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01/11/11 THỨ BA TUẦN 31 TN 
Các Thánh Nam Nữ 
Mt 5,1-12a 
 

CON ĐƯỜNG “TÁM MỐI PHÚC” 
“Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần 
thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn 
lao.” (Mt 5,12a)
Suy niệm: Sách Giáo Lý của Hội Thánh 
Công Giáo nói thiên đàng là cuộc sống hiệp 
thông trọn hảo với Ba Ngôi Chí Thánh, là 
“tình trạng vinh phúc tuyệt hảo và vĩnh 
viễn” (GLHTCG số 1024). Các Thánh nam 
nữ mà Giáo Hội mừng kính trong ngày đại 
lễ hôm nay, đang được hưởng hạnh phúc 
tuyệt vời nơi thiên đàng đó, các ngài là 
những ai? Và nhờ đâu các ngài đạt được 
hạnh phúc như thế? Thưa, các ngài cũng là 
con người, là tín hữu như tất cả chúng ta và 
các ngài đã đạt tới cõi phúc trường sinh đó 
sau một cuộc đời trung thành đi trên con 
đường “Tám Mối Phúc.” Con đường “Tám 
Mối Phúc” đó chính là tám ngả đường nên 
thánh hội tụ tại một điểm đến chung đó là 
biến đổi chúng ta trở nên thật giống với 
Chúa Kitô và kết hợp trọn vẹn với Ngài. 
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Mời Bạn: Bạn ơi, muốn nên thánh đâu có 
cần phải làm những việc siêu phàm, kinh 
thiên động địa, mà đơn giản chỉ là luôn biết 
lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong mọi 
cảnh huống của cuộc sống đời thường, 
những lời được đúc kết trong Con Đường 
“Tám Mối Phúc” đó.
Chia sẻ: Trong “Tám Mối Phúc,” đâu là 
mối phúc “ruột” của bạn, đâu là mối phúc 
đánh động bạn nhất, thúc giục bạn sống 
theo đó để nên thánh hơn cả?
Sống Lời Chúa: Bạn chọn một mối phúc 
ưa thích nhất và quyết tâm mỗi ngày làm 
một việc cụ thể để thực thi mối phúc đó. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con 
được mỗi ngày một nên giống Chúa Kitô 
con Chúa, để chúng con làm chứng cho 
Chúa khi còn ở đời này và được cùng các 
thánh hưởng phúc đời sau với Chúa. Amen. 
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02/11/11 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN 
Cầu cho các tín hữu đã qua đời 
Ga 6,37-40 
 

TIN SẼ ĐƯỢC SỐNG 
“Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy 
người Con và tin vào người Con, thì được 
sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại 
trong ngày sau hết.” (Ga 6,40) 
Suy niệm: Tại các nghĩa trang Công giáo 
chúng ta thường thấy câu: “Tôi tin xác loài 
người ngày sau sống lại.” Tin luôn là điều 
Chúa Giêsu đòi hỏi trước khi Người chữa 
lành: “Anh có tin vào Con Người không?” 
(Ga 9,35). Tin để được sống mà “sự sống 
đời đời là nhận biết Chúa Cha là Thiên 
Chúa duy nhất chân thật và Đức Giêsu Kitô 
mà Chúa Cha đã sai đến” (Ga 17,3). Tin là 
sống như Ngài: “Tôi từ trời mà xuống 
không phải để làm theo ý tôi nhưng làm 
theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6,38). Vì thế cả 
đời Ngài đã sống cho ý Cha nên trọn: 
“Lương thực của Thầy là thi hành ý Cha, 
Đấng đã sai Thầy” (Ga 4,34).  
Mời Bạn: Khoa học kỹ thuật có thể mang 
lại một cuộc sống đầy tiện nghi nhưng 
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không thể mang đến hạnh phúc cho con 
người. Vẫn còn đó những bệnh tật làm con 
người bó tay và vẫn còn đó cái chết là giới 
hạn tối hậu mà con người phải dừng lại. 
Thế nên niềm tin vào sự sống lại mời bạn 
sống tròn đầy giây phút hiện tại, sinh lời 
“nén bạc” Chúa trao, để đến ngày trở về 
diện kiến Chúa chúng ta được Ngài đón 
nhận như “người tôi tớ trung thành” (Mt 
25,21). 
Chia sẻ: Ai thấy Người Con và tin vào 
Người Con thì được sự sống đời đời. Bạn có 
thấy mình cứng lòng không tin vào sự hiện 
diện của Chúa ở đời này không? 
Sống Lời Chúa: Dâng nhiều hy sinh đặc 
biệt trong tháng này để cầu nguyện cho các 
linh hồn, nhất là những linh hồn đang cần 
đến lòng thương xót của Chúa.  
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con vững 
tin vào Chúa, sống cho tròn đầy giây phút 
hiện tại, hầu chờ tới ngày an vui thanh thản 
trở về với Chúa. 
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03/11/11 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN 
Th. Martinô Porres, tu sĩ 
Lc 15,1-10 
 

CHA LÀ MỤC TỬ 
“Triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui 
mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám 
hối.” (Lc 15,10) 
Suy niệm: Vật gì càng quý thì khi bị mất 
người ta càng tiếc; mà càng tiếc thì càng cố 
công tìm lại; tiếc xót bao nhiêu thì khi tìm 
được người ta càng vui mừng bấy nhiêu. 
Xét theo giá trị vật chất thì 1 con chiên làm 
sao sánh bằng 99 con. Thế mà người mục 
tử khi tìm được con chiên lạc, lại vui mừng 
như thể là nó đáng quý hơn cả 99 con 
không lạc mất (Lc 15,4-6). Con chiên còn 
như thế, huống chi là con người. Trước mặt 
Thiên Chúa, con người có giá trị thật lớn 
lao, bởi vì đã được Ngài tạo dựng giống 
hình ảnh của Ngài, được Ngài rất mực yêu 
thương, như cha mẹ yêu thương con cái, 
như người chồng yêu thương vợ mình. Con 
người đó đã “bị lạc mất” do tội lỗi, còn gì 
đau đớn cho bằng. Vì thế, Thiên Chúa đã 
thật sự ra khỏi ‘nhà mình’, bỏ địa vị là 
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Thiên Chúa để như người Mục Tử rong ruổi 
nơi trần gian tìm kiếm những con chiên lạc. 
Như thế làm sao triều thần Thiên Chúa lại 
không vui khi một người tội lỗi sám hối trở 
về? 
Mời Bạn: Con chiên vì vô tri nên có thể đi 
lạc và gây sự phiền hà cho chủ; nhưng thật 
khó chấp nhận những con người hữu tri lại 
cố tình đi lạc để gây đau khổ cho Cha! 
Nhưng con chiên lạc lại biết ngoan ngoãn 
trở về với chủ khi nó được tìm thấy; còn 
bạn có đang cố tình lờ đi tiếng gọi của Cha 
không?  
Sống Lời Chúa: Không bỏ qua bất cứ dịp 
nào (xét mình, phần thống hối đầu lễ, 
v.v…) để sám hối làm hoà với Chúa. Đồng 
thời hằng ngày cầu nguyện cho người tội lỗi 
được hoà giải với Chúa. 
Cầu nguyện: Lạy Cha, cảm tạ Cha đã 
không bỏ mặc con trong tình trạng bê tha 
tội lỗi. Xin thứ tha và rộng tay đón con 
trong sự quyết tâm trở về hôm nay. 
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04/11/11 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN 
Th. Carôlô Borômêô, giám mục 
Lc 16,1-8 
 

NHẠY BÉN CHUYỆN NƯỚC TRỜI 
Đức Giê-su nói: “Quả thế, con cái đời này 
khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự 
với người đồng loại.” (Lc 16,8) 
Suy niệm: Đã có những người đầu cơ nhà 
đất trúng đậm, nhờ biết mua đất khi giá rẻ và 
bán lại lúc lên giá. Người đánh cờ tướng, cờ 
vua, phải tính trước nhiều nước, mới mong 
thắng được đối thủ của mình. Trong cuộc cờ 
hay trong cuộc đời, ai cũng phải nhắm trước 
tương lai, nhạy bén trước tình thế sẽ xảy 
đến, để chuẩn bị trước, ngay từ bây giờ. Đức 
Giê-su than thở, vì con cái đời này rất tinh 
nhanh trong những nước tính toán chuyện 
trần thế, còn con cái sự sáng, những Ki-tô 
hữu chúng ta, lại ‘gà mờ’ trong việc lo đạt 
được những giá trị của Nước Trời. Phải 
chăng chúng ta coi chuyện sống đạo là việc 
làm thêm, được thì tốt, không xong thì cũng 
chẳng sao? 
Mời Bạn: Nghiêm túc trong việc chuẩn bị 
cho những giá trị vĩnh cửu của Nước Trời 



