền không vương 
vấn tội lỗi, và hãy sống nhờ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô. Và 
hơn thế nữa, hãy trở nên tấm bánh bẻ ra, chén rượu chia nhau 
cho nhiều người. Hãy sống yêu thương như Thánh Thể Chúa.  

Lạy Chúa, xin cho con sống trong ân sủng Chúa là sống 
nhờ Thánh Thể Chúa, và sống yêu như Chúa đã yêu. Amen.  
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02/11 THỨ BẢY CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. 
Lễ Nhì: Lc 23, 33.39-42. 

SÁM HỐI VÀ TIN VÀO CHÚA GIÊ-SU 
“Hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta” (Lc 23,43) 

Cùng chịu án tử như Chúa Giê-su có hai tên trộm. Kẻ 
trộm bên phải được gọi là kẻ trộm lành, bởi anh ta đã biết tội 
lỗi của anh, và biết sám hối. Và hơn thế nữa, anh còn biết 
thương xót, sẻ chia với nỗi đau của Chúa Giê-su, lại còn khấn 
xin Người: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”.  

Lời Chúa muốn nhắc nhớ mỗi chúng ta rằng con người 
vốn là loài tội nhân. Không ai vô tội. Không ai nên thánh mà 
không trót một lần phạm tội. Và cũng vì ta sống trong tội và 
chết trong tội, nên Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, Đấng Vô Tội 
đã phải chết cách nhục nhã để đền tội với Chúa Cha, thay cho 
loài người và cứu cả loài người. Điều quan trọng nhất đối với 
mỗi con người là “hãy sám hối và tin vào Chúa Giê-su”. Lời 
này là Lời mở đầu sứ vụ của Người, và ngay trên thập giá, khi 
sứ vụ của Người đã gần khép lại với cái chết, Người đã chứng 
tỏ cho mọi người rằng Lời ấy là Lời chân thực, khi nói với tên 
trộm lành có lòng sám hối và tin vào Người rằng: “Quả thật, Ta 
bảo ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.  

Đừng ảo tưởng mình đã tốt lành thánh thiện. Hãy nhớ 
luôn luôn rằng mình là kẻ có tội, có tội tày trời, và hãy luôn 
luôn sám hối. Đừng thất vọng buông xuôi. Lòng thương xót 
Chúa lớn hơn tội lỗi. Hãy sám hối, hãy đổi mới và tín thác vào 
Chúa Giê-su. Việc này, không chỉ cho phần rỗi của mình, mà 
còn là những hy sinh quý giá để lời cầu nguyện của chúng ta 
cho các linh hồn trong luyện ngục được Chúa vui lòng nhậm 
lời. Lòng sám hối và tín thác vào Chúa Giê-su của chúng ta, sẽ 
bù đắp cho các linh hồn trong luyện ngục, những người đã chết 
trong khi chưa đủ sám hối và chưa đủ tin vào Chúa.  

Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con luôn nhận ra mình tội 
lỗi, biết sám hối, đổi mới, và tín thác vào Chúa Giê-su. Amen.  
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02/11 THỨ BẢY CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. 
Lễ Ba: Ga 17, 24-26 

NỖI KHÁT KHAO CỦA CHÚA GIÊ-SU 
“Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con” (Ga 
17, 24) 

Những tưởng mỗi người sống trên trần gian đều nhận ra 
sự sống này là sự sống mong manh, tạm bợ, và khát khao sự 
sống vĩnh cửu nơi quê hương đích thực ở trên trời. Hóa ra, con 
người còn cứ mãi mê muội bám víu, đeo đuổi cái tạm bợ, 
chóng vánh mà không màng tới cái vĩnh cửu trường tồn.  

Hạnh phúc đích thực cho mình, sự sống vĩnh cửu cho 
mình, mà mình lại không ước ao, không mong mỏi, không tìm 
kiếm, không đầu tư. Thật đáng tiếc cho con người chúng ta.  
Trong khi đó, nỗi khát khao bỏng cháy của Chúa Giê-su là khát 
khao cho mọi người đều được cứu rỗi, đều được sống sự sống 
đời sau trong Nước Thiên Chúa, với Người. Chúa Giê-su không 
chỉ khát khao điều tốt lành ấy cho chúng ta, mà còn thực hiện 
ơn cứu rỗi qua cái chết và sống lại của Người, mà còn tha thiết 
khấn nguyện với Chúa Cha ban ân sủng cho con người, để 
chúng ta được cứu rỗi, được sống đời đời trong Nước Thiên 
Chúa: “Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn 
rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm 
ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến 
Con trước khi tạo thành thế gian”.  

Hãy tạ ơn Chúa Giê-su đã cứu rỗi chúng ta. Hãy đón 
nhận ơn cứu rỗi của Người. Hãy luôn hướng về sự sống đời 
sau. Hãy chuẩn bị và đầu tư cho cuộc sống đời sau bằng đức 
Tin Cậy Mến Chúa. Hãy tin tưởng lòng yêu và nỗi khát khao 
chí thánh của Chúa Giê-su, mà khẩn cầu Chúa thương tha tội 
lỗi cho các linh hồn trong luyện ngục, để các linh hồn về đoàn 
tụ trong Nước Chúa, thỏa lòng khát khao của Chúa Giê-su.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết luôn tìm kiếm Chúa 
Giê-su, và chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửu trên trời. Amen.  
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03/11 CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN C 
Kn 11,22-12,2; 2Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10. 

KHAO KHÁT GẶP GỠ CHÚA GIÊ-SU 
“Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất” 
(Lc 19, 10) 

Nếu chuyện gặp gỡ giữa người với người mà không có 
một cái vẫy tay và nụ cười thân ái, không có một cái bắt tay và 
vài câu thăm hỏi, không có ánh mắt rạng ngời và nét mặt vui 
tươi…thì hẳn là chúng ta còn vô tình hơn hai con kiến cúi chào 
nhau trên đường ngược chiều. Ấy vậy mới hiểu ra chuyện gặp 
gỡ một người chưa quen của ông Gia-kêu thật là kỳ diệu. 
Thánh Luca tường thuật: “Ông trèo lên một cây sung để nhìn 
xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó”. Biết thiện chí gặp 
gỡ của ông, Chúa Giê-su gọi đích danh: “Hỡi Giakêu, hãy 
xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Thế là: 
“Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người” . 

Hai thiện chí gặp nhau. Hai cõi lòng gặp nhau. Hai trái 
tim gặp nhau. Ý nghĩa của sự gặp gỡ mang lại bình an hạnh 
phúc. Chỉ việc Chúa Giê-su tỏ ý lưu lại nhà ông Gia- kêu, ông 
Gia-kêu đã biến đổi cuộc đời từ ngay lần gặp gỡ ấy. Ông tuyên 
bố sẽ đền bù những bất công, và sẽ quảng đại hào phóng thực 
thi đức bác ái. Đúng là: “Gặp gỡ Đức Ki-tô, biến đổi cuộc đời 
mình, đón nhận ơn tái sinh, chân thành mình gặp mình, nẩy 
sinh tình đệ huynh”. Và đúng là: “Con Người đến tìm kiếm và 
cứu chữa điều gì đã hư mất”. 

Chuyện Gia-kêu gặp Chúa Giê-su là bài học quý giá cho 
tất cả chúng ta, những con người tội lỗi. Ước gì mỗi chúng ta 
có lòng khát khao gặp gỡ Lời và Thánh Thể Chúa Giê-su với 
ước muốn nên công chính. Ước gì chúng ta mặc lấy tâm tình và 
cung cách khiêm tốn chân tình của Chúa Giê-su, để hân hoan 
gặp gỡ mọi người, và trao ban tình yêu Chúa cho mọi người.  

Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa Giê-su biến đổi chúng con 
nên công chính và nên nhân chứng cho tình yêu Chúa. Amen. 
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04/11 THỨ HAI TUẦN 31 TN 
Rm 11,29-36; Lc 14,12-14. T. Carôlô Bôrômêô, Gm. 

ĐÓN TIẾP NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ 
“Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người 
nghèo khó và tàn tật” (Lc 14, 12, 13) 

Chuyện đón tiếp những người khốn khổ, nghèo hèn, bần 
cùng và cả những người bất đồng, bất mãn… luôn là chuyện 
không dễ với bất kỳ người nào. Ngay cả những người có sứ vụ 
kèm theo bổn phận đón tiếp, đôi khi cũng không muốn đón tiếp 
nhưng kẻ thấp mọn, bần cùng, lại chỉ ưa thích giao du, đón tiếp, 
thăm viếng kẻ giàu có, sang trọng, vị vọng mà thôi. Bệnh gì kỳ 
lạ thế? Bệnh kiêu căng, xem mình trọng hơn kẻ khác? Bệnh 
ngại sẻ chia? Bệnh trục lợi, mà người nghèo khổ chẳng có gì để 
trục lợi? Bệnh sợ mất danh giá mình? Các thứ bệnh ấy hình như 
vẫn còn và còn trầm trọng hơn, nan trị hơn trong mỗi chúng ta 
giữa thời đại mà người ta suy tôn các giá trị vật chất này.  

Một ông hành khất đến nhà. Bà kia cho ông ta mười 
ngàn và mời đi gấp. Đến trưa, bà phát hiện mất cái điện thoại. 
Không tìm đâu cho ra, bà nghi ngờ ông hành khất kia lấy cắp. 
Thế là, từ đó, bà không tiếp bất kỳ một hành khất nào.Thậm chí 
còn nặng lời và vác chổi đuổi đi. Hơn một năm sau, việc mới rõ 
là con trai bà đã lấy cái điện thoại bán đi vì thua độ bóng đá.  

Biết bao hoàn cảnh, biết bao con người thật đáng được 
xót thương, nhưng chúng ta đã không ban chút tình thương xót. 
Vô cảm, không có lòng thương xót là cách sống vô thần của 
người mang danh là có đạo, bất kể thành phần nào. Hay đúng 
hơn, người vô cảm, người không có lòng xót thương người, là 
người chối Chúa, chối đạo trước mắt thế gian này. Mặt khác, 
người cho đi, người làm việc thiện, mà không làm vì danh 
Chúa, vì yêu Chúa, vì để đền ơn Chúa, lại làm vì danh lợi dục 
cho mình, thì người ấy đã phạm một tội ác kinh khủng. 

Lạy Chúa, xin cho con có lòng khiêm nhường, thấu cảm, 
xót thương, chia sẻ và vui sống với hết mọi người. Amen.  
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05/11 THỨ BA TUẦN 31 TN 
Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24. 

PHÚC CHO NGƯỜI DỰ TIỆC TRONG NƯỚC CHÚA 
“Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ, và cố ép người ta vào 
cho đầy nhà tôi” (Lc 14, 23) 

Chúa Giê-su nói một ví dụ về bữa tiệc: có ngưởi tổ chức 
tiệc, và khách mời dự tiệc. Người tổ chức tiệc đã nhiệt tình mời 
khách dự tiệc, và còn nhiệt tình hơn nữa, khi gần đến giờ tiệc, 
người cho đầy tớ đến từng khách mời để nhắc lại lời mời. Còn 
khách mời thì hờ hững, ơ thờ, không màng đến lời mời thân 
tình, nên họ đã từ chối vì lý do này, lý do khác. Chúa Giê-su 
muốn nói đến người Do thái, những vị khách trước tiên được 
mời đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa, thế nhưng họ chối từ. 
Và vì thế, Chúa đã mời gọi tất cả mọi người trên trần gian này 
đến dự tiệc Nước Chúa.  

Câu chuyện Tin Mừng nhắc nhớ mỗi chúng ta về bàn 
tiệc Lời Chúa và bàn Tiệc Thánh Thể trong mỗi thánh lễ hằng 
ngày, thánh lễ ngày Chúa nhật, và nhất là thánh lễ mà chính 
chúng ta cử hành trong cuộc sống này. Đừng quá bận tâm 
chuyện vật chất đời này mà khước từ Lời Chúa và Thánh Thể 
Chúa. Đừng chai lỳ không đón tiếp Chúa Giê-su và ơn cứu rỗi 
của Người. Chúa muốn chúng ta sốt sắng siêng năng tham dự 
tiệc Lời Chúa và Thánh Thể Chúa. Và hơn thế nữa, Người 
muốn ta đang sống như đang tham dự bữa tiệc Nước Chúa, 
nghĩa là, chúng ta đang đón nhận và thực hành Lời Chúa mọi 
lúc mọi nơi, và nghĩa là, chúng ta đang bẻ tấm bánh đời mình ra 
như tấm bánh thánh thể Chúa Giê-su mọi lúc mọi nơi. Phúc cho 
người dự tiệc Nước Chúa. Phúc cho người được sống và sống 
dồi dào nhờ Lời và Thánh Thể Chúa Giê-su. Phúc cho người 
nối tiếp tổ chức bữa tiệc Nước Chúa bằng chính cuộc sống thân 
tình, thương xót, sẻ chia sự sống mình cho tất cả mọi người.   