 9

ngay từ bây giờ, bằng cái nhìn đức tin với 
các biến cố xảy đến cho bạn hay gia đình 
bạn, bằng thái độ quảng đại trong việc chia 
sẻ cho người thiếu thốn, bằng tâm tình hiền 
hoà với người lân cận, bằng thái độ dấn 
thân cho công cuộc loan báo Tin Mừng, và 
dĩ nhiên, trên hết, bằng thái độ nhạy bén 
của bạn trước những gì liên hệ đến những 
giá trị của Nước Trời. 
Sống Lời Chúa: Dành thời gian suy nghĩ 
để định hướng đâu là cùng đích đời mình, 
để rồi có những quyết định thích hợp cho 
lối sống trong hiện tại. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa trách 
móc chúng con thật chính đáng, bởi vì 
chúng con chỉ nhạy bén trong những 
chuyện trần thế, nhưng lại chậm chạp với 
những gì thuộc Nước Trời. Xin giúp chúng 
con biết quan tâm đầu tư và nhạy bén hơn 
với Nước Trời. Amen. 
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05/11/11 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN 
Lc 16,9-15 
 

CÁCH DÙNG TIỀN CỦA 
“Hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy 
bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ 
đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.” (Lc 
16,9) 
Suy niệm: Warren Buffett (Uo-rân Bơ-
phít) là nhà tỷ phú thứ nhì thế giới. Với thế 
giá đó, ông có thể cho biết thế nào là giá trị 
đồng tiền. Ông cho rằng con người có thể 
làm ra tiền, nhưng tiền không làm ra nhân 
cách con người. Chính vì thế ông vẫn sống 
một cuộc sống đạm bạc và tặng hầu hết tài 
sản của mình vào công việc từ thiện. Chúa 
Giêsu dạy ta phải biết dùng tiền của để có 
được Nước Trời. Đối với tiền bạc của cải, 
con người chỉ là quản lý. Người quản lý bất 
lương thâm lạm tài sản của chủ đổi lấy cuộc 
sống hưởng thụ ích kỷ. Lúc đó quản lý 
không còn là quản lý nữa, mà tiền của thì 
trở thành bạo chúa thống trị. Trái lại, cách 
dùng tiền đúng đắn là đem chúng ra để chia 
sẻ, để phục vụ; nhờ đó chúng ta đạt được 
Nước Trời. 
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Mời Bạn: Thánh Phaolô viết cho môn đệ 
Timôtê rằng: “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là 
lòng ham muốn tiền bạc” (1Tm 6,10). Báo 
chí hằng ngày phanh phui biết bao nhiêu tệ 
nạn phát sinh từ lòng ham muốn tiền bạc: 
nào là phòng khám có bác sĩ Trung quốc 
“khám bệnh kiểu chặt chém,” nào là công 
an giao thông đòi mãi lộ “ghê hơn cướp 
cạn,”… Tin Mừng hôm nay gửi đến sứ điệp 
mời gọi mỗi người chúng ta đổi mới thái độ 
của mình đối với tiền của, và sử dụng 
chúng thế nào để phát huy giá trị cao nhất 
của chúng, đó là không chỉ xây dựng một 
xã hội tốt đẹp đầy tình người mà còn giúp 
nhau đạt đến Nước Trời. 
Sống Lời Chúa: Sống châm ngôn: “Tiết 
giảm chi tiêu để thêm nhiều chia sẻ.” 
Cầu nguyện: Chúa ơi, xin làm chủ cuộc 
đời con để con biết dùng của cải đời này 
phục vụ Chúa và anh chị em con. 
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06/11/11 CHÚA NHẬT TUẦN 32 TN – A 
Mt 25,1-13 
 

TINH THẦN TỈNH THỨC 
“Các cô dại nói với các cô khôn rằng: 
‘Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì 
đèn của chúng em sắp tắt rồi.’ Các cô 
khôn đáp: ‘Sợ không đủ cho chúng em và 
cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua 
lấy thì hơn’.” (Mt 25,9-10) 
Suy niệm: Thoạt mới nghe, có lẽ chúng ta 
cũng thắc mắc: sao các cô khôn lại không 
thể chia sẻ cho những cô dại chút ít dầu 
nhỉ? Còn đâu là tinh thần bác ái nữa! Nếu 
chỉ là chuyện dầu đèn thì thắc mắc như vậy 
cũng không sai. Nhưng dụ ngôn muốn nói 
đến những điều đi xa hơn chuyện dầu đèn. 
Quả thực, có những điều chúng ta có muốn 
chia sẻ cũng không thể được. Có cảm thông 
nỗi  đau của người bệnh, tôi cũng không thể 
chia sẻ sức khoẻ của tôi cho họ được; người 
thân của tôi đang hấp hối, muốn “chuyển 
khoản” cho họ chút ít thời gian để họ sống 
thêm với mình cũng đành bất lực... Vâng, 
cuộc đời là một cuộc hành trình mà mỗi 
người phải tự đi, không ai thay thế được. 
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Vậy hãy chuẩn bị đầy đủ dầu đèn cho cuộc 
hành trình ấy: hãy là một ngọn đèn chứa 
đầy chất dầu của tình yêu thương, và luôn 
cháy sáng bằng những hành vi ngay chính. 
Mời Bạn: Phải chăng cứ ở lì trong nhà thờ 
đọc kinh là cách tốt nhất để chuẩn bị cho 
hành trình về đời sau? Chắc chắn là không. 
Mà là sống kết hiệp thường xuyên với Đức 
Kitô và chu toàn tốt đẹp mọi bổn phận hằng 
ngày của mình. Phần bạn, có bao giờ bạn 
nghĩ đến giờ ra đi của mình chưa? Bạn đã 
chuẩn bị thế nào cho cuộc hành trình đó? 
Sống Lời Chúa: Không ai biết mình ra đi 
lúc nào, hãy năng kết hiệp với Chúa. 
Cầu nguyện: Muôn lạy Chúa, giờ đây theo 
lời Ngài đã hứa, xin để cho tôi tớ Chúa 
được an bình ra đi, vì chính mắt con được 
thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho 
muôn dân.     (Nunc Dimittis) 
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07/11/11 THỨ HAI TUẦN 32 TN 
Lc 17,1-6 
 

THA THỨ NHƯ CHÚA THỨ THA 
“Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 
bảy lần,…” (Lc 17,4) 
Suy niệm: Những ai đọc truyện “Tam 
Quốc Chí” không thể không nhớ tích 
chuyện “Khổng Minh thất cầm Mạnh 
Hoạch.” Để thu phục Mạnh Hoạch, thủ lãnh 
một bộ tộc hùng mạnh ở Vân Nam, Khổng 
Minh dùng mưu kế bắt sống ông ta rồi lại 
tha về, để cho ông chiêu mộ binh mã đánh 
trận phục thù. Cứ như thế, bảy lần bị bắt rồi 
lại bảy lần được tha, Mạnh Hoạch khẩu 
phục tâm phục, trở thành chư hầu trung 
thành của nhà Thục Hán. Đối với Thiên 
Chúa thì sự so sánh như thế vẫn tỏ ra bất 
cập. Ngài là Đấng vô cùng thánh thiện, bất 
kỳ sự xúc phạm nào đến Ngài cũng là vô 
cùng nặng nề. Vì thế khi Ngài tha thứ cho 
chúng ta nhờ giá máu châu báu của Người 
Con Chí Ái của Ngài, thì sự tha thứ của 
Ngài là không giới hạn. Chúa Giêsu dạy: là 
con cái của Thiên Chúa, chúng ta phải tha 
thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ 
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cho chúng ta: “Dù người anh em xúc phạm 
đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần 
trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận,’ thì anh 
cũng phải tha cho nó.” 
Mời Bạn: Theo tính tự nhiên, tha thứ, 
không phải là chuyện dễ dàng, thậm chí lắm 
khi không thể được. Thế nhưng một khi 
Con Thiên Chúa đã chết để tha thứ những 
gì chúng ta xúc phạm đến Ngài thì việc tha 
thứ cho nhau đã trở thành điều có thể làm 
và hơn nữa buộc phải làm. Vậy mỗi khi có 
ai xúc phạm đến bạn, hãy nhìn lên thánh giá 
để nhớ rằng nơi đó mình đã được tha thứ để 
chính mình cũng mở lòng ra mà tha thứ cho 
anh chị em. 
Sống Lời Chúa: Sẵn sàng đi bước trước để 
làm hoà, tha thứ cho người khác mỗi khi có 
chuyện xích mích, bất hoà. 
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha. 
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08/11/11 THỨ BA TUẦN 32 TN 
Lc 17,7-10 
 
XIN LÀM NGƯỜI TÔI TỚ VÔ DỤNG 

“Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh 
phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những 
đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc 
bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10) 
Suy niệm: Cha Vũ Phan Long dòng 
Phanxicô nói về một anh em linh mục trong 
dòng vừa qua đời cách đột ngột rằng: “Hôm 
nay, người tôi tớ ấy đang làm công việc 
được giao, thì đã phải dừng lại. Hẳn là anh 
đang nói với Thiên Chúa: ‘Con là tôi tớ vô 
dụng, vì con chỉ biết làm những việc phải 
làm’.” Vào một lúc nào đó trong cuộc đời, 
mỗi người đều phải tìm cho được câu trả lời 
cho vấn nạn “Tôi là ai?” để xác định le sống 
cho đời mình. Đức Kitô cho biết để có câu 
trả lời thoả đáng chúng ta hãy đặt mình 
trong tương quan với Thiên Chúa: tôi là 
người tôi trung của Ngài: “Chúng tôi là 
những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm 
việc bổn phận đấy thôi.”  
Mời Bạn: Vì chưa ý thức mình là tôi tớ của 
Chúa, nên cũng chưa ý thức bổn phận phải 
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làm. Khi đi lễ, cầu nguyện…, ta tưởng mình 
đang “làm ơn” cho Chúa. Khi làm việc tông 
đồ và từ thiện bác ái… ta tưởng làm cho 
Hội Thánh, cho Giáo xứ, nên thường đòi 
hỏi quyền lợi, đòi trả công, đòi được tôn 
trọng và biết ơn...! Bạn có chấp nhận làm 
người “tôi trung của Thiên Chúa” không? 
Tuỳ bạn, nhưng chính Đức Kitô đã chọn 
như thế khi Ngài đến trần gian để ở với 
chúng ta. 
Sống Lời Chúa: Làm một việc hy sinh 
phục vụ cách khiêm tốn âm thầm để cầu 
nguyện cho các đẳng linh hồn. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con nhờ 
rằng con là tôi tớ Chúa, để con biết từ bỏ ý 
riêng mình và thực thi ý Chúa. Dù thất bại 
hay thành công, dù bị chê bai hay được 
khen ngợi,… xin giúp con luôn hết lòng 
phụng sự Chúa, và phần thưởng duy nhất là 
biết mình đã làm theo ý Chúa. Amen. 
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09/11/11 THỨ TƯ TUẦN 32 TN 
Cung hiến Thánh đường Latêranô 
Ga 2,13-22 
 

THIẾU SÓT LÀ CHÚNG TA 
Đức Giêsu nói với những kẻ bán bồ câu: 
“Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, 
đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn 
bán.” (Ga 2,16) 
Suy niệm: Một ký giả hỏi mẹ Tê-rê-xa: 
“Đâu là những thiếu sót của Giáo Hội hôm 
nay?” Mẹ trả lời: “Ông và tôi, chúng ta là 
sự thiếu sót ấy, vì chính chúng ta là Giáo 
Hội”. Thật vậy, những thiếu sót nơi Ki-tô 
hữu làm biến dạng gương mặt thánh thiện 
và khả ái của Hội Thánh. Đâu đó có vài Hội 
Thánh thu nhỏ, thay vì là dấu chỉ Nước Trời 
lại có nhiều dấu vết của “hang trộm cướp,” 
của “nơi buôn bán.” Có những Ki-tô hữu 
sống như vật lạ trong thân thể Hội Thánh 
khiến cho sự sống của Chúa Ki-tô không 
thể phát triển; họ trở thành dị dạng khiến 
người khác không thể nhận ra hình ảnh Đức 
Ki-tô nơi họ; đền thờ tâm hồn họ đang dần 
trở nên sào huyệt của ma quỷ. Thiếu sót ấy 
là chúng ta. 
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Mời Bạn: Con số đông đảo những người 
trên thế giới chưa nhận biết Đức Kitô, chưa 
được nghe nói về Ngài có làm bạn ray rứt 
không? Phải chăng vì những thiếu sót của 
chúng ta, mà anh em lương dân bị chặt đứt 
nhịp cầu đến với Đức Ki-tô? Phải chăng vì 
cộng đoàn chúng ta chưa sống đời sống cầu 
nguyện nên anh em lương dân chưa nhận ra 
nhà Chúa là nhà cầu nguyện? Phải chăng vì 
chúng ta chưa sống bác ái mà nhà Chúa trở 
thành “hang trộm cướp”? 
Chia sẻ: Đâu là thiếu sót lớn nhất nơi chính 
tôi làm cản trở việc loan báo Tin Mừng cho 
lương dân? 
Sống Lời Chúa: Hôm nay hoặc trong tuần 
này, bạn dành một ít thời gian đến nhà thờ 
viếng Thánh Thể để cầu nguyện cho việc 
truyền giáo. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hâm nóng 
ngọn lửa mến Chúa trong lòng con, để con 
luôn nhiệt tâm lo việc nhà Chúa. 
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10/11/11 THỨ NĂM TUẦN 32 TN 
Th. Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh 
Lc 17,20-25 
 
ĐÂU CÓ TÌNH THƯƠNG, TRIỀU ĐẠI 

THIÊN CHÚA ĐANG Ở ĐÓ 
“Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các 
ông.” (Lc 17,21) 
Suy niệm: Giống như nhiều người trong 
những thế kỷ đầu của Kitô giáo, ngày nay 
cũng có nhiều người cho rằng ngày tận thế 
đã gần kề, và Nước Trời đã ở gần tầm tay, 
nên họ coi những “sự đời này” chẳng những 
là vô ích mà lại còn xấu xa tội lỗi nữa. Thế 
nhưng, có những người đứng ở thái cực 
ngược lại, cho rằng chẳng cần tìm kiếm 
thiên đường đâu xa: hạnh phúc thiên đường 
đã có ngay ở thế gian này, hãy tận hưởng; 
thế là đủ rồi! Chúa Giêsu trong Phúc Âm 
hôm nay cho biết Nước Trời không phải là 
“ở đây hay ở kia.” Ngay khi bắt đầu rao 
giảng Ngài đã nói: “Triều đại Thiên Chúa 
đang ở giữa các ông” rồi. Quả vậy, khi Con 
Thiên Chúa nhập thể làm người, Nước 
Thiên Chúa bắt đầu hiện diện ngay trên trần 
gian này. Chúa chính là hiện thân của Nước 
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Trời. Cả cuộc sống của Ngài trên trần gian 
này là để thiết lập, rao giảng và làm cho 
triều đại Nước Thiên Chúa càng ngày càng 
hiển lộ rõ nét qua cách sống yêu thương, 
phục vụ của Ngài.  
Mời Bạn: Nước Trời sẽ hoàn tất mai sau 
nhưng bây giờ đã hiện diện trên trần gian 
rồi. Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Chúa 
hiện diện. Vì vậy, làm cho thế giới này tràn 
ngập tình yêu thương chính là chuẩn bị cho 
Nước Trời mau thể hiện. Góp phần với 
Chúa Giê-su Ki-tô mà xây dựng Nước Trời 
ngay từ hôm nay là trách nhiệm của mỗi 
người Ki-tô hữu. 
Sống Lời Chúa: Cố gắng dấn thân làm cho 
thế giới này tràn ngập tình yêu thương. Đó 
là dấu chỉ Nước Thiên Chúa đang ở giữa 
chúng ta. 
Cầu nguyện: Hát bài “Đâu có tình yêu 
thương, ở đó có Đức Chúa Trời.”
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11/11/11 THỨ SÁU TUẦN 32 TN 
Th. Martinô, giám mục 
Lc 17,26-37 
 

KHÔNG AI BIẾT ĐƯỢC 
“Cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy 
ra cách nào, thì trong những ngày của 
Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như 
vậy.” (Lc 17,26) 
Suy niệm: Từ nửa đầu năm 2011 này, 
nhiều hiện tượng thiên nhiên bất thường 
như động đất ở Nhật, hay thông tin về sao 
chổi Elenin sẽ đi qua gần trái đất vào cuối 
năm nay, làm cho nhiều người nghĩ ngày 
tận thế đã đến nơi. Ông Harold Camping, 
người Mỹ, từng nói chắc nịch rằng: ngày 21 
tháng 5 là Ngày Phán Xét và ngày 21 tháng 
10 là Ngày Tận Thế. Thế nhưng, những tiên 
đoán của ông đã không xảy ra. Chúa Giêsu 
đã từng nói rõ: “Về ngày và giờ đó thì 
không ai biết được, ngay cả các thiên sứ 
trên trời hay cả người Con cũng không; chỉ 
một mình Chúa Cha biết mà thôi” (Mt 
24,36). Chúa còn đề cập đến hai biến cố 
lịch sử trong Cựu Ước là lụt Đại Hồng 
Thủy và thành Sôđôma bị thiêu hủy để mô 
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tả khía cạnh bất ngờ của ngày Quang Lâm. 
Mời Bạn: Có em học sinh lớp 4 nói với cô 
giáo: “Nếu đúng ngày tận thế, con nghĩ 
chúng ta học làm gì nữa.” Một nhóm sinh 
viên nửa đùa nửa thật: “Được chứng kiến 
sự tận thế của thế giới quả là thời khắc lịch 
sử vĩ đại lắm chứ!” Các bà, các cô nhà giàu 
thì vội rủ nhau đi xem bói, lên kế hoạch 
“tẩu tán tài sản”, mua sắm thả cửa, đi du 
lịch. Riêng bạn và nhóm bạn sẽ làm gì? 
Chia sẻ: Theo bạn, có sự giằng co giữa đời 
này và đời sau nơi người kitô hữu không? 
Làm sao để mối quan tâm về đời sau lại 
thêm sức cho ta chu toàn bổn phận đối với 
đời này? 
Sống Lời Chúa: Cách tốt nhất để chuẩn bị 
đón Chúa đến là không thụ động ngồi chờ, 
nhưng tích cực hướng về Chúa và dấn thân 
phục vụ. 
Cầu nguyện: Đọc kinh Tin Kính. 
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12/11/11 THỨ BẢY TUẦN 32 TN 
Th. Giôsaphát, giám mục, tử đạo 
Lc 18,1-8 
 