Lạy Chúa, xin giúp con can đảm khước từ tất cả để chỉ 
chọn Chúa là niềm vui, là hạnh phúc bất diệt của con. Amen.  
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06/11 THỨ TƯ TUẦN 31 TN 
Rm 13,8-10; Lc 14,25-33. 

THEO CON ĐƯỜNG CHÚA GIÊ-SU ĐÃ ĐI 
“Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm 
môn đệ Ta” (Lc 14, 33) 

Theo Chúa Giê-su là chấp nhận bước theo con đường 
Người đã đi. Không bước theo con đường của Người đã đi, thì 
việc theo Người chỉ là một danh xưng kiểu phong trào nhất 
thời, và cũng chẳng mang lại ích lợi gì cho chúng ta. Chúa Giê-
su muốn chúng ta tin vào Người và bước theo con đường 
Người, không vì tìm kiếm thêm vinh quang gì cho Người, 
không để được thêm điều gì cho Người nữa, nhưng chỉ vỉ để 
chúng ta được cho chúng ta được phần bình an hạnh phúc đời 
này và sự sống vĩnh cửu mai sau.  

Con đường của Chúa Giê-su là con đường khiêm 
nhượng, khó nghèo, từ bỏ, vâng phục và nhất là con đường tự 
hủy, tự hiến, tất cả vì yêu. Tình yêu, lòng thương xót, ước 
muốn cứu rỗi con người là động lực thành toàn hoàn hảo một lẽ 
sống, một con đường, một chân lý. Có khiêm nhượng mới dám 
cúi mình xuống và hôn lên những thương tích của cuộc đời. Có 
khó nghèo mới đặt được lòng tín thác vào Đấng giàu có tình 
thương, quyền phép khôn lường. Có từ bỏ mọi của cải đời này 
hay hư nát chóng vánh mới dám hướng lòng về những thực tại 
vĩnh cửu trường tồn. Có vâng phục thánh ý Thiên Chúa mới 
ngộ ra điều chính trực công minh. Có tự hủy mình đi mới dám 
tự hiến mình vì hạnh phúc của mọi người.  

Đây không hề là một lý thuyết suông, càng không phải 
một ảo tưởng, nhưng đây chính là chân lý. Ước gì ai đã chân 
thành đi theo con đường Chúa Giê-su sẽ kể cho mọi người nghe 
những cảm nghiệm quý giá về niềm hạnh phúc vô giá này. Và 
ước gì mỗi Ki-tô hữu sống xứng đáng là môn đệ của Chúa.  

Lạy Chúa, Chúa Giê-su đã mở ra con đường sự sống. 
Xin cho chúng con can đảm bước theo Người. Amen. 
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07/11 THỨ NĂM TUẦN 31 TN 
Rm 14,7-12; Lc 15,1-10. 

NHỮNG NGƯỜI Ở TRÊN TRỜI 
“Trên trời vui mừng vì một người tội lỗi hối cải” (Lc 15, 10) 

Chúa Giê-su nói: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người 
tội lỗi hối cải”. Đã mang thân phận người, thì ai dám nói mình 
là người vô tội? Các thánh kia còn phải bảy lần phạm tội trong 
một ngày, huống nữa người phàm hèn tục tử đầy tham sân si 
như chúng ta. Ai dám tuyên bố mình là tinh tuyền, là thánh 
nhân, là công chính, là đạo đức? Quả thực, không ai là vô tội. 
Nhưng, không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, và 
cũng chẳng có tội nhân nào mà không có một tương lai. Hóa ra, 
các thánh ở trên trời toàn là những người tội lỗi hối cải.  

Ước gì đây là tin vui cho chúng ta, những người tội lỗi: 
Điều cốt lõi của việc nên thánh không phải là vô tội, mà là biết 
mình có tội, sám hối và đổi mới để sống công chính. 

Có bao giờ chúng ta ngộ ra điều này: nếu có lòng sám 
hối, thì chúng ta như con chiên lạc được Chúa dẫn đưa về, như 
đồng bạc đánh mất được Chúa tìm thấy và Thiên Chúa cùng cả 
triều thần thánh vui mừng. Và nếu chúng ta còn chai lỳ sống 
trong tội, tiếc nuối tội lỗi, không sám hối trở về, thì quỷ trong 
hỏa ngục kia mở tiệc ăn mừng, reo hò sung sướng vì chúng còn 
thủ đắc, chiếm giữ, quản lý được những tên đồ đệ trung tín?  

Chúa Giê-su yêu mến chúng ta, khát khao chúng ta sám 
hối trở về, khát khao chúng ta được cứu rỗi, được sống sự sống 
đời đời trong Nước Thiên Chúa. Chúa Giê-su cất công đi tìm 
chúng ta. Lời Người cúi xuống tận tai tận lòng chúng ta thiếu 
điều năn nỉ. Lòng Người khoan dung vô lượng, thứ tha vô bờ. 
Lẽ nào chúng ta vô tâm vô tình không đón nhận ân tình Người? 
Lẽ nào chúng ta không muốn điều thiện hảo cho mình? Lẽ nào 
chúng ta cứ mãi là đồ đệ trung tín của ma quỷ trong hỏa ngục?  

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết Chúa yêu thương, và 
mau sám hối trở về sống trong ân sủng của Chúa. Amen.  
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08/11 THỨ SÁU TUẦN 31 TN 
Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.  

HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI VĨNH CỬU TRÊN TRỜI 
“Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn 
con cái sự sáng” (Lc 16, 8) 

Chúa Giê-su nói dụ ngôn người quản lý bất trung và cho 
thấy sự khôn khéo của anh ta là biết lo liệu cho tương lai, cho 
ngày mai, cho những ngày còn lại của cuộc đời mình trên trần 
gian này. Anh ta sẽ không bị hất hủi, nhưng sẽ được đón tiếp, 
bởi vì anh ta đã lấy cái gia sản của chủ mà chuẩn bị cái tương 
lai bình yên của mình. Và Chúa kết luận: “Con cái đời này khi 

đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”. 

“Con cái đời này”, có thể đồng nghĩa với “con cái của sự 
tối tăm”, “con cái của ma quỷ” có sự khôn khéo, ranh ma, quỷ 
quyệt để tính toán sao cho mình còn có một tương lai yên bình. 
Còn chúng ta, mang danh là con cái của Thiên Chúa, sao không 
biết dùng tất cả những hồng ân Chúa ban để liệu sắm cho mình 
một chỗ tương lai bình yên trong nước trời? . Trí tuệ, tài năng, 
sức khỏe, tiền bạc, thời gian…tất cả là hồng ân nhưng không và 
quý giá để chúng ta chuẩn bị cho tương lai một đời sau, thế mà, 
chúng ta không biết tận dụng, lại còn lãng phí vào những 
chuyện vô bổ, hư hèn, dẫn đến cái chết ngàn đời, tương lai mù 
mịt. Có người mẹ, mỗi khi cho con tiền, thường bảo: “Biết 
khôn mà dùng tiền mua nước Thiên Đàng nghe con. Đừng dại 
mà dùng tiền mua lấy sự chết ngàn đời trong hỏa ngục”. Trí tuệ 
khôn là trí tuệ biết Chúa biết người.  Tài năng khôn là tài năng 
phụng sự Chúa trong mọi người. Đồng tiền khôn là đồng tiền sẻ 
chia cho người vì yêu Chúa…Cuộc sống khôn là cuộc sống 
hướng về tương lai vĩnh cửu trên trời. Chúa muốn chúng ta 
khôn ngoan tìm về với Chúa, sống với Chúa ngay hôm nay, để 
có một ngày mai yên bình hạnh phúc trong Nước Chúa.  

Lạy Chúa xin cho con biết dùng ơn khôn ngoan Chúa 
ban mà chuẩn bị cho mình một chỗ trong Nước Chúa. Amen.  
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09/11 THỨ BẢY TUẦN 31 TN 
Rm 16, 3-9. 16. 22-27, Lc 16, 9-15 

TÔN THỜ MỘT MÌNH CHÚA MÀ THÔI 
“Nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, 
thì ai sẽ giao của chân thật cho các con”(Lc 16,11) 

Từ câu chuyện dụ ngôn về người quản lý bất trung, 
Chúa Giê-su dạy chúng ta bài học trung tín với Thiên Chúa, vì 
Thiên Chúa là Đấng Trung Tín. Lời hứa cứu độ đã được thực 
hiện. Tình thương của Thiên Chúa không dừng lại giây phút 
nào. Thiên Chúa không thay lòng đổi dạ, nhưng luôn yêu 
thương quan phòng mọi loài mọi vật Người đã tác tạo nên, dẫu 
cho con người bất tín bất trung với Người. Mặt trời mặt trăng 
và muôn tinh tú vẫn cứ xoay vần theo chương trình kỳ diệu của 
Thiên Chúa. Không có một nhà khoa học nào hiểu hết được sự 
tuần hoàn kỳ diệu của vũ trụ. Chỉ có Thiên Chúa mới đích thực 
là đấng trước sau như một! 

Thiên Chúa là Đấng luôn luôn Trung Tín vì lòng yêu của 
Người, thủy chung, bền vững. Thử nghĩ, con người chúng mình 
là loài phàm hèn có đáng gì, mà Thiên Chúa quyền phép uy 
nghi để mắt tới. Chúa có bận tâm để mắt tới người đẹp đâu. Bởi 
người trần gian ai dám nói mình đẹp? Chúa có ưu ái người 
thiện hảo đâu. Bởi ai trong chúng ta dám nói mình là thiện hảo? 
Đẹp gì một nắm tàn tro? Thiện hảo gì một huyệt mồ câm nín? 
Vậy mà Chúa vẫn yêu thương và ban ân sủng tình yêu cho ta. 
Chúa để mắt tới chúng ta, những người phàm hèn, tội lỗi. 

Đáng lý ra, chúng ta phải là người biết ơn và trung tín 
với Chúa, thì ngược lại, chúng ta là người bội phản. Bội phản là 
vì quá nặng lòng với vật chất phù vân, nặng lòng với sự sống 
chóng vánh đời này. Chúa không muốn chúng ta sống như thế. 
Chúa muốn chúng ta nhận ra tình yêu thương của Người, và chỉ 
tôn thờ một mình Người mà thôi. Đừng làm tôi hai chủ.   

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho mỗi chúng con một tình yêu 
vĩ đại, xin cho chúng con trung tín tôn thờ Người. Amen. 
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09/11 CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LA-TÊ-RA-NÔ, lễ kính. 
Ed 47,1-2.8-9.12 (hoặc 1Cr 3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22. 

CÒN CHỖ NÀO CHO CHÚA NGHỈ TRƯA? 
“Người có ý nói đền thờ là thân thể Người” (Ga 2, 21) 

Đền thờ Giêrusalem là nơi để thờ phượng Thiên Chúa, 
nơi Thiên Chúa vô hình gặp gỡ con người trần gian hữu hình. 
Thế nhưng, con người đã làm cho đền thờ ra ô uế. Vì thế, Chúa 
Giê-su bảo: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba 
ngày Ta sẽ dựng lại”. Người có ý nói: Thân xác phục sinh của 
Người sẽ là đền thờ Giêrusalem mới, và con người sẽ thờ 
phượng Thiên Chúa nơi Đức Giê-su Ki-tô.  

Có cái đền thờ nào trên trần gian này xứng đáng với 
Thiên Chúa. May chăng, chỉ vì yêu, mà Thiên Chúa khiêm 
nhượng ngự xuống và cư trú mà thôi. Quả thực, những đền thờ 
được con người xây dựng nên để hiến thánh cho Thiên Chúa, 
nhưng nếu Chúa không từ bi nhân hậu mà chấp nhận, thì đền 
thờ ấy cũng chỉ là một công trình vật lý chóng vánh, hư nát. 