CÒN CẦU NGUYỆN KHÔNG? 
“Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau 
chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con 
Người đến, liệu Người còn thấy lòng tin 
trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8) 
Suy niệm: Câu nói “dân ta vốn hiếu học” 
đang bị nghi ngờ, vì qua một số nghiên cứu, 
22% người dân được hỏi trả lời rằng họ 
không cần và không quan tâm việc học nữa 
(X. Quốc Thanh, “Cú sốc của một người 
làm giáo dục cả đời,” Tuổi Trẻ Cuối Tuần 
ngày 16/10/2011: 25). Có thể nói, dân ta 
đang đánh mất đặc tính của mình. Phải 
chăng Ki-tô hữu cũng đang đánh mất chính 
mình như thế khi không còn cầu nguyện? 
Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn 
Thuận khẳng định, nhiều người mất ơn 
Chúa gọi, mất đức tin, phản bội Hội Thánh, 
vì họ bỏ cầu nguyện từ lâu. Ngược lại, 
nhiều họ đạo, giáo xứ không có linh mục 
mà vẫn giữ vững đức tin suốt nhiều chục 
năm là nhờ đọc kinh cầu nguyện trong các 
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gia đình. Điều này cho thấy, không phải 
Thiên Chúa vắng bóng khi con người cầu 
khẩn, nhưng Ngài luôn ở với và phù trì 
những ai sống mối tình thân với Ngài. Vấn 
đề là liệu con người còn cầu nguyện với 
Ngài không? 
Mời Bạn: Lịch sinh hoạt hằng ngày của 
bạn có khoản nào dành cầu nguyện với 
Chúa không? Nếu chưa, mời bạn điều chỉnh 
lại cho phù hợp với lịch sống của một Ki-tô 
hữu. 
Chia sẻ: Kể cho nhau nghe kinh nghiệm 
cầu nguyện của bạn, nhất là lúc gặp nghịch 
cảnh. 
Sống Lời Chúa: Dâng lên Chúa một lời 
cầu nguyện cho những người đã qua đời. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con thấy 
Chúa hiện diện bên con trong mọi nẻo 
đường con đi và mọi cảnh huống con hiện 
diện, vì Chúa nói Chúa yêu thương con. 
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13/11/11 CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN – A  
Kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam1 
Mt 25,14-30 
 

ĐẦY TỚ TRUNG TÍN 
“Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa 
năm yến khác, và nói: Thưa ông chủ, ông 
đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời 
được năm yến khác đây’.” (Mt 25,20) 
Suy niệm: Được chủ tin tưởng giao phó tài 
sản cho quả là niềm vui lớn của người đầy 
tớ. Càng vui hơn nữa, vui cho cả ông chủ 
lẫn người đầy tớ khi người này biết làm cho 
của cải đó sinh lợi và giao lại cho chủ cả 
vốn lẫn lời. Anh ta đáng được chủ thưởng 
công xứng đáng vì anh ta đã biết làm theo ý 
chủ, biết làm tốt công việc được giao trong 
mọi hoàn cảnh sống và bổn phận của mình. 
Mời Bạn: Bạn đang được Chủ tin tưởng 
giao cho không phải chỉ một phần mà cả 
kho tàng của Ngài. Gia tài đó chính là Chúa 
Giêsu, Con Chí Ái của Ngài. Thiên Chúa đã 
trao ban Chúa Giêsu cho nhân loại để con 
người nhờ tin vào Ngài mà được cứu độ. 

                                     
1 X. bài suy niệm ngày 24/11/2011 
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Nếu bạn là người đầy tớ trung tín, thì chắc 
chắn bạn sẽ tìm cách mang Chúa Giêsu đến 
cho người khác. Bằng cách đó bạn sẽ là 
người biết sinh lợi cho Chủ từ những gì bạn 
đã được giao phó cho. Chắc chắn Chủ sẽ rất 
vui và phần thưởng dành cho bạn ở trên trời 
sẽ vô cùng lớn lao. 
Chia sẻ: Làm cách nào để bạn có thể mang 
Chúa đến cho người khác ? 
Sống Lời Chúa: “Mỗi lần các ngươi làm 
như thế cho một trong những anh em bé 
nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm 
cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40). 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã tin tưởng 
trao phó cho chúng con gia tài quý giá nhất 
là chính Con Một Chúa. Xin giúp chúng 
con luôn biết trung thành sống với Ngài và 
mang Ngài đến cho anh chị em chúng con 
bằng một đời sống bác ái và yêu thương 
chân thành. 
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14/11/11 THỨ HAI TUẦN 33 TN 
Lc 18,35-43 
 

HỒNG ÂN SỰ SÁNG 
Anh mù kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu con 
vua Đavít, xin thương xót tôi!” Những 
người đi trước mắng bảo anh nín đi, 
nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: 
“Lạy con vua Đavít, xin thương xót tôi.” 
(Lc 18,38-40) 
Suy niệm: Bị mù bẩm sinh, chắc chắn 
người thanh niên trong câu chuyện trên 
không thể biết được Chúa Giêsu là ai, dung 
mạo ra sao, có tài năng gì… ngoại trừ dựa 
vào lời kể của những người xung quanh. 
Thế nhưng, khi hay tin có Chúa Giêsu đi 
ngang qua, anh lập tức khẩn thiết kêu xin 
Chúa chữa bệnh cho mình, bất chấp sự cản 
trở của đám đông. “Lạy con vua Đavít…” 
Anh kêu lên như đã biết tường tận Chúa 
Giêsu từ lâu. Đôi mắt thể xác có bị mù loà 
đôi mắt nhưng anh đã để cho Chúa là nguồn 
ánh sáng, khai mở đôi mắt tâm linh để anh 
nhận ra sự hiện diện của Chúa ở giữa nhân 
loại; điều mà nhiều người đồng thời với 
anh, có đủ hai mắt, đã không nhận ra, lại 
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còn cản trở anh đến với Chúa! 
Mời Bạn: Đôi mắt là quà tặng của Thiên 
Chúa dành cho con người. Nó giúp chúng ta 
nhìn thấy những công trình kỳ diệu của 
Thiên Chúa trong vũ trụ này và trân trọng 
chúng. Nhưng đôi mắt tâm hồn mới thật là 
cần thiết để chúng ta nhận ra sự hiện diện 
của Chúa trong cuộc đời mình. Hãy để cho 
Chúa mở mắt tâm hồn bạn và hướng cái 
nhìn của bạn về những giá trị vĩnh cửu. 
Chia sẻ: Có khi nào bạn từ chối để cho 
Chúa mở mắt tâm hồn mình? Trong hoàn 
cảnh nào? 
Sống Lời Chúa: Tập nhận ra sự hiện diện 
của Chúa nơi người xung quanh. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Ánh Sáng 
trần gian, xin mở sáng đôi mắt tâm hồn còn 
u tối của con, để con nhận ra Chúa là tình 
yêu luôn ở bên cạnh con trong cuộc đời.  
Amen. 
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15/11/11 THỨ BA TUẦN 33 TN 
Th. Anbetô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh 
Lc 19,1-10 
 

CỨU NHỮNG GÌ ĐÃ MẤT 
“Vì Con Người đến để tìm và cứu những 
gì đã mất.” (Lc 19,10) 
Suy niệm: Ngày 13 tháng 10 vừa qua, bé 
Duyệt Duyệt, hai tuổi, bị hai chiếc xe cán 
tại Phật Sơn (Trung Quốc). 18 người đi 
ngang qua thấy em bỏ đi. Người dừng lại để 
kêu cứu và đưa em vào bên đường là một 
bà già nghèo làm nghề nhặt rác. Báo chí gọi 
đây là sự “vô cảm tàn nhẫn.” Người Do 
Thái xếp những người thu thuế như Giakêu 
vào hạng người tội lỗi, rác rưởi trong xã 
hội. Nhưng trong khi dân chúng nhốn nháo 
tìm Chúa, thì Chúa lại tìm đến với một 
người bị coi là ‘đồ bỏ’. Ngài thân hành đến 
trọ tại nhà ông và ban cho ông được ơn 
hoán cải. Ngài tuyên bố, Gia-kêu cũng là 
‘con cái Abraham’ và sứ mệnh của Ngài là 
“tìm và cứu những gì đã mất.” 
Mời Bạn: Cuộc sống vội vã, tất bật, chúng 
ta dễ gạt qua một bên những ai mà vì thành 
kiến bị liệt vào loại bỏ đi, hoàn toàn thất 
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vọng về họ, không còn kiên nhẫn để đồng 
hành với họ. 
Chia sẻ: Sống gần bên những người nghèo 
khổ, những gia đình rối, khô khan nguội 
lạnh, những trẻ em thất học, nhiễm 
HIV/AIDS, người nghiệp ngập say xỉn, 
những gia đình ở bên bờ vực thẳm đổ vỡ, 
chúng ta có vô cảm làm ngơ hay chúng ta 
đã làm gì để “tìm đến và cứu” những người 
đó? 
Sống Lời Chúa: Chọn một trường hợp “bị 
bỏ rơi” để chăm sóc cách đặc biệt. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi 
con. Ước chi mọi người thấy nét mặt tươi 
tắn của Chúa trong nụ cười của con, thấy 
sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của 
con. Thế giới hôm nay không cần những 
Kitô hữu có bộ mặt chán nản và thất vọng. 
Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm cùng 
đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo 
đường gập ghềnh. (Thắp Sáng Niềm Tin, tr. 
140-141). 
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16/11/11 THỨ TƯ TUẦN 33 TN 
Th. Magarita Scốtlen 
Lc 19,11-28 
 

SINH LỢI NÉN BẠC CHÚA TRAO 
“Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi 
đến.” (Lc 19,13 ) 
Suy niệm: Hai lý do để Đức Giêsu kể dụ 
ngôn này: “vì Người đang ở gần 
Giêrusalem” và vì dân chúng “tưởng là 
Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi 
rồi.” Các tôi tớ của nhà quý tộc được ủy 
thác hai công việc phải làm, đó là nhận yến 
bạc và sinh lợi. Hai động tác cho thấy bản 
chất con người của họ là đầu tư để sinh lợi 
hay cất giữ để hoàn trả nguyên vốn. Tương 
tự, ai cũng được Thiên Chúa tin tưởng giao 
phó cho một số yến bạc như chức vụ, tài 
năng, sức khỏe, tài sản, kiến thức chuyên 
môn... Người đầu tư để sinh lợi là người 
biết dùng chúng để làm chứng cho Tin 
Mừng Nước Trời theo hoàn cảnh, khả năng 
riêng của mình. Người bọc khăn giữ kỹ yến 
bạc là người sử dụng chúng hoàn toàn cho 
lợi ích bản thân. Một điều tất yếu là tất cả 
mọi người đều phải “tính sổ” khi Đức Kitô 
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trở lại. 
Mời Bạn: Sinh lợi cho Nước Trời hay sinh 
lợi cho riêng bản thân là vấn đề sinh tử của 
mỗi người. Được ban cho nhiều khả năng 
hay ít, đó không phải là yếu tố quyết định 
cho hạnh phúc muôn đời, nhưng là tấm lòng 
của bạn. Thiên Chúa không nhìn cái bạn 
cầm trong tay, nhưng nhìn điều bạn có nơi 
trái tim. 
Chia sẻ: Tôi có thể và phải làm gì để yến 
bạc Chúa giao được sinh lợi trong bổn phận 
của mình? 
Sống Lời Chúa: Sử dụng và thi hành 
những ân ban và trách nhiệm Chúa trao 
cách trung thành theo ý Chúa. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa 
đã tin tưởng giao phó cho con những bổn 
phận trong đời sống làm người và làm con 
Chúa. Xin giúp con thi hành với tất cả tình 
mến, sự sáng tạo, tự do và trách nhiệm để 
tôn vinh và phụng sự Chúa. Amen. 
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17/11/11 THỨ NĂM TUẦN 33 TN 
Th. Êlisabét Hungari 
Lc 19,41-44 
 

SỨ ĐIỆP BÌNH AN 
“Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra 
những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 
19,42) 
Suy niệm: Những ngày cuối năm phụng vụ, 
Lời Chúa luôn đề cập đến tai hoạ và bình 
an. Tai hoạ sẽ trở thành an bình khi con 
người thực hiện những cái “phải chi!” Có 
những cái phải chi đem đến khổ đau và hối 
hận, kiểu như phải chi “ngày ấy mình đừng 
quen nhau, thì ngày nay có đâu buồn đau!” 
Nhưng cũng không thiếu những cái phải chi 
mang lại an bình, đó là phải chi ngày hôm 
nay mỗi người nhận ra những gì đem lại 
hạnh phúc và bình an. Cũng như phải chi 
trong những ngày ấy, người Do Thái nhận 
ra Đức Giêsu hiện diện giữa họ để đem 
niềm vui và an bình, phải chi họ vâng nghe 
theo lời giảng dạy của Ngài, họ đâu phải 
chịu cảnh lưu đày sau khi đền thờ bị phá 
hủy năm 70. 
Mời Bạn: Ai cũng được Chúa ban cho 
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những cơ hội thuận tiện để ăn năn sám hối. 
Người khôn ngoan biết học những bài học 
của lịch sử, biết chắt lọc những kinh 
nghiệm của bản thân, cũng như vâng nghe 
theo Lời Chúa, sẽ tìm được bình an và hạnh 
phúc. Người nhắm mắt bịt tai sẽ hối hận 
nhiều về sau. Đừng để bất cứ một cơ hội 
nào Lời Chúa kêu gọi bạn sám hối vuột 
khỏi tầm tay của bạn.  
Chia sẻ: Hãy chia sẻ cho người thân một 
kinh nghiệm mà cho đến bây giờ còn làm 
bạn hối tiếc vì đã bỏ lỡ. 
Sống Lời Chúa: Hãy tâm niệm lời này: 
“Ngày hôm nay ước gì anh em nghe Lời 
Chúa phán, chớ cứng đầu cứng cổ với Ta” 
(Tv 94,8). 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết 
nhận ra ý Chúa của ngày “hôm nay” để 
con làm theo, vì thời giờ mỗi ngày mỗi thu 
hẹp lại. Con có thể có tiền để mua đồng hồ, 
nhưng không mua được thời gian. 

(Theo tục ngữ Hà Lan) 
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18/11/11 THỨ SÁU TUẦN 33 TN 
Cung hiến đền thờ thánh Phêrô và Phaolô 
Lc 19,45-48 
 

CẢM THẤY ĐAU LÒNG 
Người đã nói với họ: “Đã có lời chép: Nhà 
của Ta sẽ là nhà cầu nguyện, các ngươi 
đã biến thành sào huyệt của bọn cướp.” 
(Lc 19,46) 
Suy niệm: “Trải qua một cuộc bể dâu,…” 
nhìn thấy nhiều nhà thờ bị chiếm dụng làm 
cửa hàng, kho hàng, thậm chí trở thành 
khách sạn, vũ trường… người tín hữu đã 
phải xót xa mà “đau đớn lòng.” Cũng vậy, 
khi thấy những kẻ buôn bán, đổi chác trong 
đền thờ, Chúa Giêsu cảm thấy đau lòng và 
đã phải nổi giận, nặng lời với họ, cho dù có 
vì thế Ngài bị thù ghét và mưu toan hãm 
hại. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, mỗi người 
chúng ta trở thành đền thờ Thiên Chúa. Thế 
mà, chúng ta cứ thản nhiên khi phạm tội, 
làm nhơ uế đền thờ thiêng liêng của Người! 
Thế mà chúng ta cũng chẳng hề lo lắng, 
mau mắn thanh tẩy đền thờ tâm hồn ấy 
bằng bí tích hòa giải! 
Mời Bạn: Gìn giữ, chăm sóc và quan tâm 
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đến thực trạng linh hồn mình như bổn phận 
thường xuyên của người tín hữu, nhất là 
mỗi khi tham dự thánh lễ, rước Mình Máu 
Thánh Chúa. Sự trong sạch của tâm hồn là 
điều kiện cần thiết để xứng đáng trở thành 
nơi Chúa ngự. 
Chia sẻ: Có bao giờ bạn hiểu rằng tâm hồn 
bạn cũng là đền thờ của Chúa Thánh Thần, 
để bạn thanh tẩy và gìn giữ mỗi ngày, hầu 
xứng đáng là nơi thờ phượng Thiên Chúa 
chưa? 
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ loại trừ một tật xấu 
với ý thức thanh tẩy và gìn giữ đền thờ 
thiêng liêng của Chúa. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin làm cho cánh 
cửa này đủ rộng để có thể đón tiếp những 
người nào cần đến tình thương của đồng 
loại, anh em, nhưng cũng đủ hẹp để có thể 
ngăn chận mọi kiêu căng, ganh tị, bất hoà. 
Xin làm cho nhà này là nhà cầu nguyện và 
là cổng dẫn vào Nước Chúa. Amen.  

(Theo Flor McCarthy) 
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19/11/11 THỨ BẢY TUẦN 33 TN 
Lc 20,27-40 
 
TIN MỪNG CHO NGƯỜI TIN CHÚA 

“Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ 
Ápraham, Thiên Chúa của tổ phụ Ixaác, 
và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp. Mà 
Người không phải là Thiên Chúa của kẻ 
chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì 
đối với Người, tất cả đều đang sống.” (Lc 
20,27-28) 
Suy niệm: Để trả lời cho nhóm Sađốc 
không tin sự sống lại, Chúa Giêsu đã trưng 
dẫn sách Xuất Hành 3,6 nói về việc Thiên 
Chúa tự mạc khải Danh Ngài cho Israel. 
Ngài không phải là Thiên Chúa vô cảm, xa 
cách trong suy tư của con người. Trái lại, 
Ngài là Thiên Chúa có trái tim nhân hậu và 
gần gũi. Có trái tim, nên Thiên Chúa yêu 
thương con người trước, đã sáng kiến chọn 
Ápraham, Ixaác và Giacóp trước khi các 
ông biết Ngài. Là Thiên Chúa gần gũi, Ngài 
luôn can dự vào cuộc đời của các tổ phụ 
qua việc hướng dẫn, nâng đỡ họ đến miền 
đất hứa. Chưa hết, khi họ vượt qua cuộc đời 
này, Ngài cho họ được sống mãi trong hạnh 
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phúc. Ai tin vào Ngài sẽ được sống muôn 
đời. 
Mời Bạn: Nghe Lời Chúa hôm nay “Thiên 
Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống,” bạn có 
nghiệm thấy một tin mừng đang vang lên: 
Những anh chị em của chúng ta đã qua đời 
thật ra đang sống, vì họ tin vào Thiên Chúa, 
Đấng là Chủ sự sống, Đấng không muốn 
cho bất cứ ai thuộc về Ngài mất sự sống? 
Chia sẻ: Chắc chắn Thiên Chúa không 
muốn nhìn thấy chúng ta như những xác 
chết trong bãi tha ma. Vậy Ngài muốn bạn 
sống hôm nay như thế nào để được sống 
đời đời? 
Sống Lời Chúa: Dâng một việc hy sinh 
hay dự thánh lễ cầu cho các linh hồn trong 
luyện ngục. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn 
tin cậy vững vàng vào sự phục sinh của 
Chúa. Amen. 