Hình ảnh đền thánh Giêrusalem bị tục hóa, bị người ta 
dùng làm nơi buôn bán, đổi tiền, làm kinh tế vật chất, cũng là 
hình ảnh tâm hồn mỗi chúng ta. Còn chỗ nào cho Chúa nghỉ 
trưa? Tất cả mọi buồng, phòng trong cõi lòng ta đều chật cứng 
những bã phù vân, hão huyền, ô uế. Không còn chỗ cho Chúa 
nghỉ trưa thì mong gì có chỗ cho Chúa cư ngụ.  

Qua Bí Tích Thánh Tẩy, tâm hồn thân xác chúng ta cũng 
đã được Chúa Giê-su tẩy uế bằng chính Máu thánh của Người, 
để nên xứng đáng là nơi cho Thiên Chúa ngự trị. Chúa muốn 
chúng ta luôn giữ cho tâm hồn thân xác này luôn tinh tuyền, 
thanh khiết xinh đẹp để Chúa đến cư ngụ, gặp gỡ và sống với 
chúng ta. Đừng chất chứa trong lòng những bã phù vân, những 
khát khao nhơ nhớp, nhưng hãy tẩy uế hằng ngày nhờ lòng yêu 
mến dành cho Chúa Giê-su tất cả.  

Lạy Chúa, xin Chúa thiêu rụi những thứ rác rưởi trong 
tâm hồn con, để xứng đáng được Chúa ngự vào. Amen.    
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10/11 CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN C 
2Mcb 7,1-2.9-14; 2Tx 2,16-3,5; Lc 20,27-38  

SỐNG VÌ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI 
“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là 
của kẻ sống” (Lc 20, 38) 

Những người Sa đốc không tin có sự sống đời sau, bởi vì 
họ mơ hồ ảo tưởng rằng, sự sống đời sau cũng sẽ y chang như 
sự sống đời này, cũng dựng vợ gã chồng, cũng ăn uống nhậu 
nhoẹt chơi bời, cũng thoải mái tiêu khiển. Chúa Giê-su giải 
thích cho họ hiểu cuộc sống của con người trong cõi đời sau là 
cuộc sống trong Thiên Chúa, là cuộc sống được dự phần vào sự 
sống của Thiên Chúa.  

Là con người phàm hèn, tội lỗi, bé mọn, lại được sống 
sự sống của Thiên Chúa, còn hạnh phúc nào hơn. Đáng tiếc 
thay, con người chúng ta vẫn luôn nặng lòng với cuộc sống đời 
này, tưởng chừng như thế là hạnh phúc. Nhưng rồi, vỡ mộng 
bao lần mà vẫn chưa tỉnh giấc phù hoa, vẫn chưa ngộ ra nơi đất 
này không có hạnh phúc nào bền vững. Bao lâu còn tìm hạnh 
phúc cho riêng mình, bấy lâu con người còn gặp thấy và nhận 
lấy khổ đau cùng khốn, và cuối cùng là sự chết ngàn thu. 

Nơi Thiên Chúa, không có sự chết, chỉ có sự sống ngàn 
đời. Sự chết của Chúa Giê-su là sự chết để sống lại. Và ai tin 
vào Người thì cũng có “sự chết để sống lại” và “sống sự sống 
của Thiên Chúa”, không phải “sự chết để chết đời đời”.  

Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy sống cho Thiên Chúa 
ngay hôm nay trên trần gian này. Sống cho Chúa là sống vì 
hạnh phúc của mọi người, sống khoan dung, sống chan hòa yêu 
thương tha thứ, sống sẻ chia và cứu rỗi như Người đã sống. Ai 
còn sống và tìm hạnh phúc riêng cho mình, thì kẻ ấy khó lòng 
mà gặp được Thiên Chúa trong cõi đời sau, khó lòng mà hưởng 
được sự sống hạnh phúc của Thiên Chúa trong cõi đời sau.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống yêu thương sẻ 
chia như Chúa Giê-su trong những ngày trần gian này. Amen. 
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11/11 THỨ HAI TUẦN 32 TN 
Kn 1,1-7; Lc 17,1-6. 

SỐNG TIN MỪNG GIỮA ĐỜI 
“Dù một ngày bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: Tôi hối 
hận, thì con hãy tha cho nó” (Lc 17, 4) 

Cuộc sống của chúng ta trên trần gian này là cuộc sống 
chung giữa người với người, không ai sống riêng một mình, và 
sống riêng cho mình. Sống là sống với người, sống vì người, 
sống cho người. Ai tự tách mình ra khỏi cuộc sống chung, thì 
người ấy tự nhốt mình vào ngục tù của riêng mình. Dẫu cho là 
người ấy có ở trong tháp ngà sang trọng hay lâu đài nhung lụa, 
thì nơi ấy vẫn là một ngục tù không có ánh sáng, thiếu khí thở, 
thiếu dinh dưỡng cần thiết cho cuộc sống đời này và cả đời sau 
nữa. Chúa muốn chúng ta mở lòng ra mà đón nhận mọi người, 
đi ra khỏi lòng mình, và ra đi đến với mọi người. Có như thế 
cuộc sống mới có giá trị, giá trị hôm nay và vĩnh cửu. 

Trong cuộc sống chung, dĩ nhiên là có những bất ý, 
những đụng chạm, những thương tích, những đau khổ…nhưng 
tất cả những thứ ấy là gia vị quý giá làm cho cuộc sống của 
mình nên giá trị trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Có 
những gương sáng và cũng có những gương xấu. Có người lành 
và cũng có những kẻ dữ. Có lòng quảng đại khoan dung tha 
thứ, và cũng có lòng ích kỷ cố chấp hận thù. Chúa Giê-su dạy 
chúng ta, những Ki-tô hữu, hãy sống với mọi người bằng niềm 
vui của Tin Mừng, và chia sẻ niềm vui Tin Mừng cho mọi 
người. Chúa muốn chúng ta làm gương sáng giữa một xã hội có 
quá nhiều gương xấu, sống hy vọng giữa một xã hội thất vọng, 
sống công chính giữa xã hội bất chính, sống quảng đại khoan 
dung tha thứ, giữa một xã hội ích kỷ khép kín, vô tâm, chấp 
nhất, hận thù. Hãy tin tưởng vào Chúa và sống tốt theo Tin 
Mừng, dẫu cho phải chấp nhận những thua thiệt, thương tích.  

Lạy Chúa, xin giúp con vững tin vào Chúa, anh dũng 
sống Tin Mừng, làm gương sáng, yêu thương, tha thứ. Amen.  
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12/11 THỨ BA TUẦN 32 TN 
Kn 2,23-3,9; Lc 17,7-10. T. Giôsaphát, Gm.Tử đạo  

ĐẦY TỚ VÔ DỤNG 
“Chúng tôi là đầy tớ vô dụng: vì chúng tôi đã làm điều chúng 
tôi phải làm” (Lc 17, 10) 

Bệnh tự phụ tự đắc huênh hoang là biến chứng của bệnh 
kiêu căng tiềm ẩn trong lòng con người. Ai có chút khả năng 
cũng cứ tưởng tự mình mà có. Ai có chút thành công, cũng nghĩ 
tự mình làm nên. Ai có chút chức vụ trong giáo xứ, giáo hội, 
cũng nghĩ bởi mình xứng đáng. Rồi từ cái huênh hoang tự phụ 
ấy, nẩy sinh ra chuyện xem ai chẳng ra gì, kể cả bề trên của 
mình nữa. Khả năng âm nhạc chẳng hạn, nếu một ca trưởng 
mắc bệnh tự đắc huênh hoang, thì không tránh khỏi việc xem 
thường, bất ý với cha sở, và bất tuân ngài. Trong khi đó, ca 
trưởng, thánh nhạc, chỉ là người giúp việc phụng vụ mà thôi, có 
đáng là gì đâu mà dương dương tự đắc. Cũng vậy, những người 
làm Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ, các ban ngành đoàn thể, 
luôn là những người giúp việc cho Giáo Hội, có đáng là gì mà 
kênh kiệu, lên mặt với mọi người. 

Cứ tưởng khả năng tài cán là của mình, cứ tưởng mình 
xứng đáng rồi ra tự phụ khinh người, ấy là căn bệnh nguy hiểm 
trong đời sống cộng đoàn. Nên biết rằng, chỉ cần một hai người 
làm việc trong cộng đoàn mà kiêu căng, tự phụ thì cộng đoàn 
ấy có nguy cơ chia rẻ, đổ vỡ, tan tác. Các linh mục, tu sĩ mà 
còn mắc bệnh kiêu căng tự phụ thì nguy cơ tan tác giáo hội 
càng lớn. Ai cũng phải sống và làm việc cách khiêm nhường. 

Mỗi người đều được Chúa ban hồng ân là trí khôn, hiểu 
biết, khả năng, tài cán, nhưng luôn có kèm theo sứ vụ. Sứ vụ ấy 
là dùng những hồng ân Chúa ban mà phụng sự Chúa, mà làm 
việc để tạ ơn Chúa. Hãy nhớ mình là đầy tớ vô dụng của Chúa, 
và làm những việc phải làm vì sứ vụ đi theo với hồng ân.  

Lạy Chúa, xin cho con biết những gì con có là hồng ân 
Chúa, và con phải dùng hồng ân ấy mà phụng sự Chúa. Amen.  
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13/11 THỨ TƯ TUẦN 32 TN 
Kn 6,1-11; Lc 17,11-19. 

TẠ ƠN CHÚA VÌ NHỮNG HỒNG ÂN 
“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người 
ngoại bang này” (Lc 17, 18) 

Mỗi người chúng ta có đủ loại bệnh phần xác, phần hồn. 
Bênh phần xác nguy hiểm đến tính mạng, có nguy cơ làm mất 
sự sống đời này. Bệnh phần hồn là tội lỗi, có nguy cơ mất sự 
sống đời sau. Chúa muốn chúng ta hãy chạy đến với Chúa và 
khẩn xin Người chữa lành hồn xác chúng ta. Nếu bệnh phần 
xác, biết sợ chết, xin cho lành bệnh thì cũng đừng ở lỳ trong 
tình trạng tội lỗi mà không sám hối và đến tòa hòa giải mà xin 
chữa lành cho tâm hồn được tinh tuyền thanh khiết. Và khi 
được chữa lành, hãy tạ ơn Chúa bằng đời sống công chính. 

Câu chuyện Tin Mừng cho biết: Chúa Giê-su chữa lành 
bệnh cho mười người phung cùi, nhưng chỉ có một người trở lại 
tạ ơn Chúa. Người ấy lại là người ngoại giáo.  

Ước gì, Tin Mừng hôm nay như dao cắt ngọt ngào vào 
cõi lòng mỗi chúng ta, những con người mang danh Ki-tô hữu, 
được Chúa Giê-su chữa lành, được Chúa Giê-su cứu sống, mà 
không hề nhận ra bao hồng ân của Chúa, và cũng không biết 
cảm tạ Người. Có người nói: “Tôi cầu xin mãi mà Chúa chẳng 
ban ơn gì cho tôi”. Người khác nói: “Anh cứ ngồi vào trong cái 
thùng phi kia, tôi đậy kín nắp lại, khoảng 3 phút, anh sẽ biết 
Chúa đã ban cho anh điều gì quý giá”. Vâng, chỉ đơn giản là 
chuyện có không khí để thở thôi, chúng ta cũng đã là những 
người thọ ơn Thiên Chúa rồi, huống chi là biết bao điều cần 
thiết khác cho cuộc sống này: sức khỏe, sắc đẹp, tài năng, 
lương thực hàng ngày, giàu có, yêu và được yêu…và nhất là ân 
sủng bình an tâm hồn. Người chân thành sống trong tâm tình tạ 
ơn Chúa mọi lúc mọi nơi, sẽ giữ được lòng yêu mến Chúa.  

Lạy Chúa, xin Chúa chữa lành hồn xác chúng con, và 
cho chúng con biết cảm tạ Chúa mọi lúc mọi nơi. Amen.  
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14/11 THỨ NĂM TUẦN 32 TN 
Kn 7,22-8,1; Lc 17, 20-25. 