 40 

20/11/11 CHÚA NHậT TUầN 34 TN – A  
Chúa Kitô, Vua vũ trụ  
Mt 25,31-46 
 

NHẬN RA CHÚA NƠI NGƯỜI BÉ 
NHỎ NGHÈO HÈN 

“Đức Vua phán: ‘Nào những kẻ Cha Ta 
chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương 
Quốc dọn sẵn cho các ngươi. Vì xưa Ta 
đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các 
ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các 
ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các 
ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi 
đã thăm nom’.” (Mt 25,34-36) 
Suy niệm: Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II 
có lần tâm sự với các đôi vợ chồng nhân bài 
Tin Mừng hôm nay. Vào ngày phán xét, có 
thể Đức Giêsu sẽ nói với người vợ có chồng 
thất nghiệp: “Con là kẻ được chúc phúc, vì 
xưa Ta thất nghiệp, không kiếm ra tiền để 
lo cho gia đình, nhưng con vẫn một niềm 
thương yêu kính trọng và nâng đỡ Ta qua 
cơn thử thách”. Ngày ấy vị Thẩm phán sẽ 
nói với người chồng có vợ đau yếu: “Hãy 
đến thừa hưởng gia nghiệp dành cho con. 
Vì xưa Ta đau yếu, nhan sắc tàn tạ, đang 
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khi con lại có nhiều cô gái vây quanh; vậy 
mà con vẫn một lòng chung thủy son sắt, 
chăm sóc Ta ân cần, khiến Ta được an ủi 
rất nhiều”. Ngài sẽ nói với người con hiếu 
thảo với cha mẹ: “Ngày xưa Ta già yếu, khó 
tính, hay than phiền con cái trong nhà. Ấy 
thế mà con đã không xem thường Ta, vẫn 
một niềm kính trọng và chu đáo chăm 
nom”. 
Mời Bạn ghi nhớ Lời Chúa: “Mỗi lần các 
con làm như thế cho một trong những anh 
em bé nhỏ nhất của Ta đây, là làm cho 
chính Ta”. 
Chia sẻ: Tôi đã thấy Chúa Kitô nơi những 
người đói nghèo, rách rưới, vô gia cư, bệnh 
hoạn… chưa? 
Sống Lời Chúa: Tập nhận ra Chúa Kitô, 
Vua vũ trụ, nơi chính những con người bé 
nhỏ nghèo hèn quanh tôi và có hành động, 
lời nói nâng đỡ thích hợp. 
Cầu nguyện: Đọc kinh “Thương người 14 
mối”. 
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21/11/11 THỨ HAI TUẦN 34 TN 
Đức Mẹ dâng mình 
Mt 12,46-50 
 

TRONG GIA ĐÌNH CủA CHÚA 
Đức Giêsu nói: “Ai thi hành ý muốn của 
Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là 
chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50) 
Suy niệm: Trong 42 năm cầm quyền, ông 
Gaddafi, cựu tổng thống Libya, đã phạm 
nhiều sai lầm. Một trong những sai lầm ấy 
là quá chăm lo vun quén cho gia đình riêng: 
tài sản gia đình lên đến 168 tỉ đô la Mỹ, con 
cháu sống xa hoa, phung phí, bên cạnh đại 
đa số dân chúng nghèo khổ. Đáng sợ hơn 
nữa, đó không phải là cách hành xử của 
riêng ông, mà còn là của những kẻ độc tài 
tham lam nhan nhản khắp nơi. Chúa Giêsu 
trong Tin Mừng hôm nay mở cửa cho 
chúng ta bước vào gia đình của Thiên Chúa, 
một đại gia đình mới, rộng lớn, mở rộng 
cho mọi người, không loại trừ ai. Để bước 
vào đại gia đình này, để trở nên thân thiết, 
ruột thịt với Ngài, với Chúa Cha và với 
nhau, không cần dựa trên huyết thống, mà 
chỉ cần “thi hành ý muốn của Thiên Chúa” 
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trong cuộc sống mỗi ngày. 
Mời Bạn: Đức Maria là mẹ Đức Giêsu, 
không chỉ do đã sinh ra Đức Giêsu, nhưng 
còn vì đã thi hành ý muốn của Thiên Chúa 
cách trọn vẹn. Là thành viên trong gia đình 
Thiên Chúa, mời bạn noi gương ngài, nỗ 
lực thực hiện ý muốn của Thiên Chúa, được 
gói ghém cụ thể trong kinh Lạy Cha. 
Sống Lời Chúa: Dựa vào kinh Lạy Cha, 
tôi xét mình xem lời nguyện nào thường 
thiếu sót, lơ là nhất, và tôi sẽ sửa chữa lại 
bang cách thi hành điều đó với tất cả nỗ lực 
và thiện chí của mình. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trong gia 
đình của Chúa, chúng con có một người mẹ 
gương mẫu là Đức Maria. Xin cho chúng 
con không chỉ năng đến cầu xin Đức Mẹ trợ 
giúp, nhưng đặc biệt noi theo mẫu gương 
trung tín thưc hiện thánh ý Thiên Chúa của 
Mẹ. Amen. 
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22/11/11 THỨ BA TUẦN 34 TN 
Th. Xêxilia, trinh nữ, tử đạo 
Lc 21,5-11 
 

MỌI SỰ RỒI SẼ QUA ĐI 
“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó 
sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng 
đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,6) 
Suy niệm: Sử gia Do Thái Giosêphô đã tỉ 
mỉ mô tả vẻ huy hoàng tráng lệ của đền thờ 
Giêrusalem, đặc biệt khi ánh mặt trời chiếu 
vào những gốc nho bằng vàng khối cao 
bằng người thật. Người Do Thái tự hào nói 
rằng: “Ai chưa nhìn thấy Giêrusalem trong 
vẻ tráng lệ của nó thì không bao giờ có 
được niềm vui.” Thế nhưng, Đền thờ hùng 
vĩ ấy sẽ bị binh lính Rôma đốt cháy bình 
địa năm 70. Giêrusalem và bao công trình 
kiến trúc vĩ đại khác -niềm tự hào của con 
người- rồi cũng bị tàn phá theo thời gian, 
nhắc cho ta nhớ đến sự mong manh của sự 
vật trong thế giới, cũng như sự mỏng dòn, 
vắn vỏi của chính cuộc sống con người. 
Điều nghịch lý là không phải những thứ 
tưởng vững chắc như đá, xi măng, sắt thép 
sẽ bền vững, trái lại chỉ có tấm lòng nhân ái 
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của con người mới tồn tại mãi qua thời 
gian. 
Mời Bạn: Thế giới này đang qua đi; bao 
con người đã qua đi; mọi sự ở đời rồi cũng 
sẽ qua đi. Mong rằng sự thật này sẽ nhắc 
nhở bạn về tính tạm bợ, phù hoa của trần 
thế, để biết đầu tư mọi năng lực cho những 
giá trị bền vững: tin tưởng nơi Thiên Chúa, 
gắn bó theo chân Đức Giêsu và yêu thương 
đồng loại. 
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ tập nhìn mọi sự 
dưới cái nhìn của Lời Chúa: coi của cải vật 
chất như phương tiện để chia sẻ, người khác 
như anh chị em, chức tước như cơ hội để 
phục vụ nhau... 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy 
chúng con biết rằng công trình kiến trúc, 
danh vọng, chức quyền, lời khen, của cải, 
tất cả rồi sẽ qua đi. Điều quan trọng tồn tại 
mãi là tình yêu Chúa dành cho chúng con 
và tình mến chúng con đáp lại tình Chúa. 
Amen. 
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23/11/11 THỨ TƯ TUẦN 34 TN 
Th. Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo 
Lc 21,12-19 
 