NƯỚC THIÊN CHÚA ĐANG HIỆN DIỆN 
“Nước Thiên Chúa ở giữa các ông” (Lc 17, 21) 

Thiên Chúa là Đấng vô hình. Nhưng, Nước Thiên Chúa 
đang hiện diện cách hữu hình trong cuộc sống của mỗi chúng 
ta. Đó chính là Chúa Giê-su, là Lời Tin Mừng của Chúa Giê-su. 
Ai nghe và giữ Lời Chúa Giê-su dạy, chính người ấy đã làm 
cho Nước Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời họ và giữa trần 
gian này. Họ là nhân chứng hùng hồn về một Nước Thiên Chúa 
như lời Chúa Giê-su nói: “Nước Thiên Chúa ở giữa các ông” 

Quả thực, thế gian này chẳng thấy Thiên Chúa, nhưng 
họ thấy những người tin vào Thiên Chúa đang sống an bình, 
hạnh phúc và tốt lành với mọi người, nhờ sống đúng Tin Mừng 
Chúa Giê-su. Ước gì không có một Ki-tô hữu sống ủ dột, chán 
nản, thất vọng. Ước gì không có một Ki-tô hữu sống cách sống 
bất chính, gian tham, thù hận. Ước gì không có một Ki-tô hữu 
sống cách keo kiệt, ích kỷ, vô tâm, vô cảm. Ước gì không có 
một Ki-tô còn mãi dìm mình trong bã phù vân danh lợi dục đến 
nỗi quên mình còn có một sự sống đời sau bền vững hạnh phúc 
nghìn thu. Bởi tất cả những cách sống ấy không phải là cách 
sống của người Ki-tô hữu sống Tin Mừng.  

Con người thời nào cũng có khát vọng vô biên, và chỉ có 
Thiên Chúa mới làm thỏa lòng con người, mới lấp đầy khát 
vọng ấy. Nhưng con người tìm đâu cho ra Thiên Chúa, nếu 
không có Đức Giê-su và Lời Tin Mừng của Người. Vì thế, mỗi 
Ki-tô hữu, người đã nhận được hồng ân biết Thiên Chúa nhờ 
Máu Chúa Giê-su Ki-tô và Tin Mừng của Người, thì phải có 
bổn phận làm cho Tin Mừng ấy sống động giữa nhân loại, làm 
cho mọi người nhìn thấy cuộc sống Tin Mừng của mình mà 
nhận ra và đón nhận Thiên Chúa. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con vui sống đúng tinh thần 
Tin Mừng và nên chứng nhân cho Nước Thiên Chúa. Amen.  
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15/11 THỨ SÁU TUẦN 32 TN 
Kn 13,1-9; Lc 17,26-37. Thánh Alberto Cả, Gm, TSHT 

NGÀY ẤY KHÔNG XA 
“Cũng xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện”  (Lc 
17, 30) 

“Cũng xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất 

hiện”: Viễn ảnh của ngày tận thế! Một người được đem đi, một 
người bị bỏ lại; một được thưởng, một bị phạt; một sự chia lìa 
vĩnh viễn giữa những người đã cùng sống trên dương gian này; 
một còn mãi, một mất muôn thu…. Nghe thật kinh hoàng vì 
phép công thẳng của Thiên Chúa trong ngày phán xét. Nhưng 
thật ra không phải vậy. Nếu Chúa Giê-su không yêu thương con 
người, và không có lòng khát khao cho con người cứu rỗi, thì 
Người đã bỏ mặc cho người tự do đắm đuối trong bể danh lợi 
dục cuộc đời này, chẳng cần chi phải cảnh báo. 

Quả thực, Thiên Chúa đã bao lần cảnh báo, để con người 
biết thức tỉnh, sám hối, và nhận ra lòng yêu thương quý giá của 
Thiên Chúa, mà trở về với Người, sống trọn tình trọn nghĩa với 
Người. Chúa Giê-su nhắc lại lần cảnh báo thời ông Noe, thời 
ông Lót: Giữa lúc con người đang tìm kiếm những thú vui 
chóng vánh ngắn ngủi đời này, từ chối sự hiện diện, từ chối 
lòng yêu thương của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã đến. Bấy 
giờ, ai trung tín với Người, được người cứu thoát khỏi sự chết 
muôn đời. Còn ai bất tín, bất nghĩa với Người, đã bị luận phạt. 

Lời yêu thương của Chúa cũng đang cảnh báo với mỗi 
chúng ta rằng thời gian của mỗi người trên dương trần này có 
thể chấm dứt bất kỳ lúc nào. Bởi thế, hãy luôn sống trong ân 
nghĩa Chúa, để khi ngày ấy đến, chúng ta được Chúa đem đi và 
đem vào Nước Hạnh Phúc Vĩnh Cửu của Người. Ngày ấy 
không xa. Phút ấy không xa. Hãy tin yêu Chúa mọi nơi, mọi 
lúc. Và hãy sống công chính như Lời Chúa đã dạy.  

Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa trên hết mọi sự thế 
gian này, và yêu mọi người như Chúa đã yêu. Amen.  
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16/11 THỨ BẢY TUẦN 32 TN 
Kn 18,14-16;19,6-9; Lc 18,1-8. 

KIÊN TRÌ KÊU CẦU CHÚA 
“Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn 
hằng kêu cứu với Người” (Lc 18, 7) 

Thiên Chúa luôn yêu thương con người, và ban điều 
thiện hảo nhất cho con người, theo thánh ý khôn ngoan thượng 
trí của Chúa, chứ không phải theo ý phàm tục kém cỏi của con 
người. Vậy, khi cầu xin theo ý mình mà chưa được mãn 
nguyện, thì đừng đâm ra giảm lòng tin hoặc mất lòng tin vào 
Chúa. Có người đã ngưng không cầu xin Chúa nữa. Có người 
còn bỏ Chúa mà đi, rồi tìm đến gõ cửa ngẫu tượng này, thần thọ 
tạo nọ, tin vơ, thờ quấy… Điều ấy cho thấy lòng tin của con 
người vào Thiên Chúa là lòng tin trục lợi theo ý mình, tin Chúa 
mà không theo ý Chúa. Như thế thì không phải chúng ta đã 
biến Thiên Chúa thành một đấng thần linh phải tôn thờ chúng 
ta, và làm theo ý chúng ta, hơn là chúng ta phải tôn thờ Chúa và 
làm theo ý Chúa đó sao?  

Hãy kiên trì kêu xin với lòng tin tinh tuyền cho đến ngày 
Chúa đến.. Nếu kêu xin mà chưa được, thì hẳn là điều ta đang 
kêu xin chẳng ích lợi gì cho ta theo ý Chúa, hoặc Chúa đang 
thanh luyện đức tin của chúng ta cho thật tinh ròng, hoàn hảo. 

Phận “góa chồng” là loại mạt hạng, bị xem thường nhất, 
thấp cổ bé miệng nhất trong xã hội Do Thái. Nhưng hình ảnh 
“bà góa đánh trống kêu oan” trong Tin Mừng đã được vị “thẩm 
phán bất lương” kia minh oan, là gợi ý cho chúng ta hãy kiên trì 
kêu xin Chúa. Chúa là đấng yêu thương dân Người, lo lắng cho 
dân Người, nhất là những kẻ bần cùng xấu số, đau khổ. Hãy 
kiên trì kêu xin với lòng tin tưởng, cho đến khi Chúa đáp lời. 
Hãy tin tưởng Chúa đang làm những phép lạ kỳ diệu trong đời 
ta theo thánh ý Người. Hãy nhớ đến Chúa luôn, đừng nản lòng. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra Chúa luôn yêu 
thương chúng con và tin tưởng kêu xin Người cứu giúp. Amen.  
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17/11 CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN C 
Ml 3,19-20a; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19. 

BỀN ĐỖ ĐẾN CÙNG 
“Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con” 
(Lc 21, 19) 

Tin mừng hôm nay là diễn từ chung luận theo Thánh 
Luca, Chúa Giê-su cho biết viễn cảnh của ngày tận thế, và viễn 
cảnh ấy là có thực, nhưng con người không được biết sẽ xảy 
đến lúc nào. Vâng, ngày tận thế là có thật. Sẽ không còn vũ trụ, 
nhân loại và thế gian này nữa. Bởi vận mạng của vũ trụ, nhân 
loại và thế gian này trong tay Thiên Chúa, vì Người là Đấng 
Tạo Thành. Tất cả những thụ tạo vật chất này sẽ tiêu tan đi, và 
chỉ còn lại linh hồn con người bất tử. Linh hồn ấy sẽ đến trình 
diện Thiên Chúa trước tòa phán xét. Giáo lý công giáo dạy về 
cuộc chung thẩm rằng: Xác loài người đã chôn vùi trong lòng 
đất từ nghìn xưa, sẽ sống lại mà chịu phán xét: kẻ lành lên thiên 
đàng, kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt muôn đời. 

 Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy vững tin để được cứu rỗi. 
Đừng vì những điềm lạ bất thường và kinh khiếp kia mà tự 
đánh mất niềm tin của mình. Đừng vì những sự dữ lấn át, đừng 
vì những lạc giáo, tà thuyết, ngẫu tượng chiêu dụ lừa đảo, và 
nhất là đừng vì khiếp sợ đau khổ bức bách mà chối bỏ hay đánh 
mất niềm tin của mình vào Chúa Giê-su, vào Thiên Chúa.  

Ngày tận thế của cả vũ hoàn này chưa đến. Nhưng chúng 
ta có thể cảm nghiệm được nỗi kinh hoàng trong ngày tận thế 
của mỗi người khi chứng kiến phút giây lâm chung của những 
người thân bệnh ung thư, và các thứ bệnh khác, phút giây thân  
xác đau đớn, tàn tạ cho đến khi trái tim người ngừng đập, phút 
giây hồn lìa khỏi xác mà đến trình diện với Chúa. Chúa Giê-su 
nói: “Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các 

con”. Lời Chúa là niềm hy vọng vững chắc cho mỗi chúng ta.  
Lạy Chúa, xin thêm đức tin và lòng mến cho chúng con, 

và nhờ lòng mến, xin cho đức tin chúng con bền vững. Amen.  
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17/11 LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
Lc 9,23-26  
SỐNG XỨNG ĐÁNG CON CHÁU CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 
“Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng 
sống ấy”. (Lc 9, 24) 

Các Thánh Tử Đao Việt Nam là ông bà tổ tiên của 
chúng ta, người Việt Nam da vàng máu đỏ, cũng những hồn 
quê hồn nước, những phong tục tập quán, những nét đẹp truyền 
thống và cả những tính hư tật xấu của bản chất con người.  

Nhưng điều đáng nói hơn cả, là hồng ân Chúa ban cho: 
lòng đơn sơ chân thành khiêm nhượng đón nhận đức tin công 
giáo, và trung thành với đức tin công giáo đến cùng. Không chỉ 
là Giám Mục, Linh Mục, mà còn vô số giáo dân chân lấm tay 
bùn, dân giả, tầm thường, nghèo khổ được vinh phúc nhận lãnh 
triều thiên tử đạo. Thật đáng vui mừng tạ ơn Chúa. Thật đáng 
khâm phục ngưỡng mộ lòng yêu mến Chúa của tổ tiên chúng 
ta. Và thật đáng là gương sáng cho đoàn hậu duệ tín hữu Việt 
Nam noi theo để sống đức tin và làm chứng cho sự hiện diện và 
tình thương của Chúa giữa thời đại vô thần, duy vật này.  

Nhưng, thật đáng tiếc, chúng ta có một đoàn hậu duệ là 
tuổi trẻ thời nay, vẫn xem chuyện tổ tiên mình tử vì đạo như 
một chuyện thần thoại, cổ tích, mà không hề nhận ra mối tương 
quan thiêng thánh giữa các thế hệ. Các Ki-tô hữu trẻ hôm nay 
cần biết: “Đức tin là một hồng ân” và “Máu các thánh tử đạo là 
hạt giống trổ sinh các tín hữu”. Như vậy, nhờ máu các thánh Tử 
đạo, mà chúng ta được hồng ân đức tin, hồng ân cứu rỗi. Nếu 
không, con cháu Việt Nam chúng ta sẽ phải chết ngàn đời trong 
bóng tối mê muội, trong sự chết ngàn đời.  

Mừng lễ các thánh Tử Đạo Việt Nam, ước gì mỗi người, 
nhất là những người trẻ, hãy tự hỏi: chúng ta có sống đức tin 
xứng đáng là con cháu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam không.  