BÍ QUYẾT SỐNG CÒN 
“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng 
sống của mình.” (Lc 21,19) 
Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay 
Chúa Giêsu cho chúng ta một bí quyết để 
tồn tại, để giữ được mạng sống mình, đó là 
sự kiên trì. Kiên trì ở đây không chỉ là nỗ 
lực của ý chí, mà còn là biết vận dụng 
những ơn trợ lực Chúa ban cho. Ơn trợ lực 
ấy là giúp cho chúng ta “ăn nói thật khôn 
ngoan,” đảm bảo “không một sợi tóc nào 
trên đầu anh em bị mất.” Vì vậy, chúng ta 
sẽ không quá khiếp sợ trước bạo quyền. 
Không phải bạo quyền thế gian nắm giữ 
vận mạng chúng ta, nhưng là chính Chúa. 
Vì thế, nếu chúng ta biết đặt mình vào bàn 
tay quan phòng của Ngài, mạng sống chúng 
ta được gìn giữ bảo đảm. Các thánh tử đạo 
đã áp dụng những điều ấy để tồn tại và nêu 
gương cụ thể cho chúng ta. 
Mời Bạn: Đi tìm một giải pháp hữu hiệu để 
sinh tồn trong cuộc đời dương thế đã là khó 
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khăn, huống hồ cho cuộc sinh tồn vĩnh cửu! 
Chúa thương chúng ta, Ngài đã vạch ra ta 
con đường sống. Đó là con đường sống yêu 
mến Thiên Chúa và thương yêu đồng loại 
theo tinh thần Tám Mối Phúc Thật. Phần 
còn lại là do chúng ta có dám tin, có muốn 
vận dụng điều Chúa ban vào trong cuộc 
sống này hay không, nhất là trong những 
lúc gặp thử thách gian nan. 
Chia sẻ: Trong đời sống hiện nay, điều  gì 
đang làm cho bạn mất phương hướng và có 
nguy cơ dẫn đến việc đánh mất niềm tin? 
Tại sao? 
Sống Lời Chúa: Hãy luôn tâm niệm lời 
này của Thánh Inhaxiô nói với Thánh 
Phanxicô Xaviê: “Được lời lãi cả thế gian, 
mất linh hồn nào có ích gì!” 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin 
cho con được ơn sáng suốt để biết chọn lựa 
điều Chúa muốn, và dấn thân theo đuổi 
cuộc sống muôn đời. Amen. 
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24/11/11 THỨ NĂM TUẦN 34 TN 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 
Lc 9,23-26 
 

MẤT VÀ ĐƯỢC 
“Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ 
mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì 
tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 
9,24) 
Suy niệm: Cái quý nhất của con người 
trong cuộc đời là mạng sống. Vì thế, ai 
cũng muốn bảo tồn và làm phong phú sự 
sống của mình. Người ta tìm mọi cách làm 
sao cho đời sống của mình được tiện nghi, 
thoải mái, nhất là kéo dài sự sống. Nhưng 
đời người có hạn, người ta sống tới một lúc 
nào đó rồi sẽ chết. Sự sống đời này, dù 
muốn dù không, cũng sẽ mất đi; cái mình 
tìm kiếm và tích luỹ rồi sẽ không thuộc về 
mình nữa. Nếu chỉ sống cho mình thì chết 
là hết. Ngược lại, nếu ai sống cho Đức 
Giêsu và tin vào sự sống vĩnh cửu, họ sẽ 
chọn cách sống thế nào để sau khi mạng 
sống này qua đi, họ sẽ được sự sống mới 
thường tồn như Chúa hứa. 
Mời Bạn: Giáo Hội đã tôn vinh 118 vị 
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trong số 130.000 tín hữu tử đạo ở Việt 
Nam. Là con người, các ngài cũng quý 
trọng mạng sống mình. Thế nhưng, các ngài 
hơn chúng ta ở chỗ biết đánh giá và dám 
chọn lựa cái lớn lao, hy sinh cái nhỏ bé. 
Các ngài đã can trường chịu đánh mất mạng 
sống thể lý là điều ai cũng muốn duy trì, để 
đánh đổi lấy sự sống đời đời như Chúa hứa. 
Nay các ngài đang được ân thưởng trong sự 
sống hoan lạc viên mãn bên Chúa. Cái mất, 
cái được của các ngài là lời nhắc nhở chúng 
ta can đảm đánh đổi cái cỏn con để được 
cái lớn lao gấp bội. 
Sống Lời Chúa: Năng nghĩ và hướng về 
đời sống vĩnh cửu để thêm lòng can đảm 
chấp nhận đau khổ ở đời này vì Chúa. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con 
lòng kiên cường, dám đánh đổi những gì là 
nhỏ bé, tạm thời, để được Chúa là nguồn 
hạnh phúc vô tận.  
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25/11/11 THỨ SÁU TUẦN 34 TN 
Th. Catarina Alêxandria, trinh nữ, tử đạo 
Lc 21,29-33 
 

ĐÓN CHÚA LÀ ĐIỀU CỐT YẾU 
“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.” (Lc 21,32-33) 
Suy niệm: Thế giới hôm nay tự hào về kiến 
thức, thông tin, đến nỗi có cả “xa lộ thông 
tin” internet. Nhưng, như Đức Bênêđíctô 
XVI nhận định, chúng ta có quá nhiều kiến 
thức nên không tìm thấy minh triết nữa, 
không nhìn ra cái cốt yếu trong cuộc sống 
nữa. Điều cốt yếu không phải là những 
điềm thiêng dấu lạ sẽ xảy đến xóa sổ trái 
đất này, mà là Chúa luôn đang đến, và 
chúng ta phải chuẩn bị cho Ngài trở lại 
viếng thăm, bằng việc chỉnh đốn đời sống 
mình thuận theo Lời Chúa. Đối với con 
người, trái đất này qua đi là một điều hãi 
hùng. Vì thế, đón Chúa đến sống bên cạnh 
trong giây phút hãi hùng ấy hay trong muôn 
điều hãi hùng khác là điều cốt yếu của đời 
người. Bấy giờ, mọi chuyển biến trên thế 



 51

giới và trong cuộc đời sẽ được Kitô hữu 
đón nhận như là lời nhắc nhở đến điều cốt 
yếu phải đạt được, thay vì hốt hoảng, tuyệt 
vọng. 
Mời Bạn: Trong những hoàn cảnh đen tối 
của cuộc đời, bạn đã đón Chúa đến can dự 
vào cuộc đời bạn như thế nào? Thái độ của 
bạn bấy giờ cũng nói lên phần nào thái độ 
của bạn trong ngày giờ sau hết Chúa đến 
với bạn. 
Chia sẻ: Bạn chuẩn bị đón Chúa đến với 
tâm trạng nào? Sợ hãi hay hạnh phúc và 
bình an? 
Sống Lời Chúa: Ít là mỗi ngày dành 5 phút 
để hun nóng lòng chờ đón Chúa đến, với 
tâm tình con thảo chờ mong. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa sẽ đến 
với chúng con như lời Chúa báo trước. Xin 
cho chúng con nhận ra sự thật này, nhưng 
với một lòng tin yêu và cấp bách thay đổi 
đời sống của chúng con như lòng Chúa 
mong ước. Amen. 
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26/11/11 THỨ BẢY TUẦN 34 TN 
Lc 21,34-36 
 

TỈNH THỨC CẦU NGUYỆN 
“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện 
luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp 
xảy đến.” (Lc 21,36) 
Suy niệm: Một ván cờ, một cuộc chiến hay 
bất cứ sự việc nào đến hồi chung cuộc cũng 
mang những đặc điểm chung, đó là tính 
quyết liệt, khẩn cấp, thách đố và nhất là tính 
dứt khoát không hoàn lại được. Hồi chung 
cuộc của thế giới, của đời người càng mang 
nhiều kịch tính và sức ép, đòi hỏi chúng ta 
phải vận dụng hết sức bình sinh để có thể 
đứng vững và vượt qua. Chúa dạy ta hai bí 
quyết để “đủ sức” trong ngày chung cuộc 
ấy là “tỉnh thức và cầu nguyện luôn”. Tỉnh 
thức trước tiên là khả năng phân định rạch 
ròi những dấu hiệu mập mờ của lúc nhiễu 
nhương giao thời. Tỉnh thức đòi hỏi một đời 
sống khổ chế như một biện pháp phòng thủ 
kẻo “lòng mình ra nặng nề vì chè chén say 
sưa và lo lắng sự đời”. Bí quyết thứ hai, 
“cầu nguyện luôn” là biện pháp tăng viện: 
nếu chỉ đơn thương độc mã bằng sức riêng 
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con người, ta không thể đương đầu với quỷ 
ma tinh quái; hơn nữa, chỉ trong bầu khí 
cầu nguyện ta mới có thể tỉnh thức để phân 
định chính tà. 
Mời Bạn: Bạn và tôi hôm nay đang trông 
đợi Chúa trở lại. Chúng ta thử kiểm tra lực 
lượng thiêng liêng của mình xem mình 
đang “yếu” ở điểm nào và “yếu” đến mức 
nào. Thái độ cẩn trọng đề phòng nói lên 
lòng trung tín, cậy trông. Kết quả của niềm 
cậy trông ấy là tăng thêm lòng tin và tình 
mến cho chúng ta. 
Sống Lời Chúa: Trung thành mỗi ngày làm 
một việc hy sinh và dành ít là 5 phút để cầu 
nguyện. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết 
luôn tỉnh thức và cầu nguyện để dù sống 
giữa vòng xoáy của cuộc đời, con mãi mãi 
trung thành với Chúa. 
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27/11/11 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – B  
Mc 13,33-37 
 