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Tổ Tiên đã yêu mến 
Chúa và tử đạo. Xin cho chúng con noi gương các Ngài. Amen. 
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 18/11 THỨ HAI TUẦN 33 TN 
1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64;   Lc 18,35-43. 

KHÁT KHAO VÀ TIN TƯỞNG 
“Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi? - Lạy Ngài, xin cho tôi 
được xem thấy” (Lc 18, 41) 

Người mù thành Giê-ri-cô hẳn là đã chấp nhận cuộc 
sống mù lòa gian khổ và cảnh hành khất bao nhiêu năm rồi. Có 
mù lòa mới có khát khao sáng mắt. Anh mù con mắt thể lý, 
nhưng lại sáng đôi mắt linh hồn, khi có lòng khát khao và tin 
tưởng tuyệt đối vào Đấng có thể chữa lành cho anh. Anh đã 
mạnh dạn kêu lên hai lần: “Lạy ông Giêsu con vua Ðavít, xin 
thương xót tôi!” bất chấp sự ngăn cản của nhiều người. Anh 
được Chúa Giê-su chữa cho sáng mắt, nhờ vào lòng khát khao 
và tin tưởng của anh, và nhờ anh đã thể hiện lòng khát khao và 
lòng tin ấy bất chấp mọi rào cản từ nội tâm đến ngoại tại. 

Thiên Chúa đã thực hiện biết bao điều kỳ diệu nơi cuộc 
đời mỗi người. Thế mà, đôi khi chúng ta không nhận ra điều kỳ 
diệu đã được ban tặng nhưng không ấy. Sự hiện diện của mỗi 
người trên trần gian, là phép lạ Thiên Chúa thực hiện nhờ lòng 
tin và tình yêu của cha mẹ. Hình dáng thể lý xấu đẹp hay như 
thế nào đi nữa thì cũng là hồng ân tuyệt vời trong ý định của 
Thiên Chúa. Người đau khổ, xấu xí, còn có người đau khổ xấu 
xí hơn. Người bệnh tật, đói nghèo, còn có người bệnh tật, đói 
nghèo hơn. Đừng than thân trách phận, hoặc phàn nàn ta thán 
nhưng hãy luôn cảm tạ và kêu cầu Chúa trong mọi hoàn cảnh. 
Đó là cách biểu tỏ đức tin tuyệt đối vào Thiên Chúa quyền 
năng, yêu thương và quan phòng.  

Sự sống của linh hồn còn cần thiết hơn, Chúa muốn 
chúng ta thoát cảnh mù lòa vì tội lỗi. Hãy có lòng khát khao 
được sáng mắt, có lòng Tin vào Chúa Giê-su và kêu xin Người. 
Đừng ngồi lỳ trong bóng tối tội lỗi nữa.  

Lạy Chúa, xin cho con lòng khao khát nên công chính 
thiện hảo, và luôn kêu xin Chúa với lòng tin tưởng. Amen.  
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18/11 Cung hiến đền thờ Thánh Phê-rô và đền thờ Thánh 
Phao-lô ở Rôma. Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33. 

CÓ THẦY ĐÂY. ĐỪNG SỢ! 
“Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ” (Mt 14, 27) 

Ngày kỷ niệm cung hiến đền thờ thánh Phêrô (khoảng 
350) và thánh Phaolô trên đường Ostia (khoảng 390), cử hành 
vào ngày 18 tháng 11, đã được nhắc đến ngay từ thế kỷ XI 
trong một quyển sách viết về cuộc tử đạo của thánh Phêrô. Năm 
1568, Đức Giáo Hoàng Piô V cho ghi vào lịch phụng vụ Rôma 
ngày mừng lễ cung hiến này chung cho cả hai thánh đường.  

Đền thờ kính Thánh Phê-rô và đền thờ kính Thánh Phao-
lô, biểu tượng của Giáo Hội Công Giáo, được xây dựng trên 
phần mộ các thánh Tông Đồ. Việc ấy muốn cho chúng ta biết: 
Giáo Hội công giáo được xây dựng trên nền tảng đức tin các 
tông đồ. Các Ngài đã tin Đức Ki-tô “là viên đá bị thờ nề vất bỏ, 
đã trở nên tảng đá góc tường”. Và từ đó, mỗi tín hữu công giáo 
đều xác tín vững chắc về niềm tin của mình, về sự bền vững 
của Giáo Hội trong Chúa Ki-tô.  

Con thuyền Giáo Hội lênh đênh giữa biển đời dập dồn 
bao con sóng dữ, nhưng luôn vững tin, bởi Chúa Giê-su đã nói: 
“Có Thầy đây. Đừng sợ”. Quả thực, nhìn lại hơn hai ngàn năm 
qua, Giáo Hội đã đối diện, đương đầu với biết bao con sóng dữ, 
muốn vùi dập, muốn nhấn chìm, muốn xóa sổ xóa tên Giáo Hội 
Chúa Ki-tô, thế nhưng, Giáo Hội luôn tồn tại và phát triển. 
Giáo Hội ấy không chỉ là Tòa Nhà Vatican, không chỉ là đền 
thờ, đền thánh, là cơ cấu, phẩm trật, mà đích thực phải là những 
tâm hồn, những cõi lòng tin yêu Chúa, và sẵn sàng, hân hoan, 
anh dũng làm chứng cho niềm tin yêu ấy trước mặt thế gian 
này. Mỗi chúng ta đều phải góp phần vào sự bền vững của Giáo 
Hội, trong việc sống đức tin kiên cường trong đời thường, giữa 
bao thử thách, bức bách. Đền thờ tâm hồn tin yêu bền vững. 

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì Giáo Hội Chúa 
Ki-tô là niềm hạnh phúc và nguồn cứu rỗi chúng con. Amen.  
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19/11 THỨ BA TUẦN 33 TN 
2Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10. 

CHÚA LUÔN TÌM KIẾM VÀ CỨU CHỮA 
“Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất” 
(Lc 19, 10) 

Ông Gia kêu kia là thủ lãnh những người thu thuế và là 
người giàu có. Chuyện thu thuế và giàu có có liên quan với 
nhau trong xã hội bất công, áp bức. Được mấy người thu thuế 
liêm chính, trong sạch! Không phải nhờ thu thuế, nhờ nguồn 
vốn bởi mồ hôi nước mắt của nhân dân mà giàu có đó sao? 
Chẳng có nhân dân nào có cảm tình với loại người như thế. 

       Chuyện xảy ra hôm nay, không ai ngờ tới, và cũng 
không ai hiểu được nó bắt nguồn từ đâu. Chuyện lạ là, ông 
Giakêu nghe tin Chúa Giê-su vào Giêricô và đi ngang qua 
thành, liền leo lên cây sung để nhìn xem cho rõ, vì ông thấp bé. 
Động lực nào khiến ông muốn nhìn thấy Chúa Giê-su? Với 
ông, có thể chỉ là tò mò, hiếu kỳ mà thôi. Nhưng với Chúa Giê-
su, thì như đã được chuẩn bị sẵn sàng để tỏ rõ vinh quang và 
tình thương của Chúa cho mọi người. Chúa Giê-su gọi đích 
danh Giakêu, và nói chắc điều đã định: “Hỡi Giakêu, hãy 
xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Ông vội 
vàng “tụt xuống và đón tiếp Người”. Chỉ có thế thôi, mà 
Giakêu đã được biến đổi: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần 
của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, 
tôi xin đền gấp bốn”. Ông đã qua giai đoạn sám hối và tiến 
thẳng vào thời điểm ‘đổi mới” và nên công chính. “Hôm nay 
nhà này được ơn cứu độ”. “Vì Con Người đến tìm kiếm và cứu 
chữa điễu gì đã hư mất”. Ông đã được ơn cứu độ và được lại 
tình cảm thân thương của mọi người. 

Chúa luôn tìm kiếm và cứu chữa chúng ta. Hãy thành 
tâm tiếp đón Người và sám hối, đổi mới, để được ơn cứu độ.  

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra lòng Chúa xót thương, và 
thành tâm đón nhận ân sủng do lòng Chúa thương xót. Amen. 
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20/11 THỨ TƯ TUẦN 33 TN 
2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28. 

SINH LỢI NÉN BẠC CHÚA TRAO 
“Sao ngươi không gửi bạc Ta ở ngân hàng” 

Dụ ngôn những nén bạc rất gần gũi với mỗi người chúng 
ta, bởi, mỗi người đều đã nhận được những ân sủng của Chúa 
để sống và loan báo tình thương của Chúa cho mọi người. Ân 
sủng Chúa được ví như những nén bạc mà chủ đã giao trước 
khi đi xa, người mười nén, người năm nén, người một nén. 
Được giao ít hay nhiều là tùy ý khôn ngoan thượng trí của 
Thiên Chúa. Việc cần kíp trước tiên là mỗi chúng ta hãy nhận 
ra những gì mình đang có là những nén bạc ân sủng, chứ không 
phải tự mình mà có. Và vì là nén bạc ân sủng, nên chúng ta 
phải làm sinh lợi theo ý chủ, chứ không phải theo ý của chúng 
ta. Chúng ta chỉ là những người quản lý của Thiên Chúa. 

Đừng như người kia chôn nén bạc đời mình. Chúa muốn 
chúng ta sử dụng tất cả những gì Chúa ban để sống và chia sẻ 
cho mọi người cùng được sống. Hãy nhìn những con người 
khuyết tật, họ đang vươn mình lên từ chỗ tàn nhưng không phế. 
Người cụt đôi tay đang thực hiện những bức họa bằng đôi chân 
của mình. Người cụt đôi chân ôm đàn lết tới giữa đời để kiếm 
sống cho mình và cho vợ con. Người mù làm thơ ca tụng Chúa. 
Người què đang hoàn thành những tác phẩm mỹ thuật từ những 
vật liệu phế thải. Người tật nguyền ngồi xe lăn bán vé số nuôi 
gia đình. Không phải là những gương sống chuẩn mực về việc 
sinh lợi ân sủng, dù chỉ là một khả năng rất bé nhỏ đó sao. 
Không có gì vô lý cho bằng những người có tất cả mà hoang 
phí tất cả: có đủ tay chân, đủ trí khôn trí hiểu, đủ sức khỏe mà 
không dùng ân sủng ấy làm lợi cho đời mình, cũng chẳng làm 
lợi cho đời ai, lại đem chôn nén bạc đời mình vào huyệt mồ ma 
túy, số đề, lạc thú và những thứ vô bổ, hoang phí khác.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khôn ngoan sử dụng 
ân sủng Chúa ban để sống và chia sẻ sự sống cho người. Amen. 
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21/11 THỨ NĂM TUẦN 33 TN 
Mcb 2, 15-29, Lc 19, 41-44 

ĐỨC GIÊ-SU, SỨ ĐIỆP BÌNH AN 
“Chớ chi ngươi hiểu biết sứ điệp mang hòa bình lại cho 
ngươi” (Lc 19, 41) 

Chúa Giê-su khóc thương thành Giêrusalem, vì ngay từ 
buổi đầu giáng thế, dân thành đã không đón nhận Con Thiên 
Chúa làm Người, và suốt dọc hành trình dương thế của Con 
Người, họ vẫn tiếp tục lòng chai dạ đá. Người khóc vì thương 
sự mê muội của dân thành. Người khóc vì lấy làm tiếc rằng dân 
thành đã không đón nhận sứ điệp bình an từ trời xuống, sứ điệp 
mang lại ơn cứu độ. Sứ điệp ấy chính là Con Người, Con Thiên 
Chúa, Đức Giê-su.  

  Người Do Thái bấy giờ vẫn muốn dựng nên một Đấng 
Cứu Thế theo ý họ: Đấng Cứu Thế oai phong lẫm liệt danh gia 
vọng tộc chứ không phải đơn sơ nghèo hèn như một người 
mang tên Giê-su tầm thường kia. Bởi thế, sự xuất hiện của Đức 
Giê-su bị họ xem thường là con người gàn dở, lập dị, ảo tưởng 
giải phóng dân tộc. Họ không hiểu được và không muốn hiểu 
cuộc giải phóng của Chúa Giê-su hoàn toàn khác xa với ý 
muốn giải phóng đất nước của họ: giải phóng tội lỗi và sự chết. 

Bao lâu còn kiêu căng, bấy lâu chúng ta còn từ chối Lời 
Chúa. Hoặc nếu có đón nhận Lời Chúa, mà lòng ta vẫn kiêu 
căng, thì sự đón nhận ấy cũng chỉ là giả tạo. Để Lời Chúa thẩm 
thấu, để Đức Giê-su thâm nhập thành cuộc sống của chúng ta, 
thì việc tiên quyết là chúng ta phải loại trừ lòng kiêu căng di 
chứng tật nguyền của nguyên tổ. Chúa Giê-su cũng đang khóc 
thương mỗi chúng ta, vì sự mê muội của chúng ta, vì chúng ta 
tôn thờ ngẫu tượng danh lợi dục, mà không đón nhận sứ điệp 
bình an là chính Người. Ước gì chúng ta không tôn thờ ngẫu 
tượng nữa, nhưng đón nhận Chúa Giê-su và Lời của Người.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con đón tiếp Chúa Giê-su và 
thực thi Lời Người, để được bình an và hồng ân cứu độ. Amen.  



 32 

21/11 Đức Trinh nữ Ma-ri-a dâng mình trong đền thờ 
Dc 2,14-17; Mt 12,46-50. 

DÂNG MÌNH CHO CHÚA 
“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người 
ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mt 12, 50) 

Theo thánh truyền: Tiền Phúc Âm của Thánh Giacôbê, 
Trinh Nữ Maria khi vừa lên 3 tuổi đã được cha mẹ dâng vào 
Đền thờ Giêrusalem. Maria đầy ơn Chúa, sung sướng tiến lên 
đền. Trong dịp đặc biệt này, Maria đã khấn cùng Chúa sống 
đồng trinh trọn đời, hiến thân phụng sự Chúa và vui sống với 
các trinh nữ trong Đền thờ. Việc Đức Mẹ dâng mình vào Đền 
thờ Giêrusalem đã được Thánh Evodiô ghi chép. Thánh Evodiô 
là một trong bảy mươi hai môn đệ của Chúa Giêsu.  Đức Trinh 
Nữ Maria dâng mình trong Đền thờ để trọn đời hiến thân cho 
Thiên Chúa, và phục vụ công trình cứu chuộc loài người.  

Thiết lập Lễ Đức Mẹ dâng mình, Giáo hội cảm tạ Thiên 
Chúa đã tuyển chọn Đức Trinh Nữ Maria trong hàng con cái 
loài người, đã chuẩn bị người lên chức phẩm cao sang làm Mẹ 
Chúa, và cộng tác trong công cuộc Cứu thế; Giáo hội tôn vinh 
ngợi khen Đức Trinh Nữ đã sẵn lòng tuyệt đối tận hiến mình 
cho Thiên Chúa; và Giáo hội cũng khuyến khích mọi người noi 
gương Mẹ dâng mình cho Chúa, để sống với Chúa và cho 
nhiệm cuộc cứu rỗi của Người.  

Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy noi gương Mẹ Maria mà 
dâng mình cho Thiên Chúa, qua việc nghe và thực thi Lời Chúa 
Giê-su dạy. Ai nghe và giữ Lời Chúa Giê-su, người ấy thi hành 
ý muốn của Thiên Chúa Cha, người ấy thuộc về gia đình của 
Thiên Chúa, được chung phần sứ vụ cứu rỗi của Chúa Giê-su, 
được thừa hưởng trọn vẹn ơn lộc nghĩa tử của Thiên Chúa, và 
cùng được vinh dự với Người trong Nước Thiên Chúa.  

Lạy Chúa, xin cho chúng con dâng hiến trọn vẹn thân 
xác linh hồn của chúng con cho Chúa, để chúng con hoàn toàn 
thuộc về Chúa, và thực thi thánh ý Chúa trong đời. Amen.  
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22/11 THỨ SÁU TUẦN 33 TN 
1Mcb 4,36-37.52-59; Lc 19,45-48. T.Cecilia, trinh nữ, TĐ 

ĐỀN THỜ THIÊN CHÚA NGỰ 
“Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt 
trộm cướp” (Lc 19, 46) 

Chúa Giê-su đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi 
đền thờ, vì đền thờ là nơi thánh, chỉ để phụng thờ Thiên Chúa 
mà thôi. Không thể biến đền thờ thành nơi buôn bán. Không thể 
tục hóa đền thờ thánh thiêng thành nơi biểu diễn những tham 
vọng, thực hiện những ý đồ trục lợi kinh tế, rêu rao quảng bá 
những điều bất nhân, bất nghĩa, bất nhất, hận thù. Đền thờ phải 
được sử dụng để thờ phượng Chúa, tôn vinh nguồn Chân Thiện 
Mỹ của Thiên Chúa, loan báo tình thương vô cùng của Thiên 
Chúa và xây dựng tình yêu thương huynh đệ hiệp nhất vững 
bền trong mối tình của Thiên Chúa.  

Đền thờ không chỉ là nhà thờ, mà còn là thân xác tâm 
hồn mỗi chúng ta. Nếu nhà thờ là nơi thánh để cộng đoàn thực 
hiện việc phụng vụ, yêu thương và loan báo tin mừng, thì thân 
xác tâm hồn ta cũng phải được sử dụng với mục đích như thế.  

Cha Mẹ đạo đức thánh thiện thường nhắc bảo con cái 
mình ngay từ nhỏ rằng: “Tâm hồn thân xác của con là đền thờ 
Thiên Chúa ngự trị. Hãy giữ sao cho thật tinh tuyền, xinh đẹp 
để Lời Chúa và Thánh Thể Chúa cư ngụ. Đừng chất chứa 
những ý nghĩ bất hòa, bẩn thỉu, hư hèn, những ước muốn nhớp 
nhơ, tội lỗi… làm cho nơi thánh thiêng trở thành chốn ô hợp, 
tạp nham, bất xứng”. Thời nay, người ta đã biến thân xác tâm 
hồn thành nơi nhớp nhơ hoang tàn xơ xác vì những lạc thú. 
Ước gì, Lời Chúa hôm nay đánh động mọi người trả lại cho 
Thiên Chúa đền thờ thánh thiện tinh tuyền của Người. Ước gì 
còn có những cha mẹ đạo đức dạy dỗ và làm gương cho con cái 
về việc giữ đền thờ thân xác tâm hồn luôn xinh đẹp, tinh tuyền. 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con thanh tẩy thân xác tâm 
hồn nhơ uế của chúng con, để xứng đáng nơi Chúa ngự. Amen.  
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23/11 THỨ BẢYTUẦN 33 TN 
1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40.   

TÌNH YÊU BỀN VỮNG TRONG SỰ SỐNG ĐỜI SAU 
“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng 
của kẻ sống” (Lc 20, 39) 

Những người thuộc phái Sa-đốc, không tin có sự sống 
lại và sự sống đời sau, nên họ đặt vấn đề với Chúa Giê-su về 
việc có người phụ nữ lần lượt làm vợ cho cả bảy anh em, vì ai 
cũng chết mà chưa có mụn con nào nối dõi tông đường, thì khi 
sống lại, người phụ nữ ấy sẽ là vợ của ai. Họ muốn vẽ ra một 
cảnh sống đời sau như cảnh sống trên trần gian này, nhưng 
không phải thế. Chúa Giê-su trả lời: Con cái đời này cưới vợ 
lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và 
được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ 
không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái 
Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại”. 

Con người chỉ chạm tới được cái hạnh phúc trần gian 
chóng vánh này, mà tưởng như là vĩnh cửu, vì họ chưa hề chạm 
tới cái hạnh phúc vĩnh cửu xem nó thế nào. Bởi thế, Lời Chúa 
hôm nay là bài giáo lý chính thức về đời sau, để chúng ta hiểu 
cảnh sống của cuộc sống mới trong Nước Thiên Chúa: một 
cuộc sống hạnh phúc siêu nhiên trong Thiên Chúa. Và cũng hãy 
biết rằng: Hạnh phúc nào trên trần gian này rồi cũng tiêu tan, 
bởi tất cả những gì ở trần gian này đều gắn liền với sự chết, sự 
tàn lụi hư mất muôn đời. Hạnh phúc vợ chồng thật quý giá, 
nhưng cũng sẽ chuyển đổi thành hạnh phúc trong sự sống thần 
linh của Thiên Chúa. Duy chỉ một điều nối tiếp và tồn tại nơi sự 
sống đời sau đó là lòng kính mến Thiên Chúa và yêu thương 
con người, một tình yêu thiêng thánh của sự sống muôn đời. 
Chúa Giê-su khẳng định: Nơi Thiên Chúa, không hề có sự chết, 
và chỉ có sự sống, sự sống vĩnh cửu trong tình yêu chí thánh. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thánh hóa tình yêu 
trong cuộc sống này, để được sống trong Nước Chúa. Amen.  
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24/11 CN 34 TN C CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ 
2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43. 

VỀ NƯỚC NGÀI, XIN NHỚ ĐẾN TÔI 
“Khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. (Lc 23, 42)  

Trong mắt những con người âm mưu, ra lệnh, hành hình, 
và cả trong mắt những con người vô can, thì việc Chúa Giê-su 
bị đóng đinh trên Thập Giá là một thất bại hoàn toàn của một 
con người tự xưng mình là Con Thiên Chúa. Bởi, Chúa Giê-su 
đã cận kề với cái chết. Và dĩ nhiên là người chết thì không còn 
có thể làm điều gì được nữa, không còn hy vọng nào lật đổ 
chính quyền nữa, cũng chẳng mơ màng chuyện gây xáo trộn 
trong dân nữa… chết là hết.  

Vâng, con người muốn an bài cho số phận của Con 
Thiên Chúa. Con người muốn chấm dứt sự hiện diện của Thiên 
Chúa trên trần gian này bằng án tử hình ác độc nhất, bất nhân 
nhất. Con người bất cần sự can thiệp của Thiên Chúa vào trong 
kiếp sống nhân sinh của mình. Nhưng không phải vậy. Trong 
mắt Thiên Chúa thì cái chết của Chúa Giê-su là hoàn tất hy lễ 
cứu độ đối với Thiên Chúa Cha, là mở cửa Thiên Đàng cho 
những ai tin vào Người, và là đỉnh điểm của sự vâng phục để 
Người xứng đáng được Chúa Cha tôn phong Vua Vũ Trụ. 

Thiên Chúa đã mạc khải cho người bé mọn nhất, có lòng 
đơn sơ nhất, về ý định của Người, về ý định tôn phong Chúa 
Giê-su làm Vua Vũ trụ, khi người kẻ trộm bên hữu Chúa Giê-
su lên tiếng: “Lạy Ngài, khi nào về Nước Ngài, xin nhớ đến 
tôi”. Và Chúa Giê-su đã tuyên bố với tư cách là Vua của Nước 
Hằng Sống: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên 
thiên đàng với Ta”. Ước gì, mỗi chúng ta cùng có lòng sám hối 
như kẻ trộm lành: “phần chúng ta như thế này là xứng đáng”, 
và cũng có một lòng tin vững vào ơn cứu độ của Chúa Giê-su 
mà thưa: “Lạy Ngài, khi nào về Nước Ngài, xin nhớ đến tôi”.  

Lạy Chúa, xin cho con tin vững Chúa Giê-su là Vua, để 
biết sám hối, ước ao, cầu xin được về trong Nước Chúa. Amen. 
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25/11 THỨ HAI TUẦN 34 TN 
Ðn 1, 1-6. 8-20, Lc 21, 1-4 

ĐỒNG TIỀN NHỎ, GIÁ TRỊ LỚN 
“Người thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền 
nhỏ” (Lc 21, 2) 

Chúa Giê-su nói: “Bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm 
tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà 
dâng cho Thiên Chúa, còn bà, bà đã dâng tất cả những gì bà có 
để nuôi sống mình”. Bà góa nghèo chỉ bỏ vào hai đồng tiền 
nhỏ, nhưng giá trị lớn, vì như thế là bà đã dâng trọn vẹn cho 
Thiên Chúa tất cả những gì mình có.  