TỈNH THỨC-SẴN SÀNG 
“Anh em phải tỉnh thức, vì không biết khi 
nào thời ấy đến.” (Mc 13,33) 
Suy niệm: Năm Phụng Vụ mới khởi đầu 
bằng mùa Vọng. Trong mùa này, người tín 
hữu vừa chuẩn bị tâm hồn mừng kỷ niệm 
Chúa giáng sinh, vừa chờ mong Chúa trở 
lại lần thứ hai trong vinh quang. Giữa hai 
lần này, Chúa còn đến một lần nữa với mỗi 
người vào giờ chết của mỗi người. Cả ba 
lần Chúa đến đều có chung một đặc điểm, 
đó là bất ngờ, không ai biết đích xác lúc 
nào, “chập tối, nửa đêm, lúc gà gáy hay 
tảng sáng”. Để đón Chúa đến, cần phải tỉnh 
thức và sẵn sàng, để “khi chủ vừa gõ cửa thì 
mở ngay”, chứ không để bị kể tội vì “bắt 
gặp đang ngủ”. Tỉnh thức không có nghĩa 
là mở mắt thao láo, không ăn không ngủ, 
không làm gì..., mà là luôn ở trong tình 
trạng ân sủng, sạch tội, để khi Chúa đến, ta 
sẵn sàng bước vào cuộc sống đời đời với 
Chúa. 
Mời Bạn: Chắc bạn còn nhớ hai biến cố 
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làm rúng động toàn thế giới, là cuộc khủng 
bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ và cơn sóng thần 
tại Nhật Bản hồi đầu tháng 3 năm nay. Đối 
với những người trong cuộc, đó là lần Chúa 
đến với họ. Có bao nhiêu người đã tỉnh thức 
và sẵn sàng lúc ấy? Có bao nhiêu người biết 
ngày hôm nay họ sẽ đi và không trở lại 
nữa? Bài học này mời gọi bạn tự vấn: “Nếu 
tôi ở trong hoàn cảnh đó, liệu tôi có sẵn 
sàng và tỉnh thức để không bị bỏ lại?” 
Sống Lời Chúa: Hãy sống như thể hôm 
nay là ngày cuối cùng của đời tôi, chắc 
chắn tôi sẽ sống một ngày đầy ý nghĩa. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con 
khởi đầu mùa Vọng này trong tinh thần 
thánh thiện và vui tươi, chờ mong Chúa 
đến. Xin giúp chúng con luôn sẵn sàng và 
cầu nguyện, để khi Chúa đến, Chúa gặp 
chúng con đang cầm đèn sáng đón chờ. 
Amen. 
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28/11/11 THỨ HAI TUầN 1 MV 
Mt 8,5-11 
 

TÌNH NGƯỜI – TÌNH CHÚA 
“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà 
tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy 
tớ tôi được khỏi bệnh.” (Mt 8,8) 
Suy niệm: Nếu như viên đại đội trưởng 
Rôma nài xin Chúa Giêsu đến chữa cho 
người con duy nhất của ông khỏi bệnh thì 
chẳng mấy ngạc nhiên. Thế nhưng người 
mà ông cầu xin cho ở đây chỉ là một tên 
đầy tớ, nhưng là một tên nô lệ được đối xử 
cách ân cần như một người đáng quí trọng. 
Thái độ nhân bản cao đẹp đó đã đưa ông 
đến thật gần ngưỡng cửa của lòng tin đích 
thực mà chúng ta thấy được qua lời phát 
biểu chân thành: “Thưa Ngài, tôi chẳng 
đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ 
nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” 
Ông làm chứng rằng tình người chính là 
mảnh đất tốt để hạt giống đức tin nảy nở.  
Mời Bạn: Trong ca khúc “Dấu chấm hỏi,” 
nhạc sĩ Thế Hiển than thở: “Đứa bé mồ côi, 
đang nằm co ro như dấu chấm hỏi đặt giữa 
cuộc đời. Tại sao sinh em trong cuộc đời? 
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Mà sao không cho em tình người? Em nào 
có tội gì đâu?” Trong “mùa Vọng” hiện nay 
của nhân loại, biết bao mảnh đời bất hạnh 
đang kêu gào vì thiếu đói tình người. Bạn 
nhớ rằng mỗi con người, dù bé nhỏ, xấu xí, 
bệnh tật cũng mang trong mình hình ảnh 
của Thiên Chúa. Chúa Giêsu xuống thế làm 
người để đem tình Chúa gieo vào thế giới 
để tình người được nảy nở và hình ảnh của 
Thiên Chúa được lớn lên trong tâm hồn mỗi 
người. 
Chia sẻ: Bạn nghĩ gì khi nói mến Chúa yêu 
người là chu toàn luật Chúa? 
Sống Lời Chúa: Cắt bỏ những khoản chi 
tiêu xa xỉ để giúp người nghèo. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con 
có cặp mắt tâm hồn nhạy bén để nhận ra 
hình ảnh Chúa nơi mỗi người và yêu 
thương họ bằng chính tình yêu của Chúa. 
Amen. 
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29/11/11 THỨ BA TUẦN 1 MV 
Lc 10,21-24 
 

SỐNG TRONG NIỀM VUI 
“Phúc thay mắt nào được thấy điều anh 
em thấy! Thầy nói cho anh em biết: nhiều 
ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy 
điều anh em thấy mà không được thấy.” 
(Lc 10,23-24)
Suy niệm: Ngạn ngữ Trung Quốc nói: “Tôi 
buồn vì không có tiền mua giày, cho đến 
ngày tôi gặp người cụt chân.” Trong khóa 
tĩnh tâm, một người khiếm thị nọ chia sẻ: 
“Tôi buồn vì không thấy những gì tôi ăn, 
đang khi ấy có bao người chết đói vì không 
có gì để ăn,” và anh cho biết suy nghĩ đó đã 
biến đổi hẳn đời anh. Đức Giêsu trong Tin 
Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta đang 
được sống trong hạnh phúc mà không biết, 
hạnh phúc vì được thấy nhiều điều kỳ diệu: 
cảm thấy được Thiên Chúa đang hiện diện 
và ban muôn hồng ân cho mình trong cuộc 
đời, nhận thấy Đức Giêsu nơi người anh chị 
em chung quanh, nhìn thấy cuộc đời mình 
có ý nghĩa thế nào, và kết cuộc, đi về đâu. 
Khám phá hạnh phúc ấy phải làm thay đổi 
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hẳn cuộc đời chúng ta. 
Mời Bạn: Nhìn lại những gì xảy đến cho 
mình với ý hướng tích cực để nhận ra hạnh 
phúc, niềm vui mình đang được hưởng để 
rồi luôn biết sống tâm tình tạ ơn Thiên 
Chúa trong suốt cuộc đời. 
Sống Lời Chúa: Để sống tâm tình tạ ơn 
Thiên Chúa, ngay từ lúc khởi đầu ngày 
sống, tôi có một tư tưởng tích cực: nghĩ 
điều tốt, làm điều tốt cho một người, tha thứ 
cho một kẻ xúc phạm… 
Cầu nguyện: Lạy Cha từ ái, cảm tạ Cha đã 
ban cho chúng con ơn nhận biết và tin vào 
Đức Giêsu Con Cha, và được lớn lên trong 
lòng Hội Thánh. Cha đã cho chúng con trí 
tuệ và quả tim để góp phần xây dựng một 
thế giới ấm no và chan chứa tình người. 
Ước gì sau một đời yêu thương và phục vụ, 
chúng con lại được cùng sống bên Cha. 
Amen. 
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30/11/11 THỨ TƯ TUẦN I MV 
Th. Anrê, tông đồ 
Mt 4,18-22 
 

MỜI GỌI – ĐÁP TRẢ 
Người bảo các ông: “Các anh hãy theo 
tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành kẻ lưới 
người như lưới cá.” (Mt 4,19) 
Suy niệm: Thư Chung Hậu Đại Hội Dân 
Chúa 2010 nhắc lại giáo huấn của Công 
Đồng Vatican II rằng loan báo Tin Mừng là 
lý do hiện hữu của Giáo Hội, và vì thế 
truyền giáo không chỉ là một trong những 
hoạt động của Giáo Hội mà là “nắm men 
thấm nhập, khơi dậy và chi phối mọi khía 
cạnh của đời sống Giáo Hội” (số 31). Mới 
đây trong sứ điệp ngày Chúa Nhật Truyền 
Giáo, Đức Bênêđitô XVI lại nhấn mạnh: 
“Từ cá nhân những người đã được rửa tội 
đến những cộng đoàn giáo hội, tất cả đều 
phải dấn thân vào việc truyền giáo không 
phải như một việc thỉnh thoảng mới làm 
hoặc theo thời vụ, mà là một cung cách 
sống thường xuyên, một lối sống của người 
Kitô hữu.” Các ngài chỉ lặp lại lời mời gọi 
của Chúa Kitô hôm nay: “Các anh hãy theo 
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tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành kẻ lưới 
người như lưới cá.” Lời mời gọi cần được 
đáp trả. 
Mời Bạn: Những lời đó quá đủ để thúc đẩy 
chúng ta dấn thân loan báo Tin Mừng một 
cách tích cực hơn. Dù bạn là ai hay sống 
trong bậc sống nào, bạn cũng được mời gọi 
hãy trở thành “ngư phủ” của Chúa theo ơn 
gọi và khả năng của mình. Tấm lưới sẽ thu 
được nhiều cá nhất chính là đời sống chứng 
nhân giữa lòng đời với niềm xác tín: Dù ăn 
hay uống hay làm bất cứ việc gì tôi cũng sẽ 
làm mọi sự cho danh Chúa được cả sáng. 
Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho một 
người bạn lương dân của mình và tìm dịp 
nói về Chúa Kitô cho bạn mình. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận 
ra tiếng Chúa kêu mời và mau mắn đáp trả 
để con có thể trở thành chứng nhân loan 
báo Tin Mừng trong môi trường mà con 
đang sống. 
 