Cũng thì việc dâng cúng, việc cho đi, nhưng giá trị 
không ở chỗ của dâng cúng, của cho đi, nhưng là ở cách dâng 
cúng, cách cho đi. Người ta thường nói: Của cho không bằng 
cách cho. Chuyện vẫn thường gặp trong đời sống của chúng ta 
hôm nay. Có người dâng hai trăm triệu, nhưng cũng có người 
chỉ hai triệu, hai trăm ngàn và thậm chí có người chỉ hai mươi 
ngàn. Người hai trăm triệu được cảm ơn trọng thể trong nhà 
thờ, được ghi tên lên bảng vàng ân nhân, còn người dâng hai 
chục ngàn kia thì không ai nhớ đến. Có người dành toàn thời 
gian cho việc nhà thờ, cũng có người mỗi chiều thứ bảy đến 
quét sân nhà thờ một tiếng đồng hồ rồi về. Có người làm việc 
từ thiện, bác ái cả trăm triệu, cũng có người chỉ vài chục ngàn. 
Thế nhưng, trước mặt Chúa, chưa biết sự hy sinh nào giá trị 
hơn. Điều quan trọng là yêu mến Chúa, yêu mến người hết linh 
hồn, hết trí khôn, và phó thác cho Chúa tất cả, hy sinh cho 
người tất cả. Cứ hãy quảng đại cho đi sức lực, thời gian, tiền 
bạc, cho Chúa và cho người. Của cho đi là của để dành cho mai 
sau, trong cõi đời này, cũng như trong cõi đời sau. Đừng đợi 
đến lúc mình dư thừa mới cho đi, nhưng hãy cho đi vì yêu 
Chúa, yêu người, vì đáp ứng sự cần thiết lớn hơn.  

Lạy Chúa, xin cho con biết quảng đại hiến dâng cho 
Chúa, và cho người tất cả những gì con có, vì yêu. Amen.  
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25/11 T.AN-RÊ DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO 
Mt 10, 17-22 

SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU VÀ ÂN SỦNG 
“Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, 
để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết”(Mt 10, 18) 

Tất cả những gì Chúa Giê-su nói với các môn đệ hôm 
nay trong Tin Mừng, đều đã xảy ra đối với Tín Hữu Việt Nam 
trong giai đoạn hạt giống Tin Mừng mới được gieo nơi quê 
hương này. Tại sao cha ông chúng ta đủ sức mạnh chịu đựng 
đòn roi, gông cùm xiềng xích, đủ các cách thức hành hình, nhục 
nhã đau đớn, và cả những cách giết chết tàn nhẫn dưới mức con 
người? Tại sao trăm ngàn tín hữu Việt Nam đủ sức kiên trì mà 
tuyên xưng Chúa trước mặt nhà cầm quyền tàn ác bấy giờ?  

Sức mạnh và lòng kiên trì ấy phát xuất từ lòng tin của 
con người và ân sủng của Thiên Chúa. Không thể tin vào Chúa 
Giê-su Ki-tô và quý chuộng thập giá của Người, nếu không có 
nguồn trợ lực từ Thiên Chúa. Nguồn trợ lực ấy chính Thánh 
Thần: “Thánh Thần của Cha các con nói trong các con” . 
Thánh Thần củng cố đức tin và làm gia tăng lòng xác tín thập 
giá cứu độ, gia tăng lòng yêu mến thập giá Chúa Ki-tô. Như 
Thánh Phao-lô nói: “Thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ hư 
mất; nhưng đối với những người được cứu độ là chúng ta, thì 
điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa”.  

Cha ông của chúng ta đã đón nhận đức tin và  ân sủng, 
đã cộng tác với ân sủng để được vinh phúc tử đạo, làm chứng 
cho Nước Thiên Chúa trên quê hương này. Chúng ta hãy tạ ơn 
Chúa và noi gương các Ngài, anh dũng sống đức tin công giáo, 
anh dũng từ bỏ những điều bất chính, tội lỗi, anh dũng tuyên 
xưng Chúa trước mặt người đời bằng cách sống công chính, 
yêu thương, chan hòa, chia sẻ, anh dũng sống Tin Mừng. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết cộng tác với ân 
sủng của Chúa, để sống xứng đáng là con cái Chúa, xứng đáng 
là người tin yêu thập giá Chúa Ki-tô giữa cuộc đời. Amen.  
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26/11 THỨ BA TUẦN 34 TN 
Đn 2,31-45; Lc 21,5-11. 

TRUNG THÀNH VỚI ĐỨC TIN CÔNG GIÁO 
“Không còn hòn đá nào nằn trên hòn đá nào” (Lc 21, 5) 

Ðức Giêsu báo trước sự sụp đổ của thành Giêrusalem: 
“không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào”, như một lời tiên 
báo về ngày tận thế.  

Ngày tận thế, ngày tàn của thế giới vũ trụ vật chất này là 
chắc chắn có. Tất cả sẽ trở về hư không. Như sách Giảng Viên 
nói: Phù vân tất cả phù vân. Mai kia về lại phù vân muôn đời.  

Viễn cảnh về lại phù vân không ai có thể tưởng tượng ra 
nổi, nhưng trước khi về lại phù vân, thì có những biến chuyển 
trong đất trời, những điềm lạ, những tai họa, chiến tranh loạn 
lạc đói kém xảy ra, và cả sự xuất hiện của những người mạo 
danh Chúa Ki-tô làm lung lạc đức tin của chúng ta nữa. 

Ngày ấy đã đến chưa, thì thiết tưởng, mỗi chúng ta 
không phải bận tâm lắm. Điều chúng ta cần bận tâm là hãy luôn 
tỉnh thức sẵn sàng và chuẩn bị cho ngày tận thế của chính mình. 
Điềm lạ xảy ra trước ngày tận thế của chính mình là sự biến 
chuyển lạ thường của sự sống phần xác: tuổi già, bệnh tật. Có 
vẻ như chẳng còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào trong chính 
ngôi nhà thân xác của chúng ta. Có những người tưởng mình có 
ý chí sinh tồn mạnh mẽ, không chấp nhận tuổi già bệnh tật, 
nhưng ai có thể cưỡng lại? Lại có những ý tưởng, chủ thuyết 
làm lung lạc đức tin về sự sống đời sau, làm cho việc chuẩn bị 
cho đời sau của chúng ta nên sơ sài, lệch lạc, hoặc không chuẩn 
bị gì cả. Không phải là những tiên tri giả đang khuấy đảo tâm 
hồn ta đó sao? Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy can đảm, trung 
thành với đức tin công giáo, và luôn sẵn sàng tỉnh thức chờ đón 
ngày tận thế của đời mình. Hãy luôn sống tâm tình sám hối, 
công chính, kính mến Chúa và yêu thương hết mọi người.  

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết chuẩn bị sẵn sàng cho 
ngày tận thế của con, để được sống đời đời với Chúa. Amen. 
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27/11 THỨ TƯ TUẦN 34 TN 
Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19. 

ĐẰNG SAU CÁI CHẾT CỦA KI-TÔ HỮU 
“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” (18) 

Cuộc sống của những người tin vào Chúa Ki-tô, gọi là 
Ki-tô hữu, là cuộc sống từ bỏ mọi sự ở thế gian này và chấp 
nhận Thánh Giá Chúa Ki-tô.  

Từ bỏ mọi sự thế gian này là cách sống của người khôn 
ngoan. Bởi, mọi sự thế gian này là phù vân, nếu chúng ta không 
từ bỏ nó, thì nó cũng từ bỏ chúng ta. Không có gì là bền lâu. 
Chẳng có gì là vĩnh cửu. Tất cả là hữu hạn, là chóng vánh, là 
mau qua. Tất cả sẽ tàn tận, sẽ về với hư không đời đời kiếp 
kiếp. Ai đặt niềm tin, ai yêu mến, ai gắn liền đời mình với cái 
tàn tận hư không, sẽ cùng chung số phận tàn tận hư không với 
nó. Cũng vậy, việc nhận lấy thánh giá Chúa Ki-tô là việc của 
người khôn ngoan. Bởi, chính Thánh Giá Chúa Ki-tô là con 
đường dẫn chúng ta đến sự sống vĩnh cửu. Ai nói mình tin 
Chúa Ki-tô mà không yêu mến thánh giá và vác thánh giá với 
Người, là người giả tin, chưa thật lòng tin.  

Chúa Giê-su nói; “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”“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”. 
Hẳn là, mỗi chúng ta đều biết, số phận của mình là đau 

khổ, là hy sinh, là thập giá, là nhục hình và cả sự chết nữa, 
nhưng không vì thế mà chúng ta được phép thối thác, lại phải 
can đảm và tin tưởng tiến bước để làm chứng cho mọi người 
rằng, đằng sau cái chết của Ki-tô hữu, là sự phục sinh vinh hiển 
và sự sống đời đời trong Đức Ki-tô.  

Lạy Chúa, xin giúp chúng con vững tin và can đảm nhận 
lấy đau khổ vì yêu, để làm chứng cho Nước Chúa. Amen. 
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28/11 THỨ NĂM TUẦN 34 TN 
Đn 6,12-28; Lc 21,20-28. 

LUÔN THUỘC TRỌN VỀ CHÚA 
“Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ 
dành cho các dân ngoại chấm dứt” (Lc 21, 24) 

Về gần cuối năm phụng vụ, Lời Chúa trong Tin Mừng 
thánh Luca cho chúng ta biết về thời kỳ tàn tận của thế giới vật 
chất này, và số phận của những người tin vào Chúa Ki-tô.  

Tin mừng Chúa Ki-tô đã đến trần gian tại nước Do Thái, 
dân riêng của Thiên Chúa, nhưng họ không đón tiếp Người. Vì 
thế, Tin Mừng ấy đã loan đi cho toàn dân ngoại trên khắp cả địa 
cầu. Thời kỳ dân ngoại chấm dứt, là thời kỳ mà dân riêng của 
Người trở về với Người, nhận Người là Đấng Cứu Chuộc nhân 
loại. Khi Giêrusalem bị ngoại bang thống trị và tàn phá, lòng 
cứng tin của Israel rồi cũng sẽ mềm ra. Tất cả sẽ phải trở về với 
Chúa Ki-tô. Và đây là dấu chỉ của thời đại cuối cùng: “Sẽ có 
những chuyển biến lạ thường đến kinh khiếp trong vũ trụ, Chúa 
Giê-su nói: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và 
các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển 
gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ 
xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển”. 

Số phận của những người tin vào Chúa Giê-su sẽ ra sao 
khi “người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy 
quyền năng và uy nghi cao cả”? Chúa Giê-su nói: “Các con hãy 
đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến”. 

Không có gì phải sợ hãi đối với những người tin vào 
Chúa Ki-tô. Hãy luôn hân hoan vui mừng hướng nhìn lên Thiên 
Chúa, vì giờ cứu rỗi đã gần đến. Chúa Giê-su sẽ quy tụ tất cả 
những ai tin vào Người vào trong Nước của Thiên Chúa. Hãy 
ngẫng đầu lên Chúa. Đừng mãi mê cắm cúi xuống những thứ 
vật chất hư hèn nữa.  Hãy luôn hướng về Chúa, chờ đón Người. 

Lạy Chúa, xin giúp con để linh hồn và thân xác luôn 
thuộc về Chúa, và trung kiên chờ đợi Chúa đến. Amen.  
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29/11 THỨ SÁU TUẦN 34 TN 
Đn 7,2-14; Lc 21, 29-33. 

CHUẨN BỊ CHO CUỘC SỐNG VĨNH CỬU 
“Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng 
nước Thiên Chúa đã gần đến” ( Lc 21, 31) 

Các Ki-tô hữu chúng ta sống giữa trần gian, mà không 
thuộc về thế gian, lại thuộc về một thế giới vô hình. Thế giới vô 
hình ấy lại là một thế giới chắc chắn có, do lòng tin vào Đấng 
Thần Linh đã đến trần gian này từ thế giới ấy. Đấng ấy đã mạc 
khải bằng chính cuộc sống làm người với nhân loại, và còn hơn 
thế nữa, dạy cho nhân loại biết về Thiên Chúa yêu thương tác 
thành và cứu chuộc, về con đường phải đi để được trở về với 
nguồn cội là Thiên Chúa. Đấng từ cõi vô hình thần linh ấy là 
Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa. 

Vâng, cách sống chuẩn mực của một Ki-tô hữu là cách 
sống đúng với Tin Mừng của Chúa Giê-su, hay đúng hơn, sống 
như Chúa Giê-su đã sống. Và chính cách sống ấy là mới là bảo 
đảm cho chúng ta một sự sống đời sau vĩnh cửu.  

Trong mắt người đời, thì cách sống không thuộc về thế 
gian của người Ki-tô hữu tưởng chừng như lập dị, hay ảo 
tưởng. Nhưng không phải như thế, chúng ta vẫn sống với mọi 
người trong cảnh đời, vẫn nỗ lực nuôi sống bản thân, vẫn chia 
sẻ với người, vẫn cùng nhịp vui buồn sướng khổ với mọi người, 
nhưng chúng ta hoàn toàn không để cho những thứ vật chất thế 
gian này định hướng sống cho mình, nhưng ngược lại, Lời 
Chúa Ki-tô định hướng chuẩn mực cho chúng ta. Có như thế 
mới là biết chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu. Chúa Giê-su nói: 
“Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”.  

Ngày tận thế chưa đến, nhưng phút giây tàn tận của đời 
người luôn có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Hãy yên tâm vui sống 
và thực hành đúng Lời Chúa dạy, để được trở về với Chúa. 

Lạy Chúa, giữa những cám dỗ bất chính trong đời, xin 
giúp con can đảm sống công chính như Lời Chúa dạy. Amen.  
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30/11 THỨ BẢYTUẦN 34 TN 
Ðn 7, 15-27, Lc 21, 34-36 

TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LUÔN 
“Các con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp 
xảy đến” (Lc 21, 36) 

Ngày cuối cùng trong năm phụng vụ, biểu trưng cho 
ngày cuối cùng trong cuộc đời trần gian của mỗi chúng ta, 
Chúa Giê-su dạy chúng ta: “Các con hãy tỉnh thức, và cầu 
nguyện luôn để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và 
đứng vững trước mặt Con Người!”,  

Có ai biết được ngày nào là ngày cuối cùng của mình 
trên trần gian. Có ai định được cho mình giờ chết, và cả cách 
chết nữa.  Sự chết thì hẳn nhiên. Giờ chết thì bất ngờ. Và cách 
chết thì bất định. Bởi vậy, việc chuẩn bị cho giờ phút tàn tận 
của đời mình, luôn là việc cần thiết và cấp bách.  

Ma quỷ không muốn cho chúng ta được cứu rỗi, nên vẫn 
thường ru ngủ chúng ta bằng một điệp khúc rất quen thuộc: Bạn 
chưa chết đâu! Bạn hãy còn trẻ khỏe xinh đẹp lắm! Tương lai 
còn dài! Sắc nước hương trời không bao giờ phai nhạt! Ai nghĩ 
mình vẫn hãy còn sống dài dài trên trần gian này, không bận 
tâm tới cái chết bất ngờ có thể xảy đến, và không chuẩn bị gì 
cho cuộc sống đời sau, là người đã trúng kế độc của ma quỷ.  

Chúa Giê-su muốn chúng ta được cứu rỗi, được sống đời 
đời trong Nước Thiên Chúa, nên Người đã tha thiết mời gọi 
chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Tỉnh thức là luôn 
sống công chính, luôn sống Tin Mừng Chúa dạy, luôn kính mến 
Chúa và yêu thương người. Cầu nguyện là giữ mối tương quan 
cha con mật thiết với Thiên Chúa, nhớ đến Chúa luôn và đời 
mình thuộc trọn về Chúa mà thôi, không để cho vật chất và các 
thứ danh lợi dục đời này giam cầm, trói buộc. Chỉ có “tỉnh thức 
và cầu nguyện’ mới mong đứng vững trước mặt Con Người.  

Lạy Chúa, xin giúp con luôn yêu mến Chúa, yêu người 
và đặt vận mạng đời con trong tay Chúa mà thôi. Amen.  
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30/11 THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính. 
Rm 10,9-18; Mt 4,18-22  

THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ 
“Các ông bỏ lưới mà đi theo Người” (Mt 4,22) 

Anrê nghĩa là trượng phu, thanh nhã. Thánh Gioan Tẩy 
giả đã giới thiệu Chúa Giê-su với An-rê và một môn đệ khác:  
“Kìa Con Chiên Thiên Chúa”. Nghe nói như thế, hai môn đệ đi 
theo Chúa Giêsu, Người bảo họ: Các người tìm ai?. Họ thưa: 
Thưa Thầy, Thầy đi đâu bây giờ? Chúa nói: Cứ đến mà xem. 
Lúc về nhà gặp Phêrô, Anrê kể lại cho em: “Ồ, chúng tôi đã tìm 
thấy Đấng Mesia, rồi Anrê dẫn em đến gặp Chúa Giêsu.  

-Lần khác, đi trên bờ hồ Chúa Giêsu thấy Anrê và Phêrô 
đang thả lưới vì các ông là những dân chài, Chúa liền bảo họ: 
Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi nên kẻ đánh lưới người!  
Lập tức họ bỏ lưới và theo Chúa. 

- Sau khi giảng ở nhà hội Caphanaum ra, Chúa vào nhà 
ông Phêrô và Anrê chữa khỏi bệnh cho bà mẹ vợ ông Phêrô. 

-Trong phép lạ bánh hóa nhiều, Chúa hỏi: Làm sao kiếm 
của ăn cho họ được? Thánh Anrê thưa: Đằng kia có đứa trẻ 
mang năm chiếc bánh mạch nha và hai con cá nhỏ, nhưng bấy 
nhiêu thấm vào đâu với số người đông đảo này! 

-Cũng chính Anrê lúc ở Giêrusalem, thánh Philipphê xúi 
giục Ngài trình bày cho Chúa biết có một số dân ngoại nói 
tiếng Hy lạp muốn xin gặp Chúa.  

-Khi Chúa Giêsu ở đền thờ đi ra và nói cho các môn đệ 
biết ngày “tàn” của đền thánh, thì thánh Anrê cùng với thánh 
Phêrô, Giacôbê và Gioan, đã lợi dụng lúc Chúa ngồi trên núi 
cây dầu nhìn về thánh đường đến hỏi riêng Chúa: Xin Thầy hãy 
nói cho chúng con biêt khi nào việc ấy xảy đến, và có dấu hiệu 
gì báo trước! 

Sau cùng thánh Anrê là một trong lớp mười hai tông đồ 
được Chúa sai đi giảng đạo. Các sách Hy lạp vẫn chủ trương 
thánh Anrê được Chúa gọi đầu tiên.  
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Tài liệu Phúc âm về thánh Anrê chỉ có thế. Về quãng đời 
truyền giáo của thánh nhân, không có một văn liệu nào xác 
đáng. Có một đoạn văn rất đẹp ghi lại cuộc tử đạo của Ngài: 

Quan lãnh sự xứ Akhaia truyền trói thánh Anrê vào cây 
thập giá để ngài chết dần mòn. Dân chúng nhất định không 
chịu, họ bảo: người này là đấng công chính, là bạn của Thiên 
Chúa, và là bậc thầy nhân hậu mà phải điệu đi giết à! Nhưng 
đứng trước thánh giá, thánh nhân kêu lên: “Ôi! Thánh giá! Ôi 
sự rỗi từ lâu bạn đã mệt mỏi chờ tôi! Tôi tin tưởng rằng bạn sẵn 
sàng đón nhận người đầy tớ của Đấng đã chịu treo trên bạn, và 
tôi sung sướng bước đi theo bạn. Tại sao bạn được dựng lên ở 
đây, tôi đã nhận biết tất cả bí nhiệm của bạn rồi. Xin bạn hãy 
nhận lấy kẻ bạn mong chờ, để chính tôi, kẻ ngày đêm thầm ước 
vẻ đẹp của bạn cũng tìm thấy bạn. Nơi bạn tôi tìm được phần 
thưởng Thiên Chúa hứa cho tôi. Ôi Thánh giá dịu hiền! Hãy 
đưa kẻ hèn này về với Thiên Chúa Đấng Cứu chuộc tôi”. 

Dân chúng lặp lại những lời ấy cho quan phó lãnh sự 
nghe và kêu nài: “Xin ông hãy trả lại cho chúng tôi người công 
chính, người thánh của Thiên Chúa. Xin đừng đang tâm giết 
người đẹp lòng Thiên Chúa. Đừng động đến con người hiền 
lành và đạo đức dường ấy. Đã hai ngày chịu treo nhưng ông ấy 
vẫn còn sống và luôn thốt ra những lời thánh thiện. Xin quan 
hãy trả lại chúng tôi con người thánh này để chúng tôi được 
sống với ông. Xin quan cởi trói người trinh khiết này để mọi 
gia đình được an hòa, hãy buông tha người hiền nhân này để 
khắp xứ Akhaia được hưởng nguồn cứu độ. Còn thánh Anrê 
ngài kêu cả tiếng: 

“Lạy Chúa Kitô, xin đừng để đầy tớ Chúa đã được treo 
lên cây gỗ này vì danh Chúa, lại bị tháo gỡ xuống. Xin chớ để 
kẻ được diễm phúc thấu hiểu huyền nhiệm thánh giá bị rơi vào 
mưu gian loài người... Nhưng lạy Chúa Giêsu, Đấng con yêu 
mến, tin nhận và ao ước được hưởng kiến, xin hãy đón nhận 
con, vì linh hồn con sắp được giải thoát. Amen”. (st) 
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 TỪ NHỮNG ĐAU KHỔ LỚN LAO 
 

Người đâu xinh đẹp rỡ ràng 
Tay cầm thiên tuế, miệng vang lời mừng 

Chúc vinh danh Chúa Cửu Trùng 
Vô cùng Quyền Phép, vô cùng xót thương 

 
Người đâu thánh thiện lạ thường 

Ngạt ngào thượng uyển mùi hương yêu nồng 
Tay thanh rực rỡ hoa hồng 

Tiến Vua Uy Dũng cõi lòng băng trinh 
 

Người đâu rộn rã câu kinh 
Cung trầm bổng, sắc thắm tình, hòa ca 

Ngợi mừng Thiên Chúa là Cha 
Từ bi nhân hậu thứ tha vô vàn 

 
Người đâu lộng lẫy hình dong 

Sáng ngời áo lụa trắng trong tinh tuyền 
Nức thơm mùi Máu Con Chiên 

Cùng Con Chiên hát nơi miền trường sinh 
 

Hào quang sáng đức trung trinh 
Chiếu soi xuống cõi tội tình trần gian 

Người xưa vui nhận lầm than 
Cùng Con Thiên Chúa vai mang gánh sầu 

 
Người xưa đau khổ lớn lao 

Vững lòng tin mến, dạt dào cậy trông 
Một yêu cho hết trí lòng 

Một dâng đến cạn tình nồng cho nhau 
 

Người xưa đau khổ lớn lao 
Cùng Con Thiên Chúa bước vào Thánh Cung… 

 

ả giang hồ, 30-10-2014 
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ĐÊM CHONG ĐÈN 
 

Gã tuần phiên chờ đợi đã bao đêm 
Chưa nghe tiếng ai ngoài hiên gõ cửa 
Chỉ nghe nhớ một mai không còn nữa 

Trên cõi đời, nơi quán trọ thời gian 
 

Sẽ tan mây bao giấc mộng huy hoàng 
Sẽ thinh lặng dưới hàng dương liễu rũ 
Ngày bỗng xa, người bỗng là xưa cũ 
Cũng chẳng còn vần vũ cuộc tình thơ 

 
Có gì đâu như là chuyện bất ngờ 
Mà chưa biết ngày giờ ai đó đến 
Gã tuần phiên cứ sợ mình lỗi hẹn 

Mà thật ra có hẹn hứa bao giờ 
 

Thì thôi đành chong đèn sáng làm thơ  
Vài con chữ mà vô bờ tình mến 

Người có yêu xin Người thương hãy đến 
Lúc chong đèn chờ sáng thức làm thơ 

 
Gã sẽ vào vườn huyền diệu xanh mơ 

Chút lưu luyến không còn giờ lưu luyến 
Sẽ gặp người nơi xác thân tan biến 

Xin người thương cho hiển hiện tình thương 
 

Dẫu bao năm trong một cõi đời thường  
Cũng mê muội cũng thèm vương vấn bụi 

Xin lần nữa Máu Thánh ngưởi rửa tội 
Cho tinh tuyền về trong cõi trường sinh… 

 
gã tuần phiên, 30-10-2014 
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