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01/11/09 CHÚA NHậT TUầN 31 TN – B  
Các Thánh Nam Nữ Mt 5,1-12a 

PHÚC THAY CHO BạN 
“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, 
vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5,10) 
Suy niệm: Khảo sát của trường đại học 
Leicester (Anh) cho thấy các quốc gia “hạnh 
phúc” nhất thế giới là Đan Mạch, Thụy Sĩ, 
Canada, Hà Lan… Thật đáng buồn khi vị trí 
“hạnh phúc” của Việt Nam luôn nằm rất xa 
trong những bảng xếp hạng đại loại như vậy! 
Tuy nhiên, sống trong bất cứ quốc gia nào, 
người Kitô hữu vẫn cảm nhận được phúc lành 
hay hạnh phúc mà Thiên Chúa đã và đang ban 
cho họ. Những “phúc thay” của Chúa không 
phải là những hy vọng mơ hồ về hạnh phúc 
tương lai mai sau, nhưng là niềm vui người 
Kitô hữu đã cảm nếm ngay trong đời sống hằng 
ngày. Thật vậy, có hạnh phúc nào lớn hơn niềm 
vui được làm con cái Chúa, được có Đức Giêsu 
là Thầy, là Chúa của đời mình. 
Mời Bạn: Để thật sự cảm nhận những “phúc 
thay” của Chúa, bạn phải, như các thánh nam 
nữ, sống theo tám chuẩn mực của người môn đệ 
Giêsu. Mời bạn đọc và nghiền ngẫm tám chuẩn 
mực này: khó nghèo, hiền lành, sầu khổ (vì tội 
lỗi mình và trước đau khổ của đồng loại), khát 
khao nên người công chính, xót thương, trong 
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sạch, xây dựng hòa bình và sống công chính. 
Chia sẻ: Các thánh nam nữ có vai trò, địa vị gì 
trong cuộc đời của bạn? 
Sống Lời Chúa: Học hỏi đời sống một vị thánh 
mà mình mộ mến và nỗ lực sống nên thánh theo 
gương của ngài. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cứ gởi chúng con 
vào thôn xóm, đem an hòa cho những ai bất 
thuận, đem thanh bình cho kẻ sống âu lo, đem 
ủi an cho những người sầu khổ, đem niềm vui 
cho những ai bất hạnh, đem niềm vui cho 
những người gặp rủi ro. Amen. 

(Rabbouni) 
 
02/11/09 THứ HAI TUầN 31 TN 
Các Đẳng Linh Hồn Ga 6,37-40 

NIềM TIN TƯởNG VÀ PHÓ THÁC 
“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: Rằm tháng 7 âm lịch, các Phật Tử rộn 
ràng bước vào lễ hội “Vu Lan-mùa báo hiếu”. 
Tâm tình hiếu thảo không chỉ dành cho hương 
hồn ông bà cha mẹ mà còn hướng đến vong linh 
những người thác oan, cô quả, vùi thân nơi đất 
khách quê người… Cũng với tâm tình đó, Giáo 
Hội dành ngày lễ Các Đẳng Linh Hồn và cả 
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tháng 11 này để cầu cho những người đã qua đời 
được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng. 
Thực hành này dựa trên niềm tin tưởng và phó 
thác vào Đức Giêsu Kitô, Đấng đã thực hiện ý 
Chúa Cha là cho “những ai thấy và tin vào Chúa 
Con” thì dù có chết cũng sẽ được sống lại và 
sống mãi muôn đời. 
Mời Bạn: Nhiều anh chị em lương dân nói: 
“Người Công Giáo chỉ lo thờ kính Thiên Chúa 
nên ít nghĩ đến ông bà cha mẹ đã khuất”. Chúng 
ta vẫn cầu nguyện, xin lễ cho ông bà tổ tiên, thế 
nhưng anh em lương dân vẫn chưa thấy được, 
hiểu được và cảm được niềm xác tín vào Chúa 
Kitô phục sinh làm cho đạo hiếu trở nên phong 
phú, sâu xa như thế nào. Phải chăng vì chúng ta 
mới chỉ dừng lại ở một số nghi thức chứ chưa 
để niềm tin phục sinh thấm nhuần vào toàn bộ 
cung cách sống đạo của mình? 
Chia sẻ: Bạn sắp xếp bàn thờ gia tiên thế nào 
để diễn tả lòng hiếu kính tổ tiên trong niềm tin 
vào Thiên Chúa? 
Sống Lời Chúa: Viếng nghĩa trang và cầu 
nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục trong 
tháng đặc biệt này. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thứ tha những lầm 
lỗi và thiếu sót của những người thân của 
chúng con và xin cho ánh sáng ngàn thu chiếu 
soi trên tất cả những ai đã được nghỉ yên trong 
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Chúa. 
 
03/11/09 THứ BA TUầN 31 TN 
Th. Máctinô Porét Lc 14,15-24 

YÊU LÀ CHấP NHậN 
“…Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi 
thăm, cho tôi xin kiếu.” (Lc 14,18) 
Suy niệm: Chúng ta tự hỏi tại sao trước lời mời 
đầy vinh dự của ông chủ giàu có mà khách mời 
lại có quá nhiều lý do để từ chối! Mà lại là từ 
chối khéo bằng những lý do nhỏ nhặt không 
xứng tầm với “bữa tiệc lớn”. Ấy là chưa nói 
địa vị, vai vế của người chủ tiệc hẳn cũng đáng 
cho họ nể trọng. Chẳng lẽ họ ghen với ông vì 
ông giàu có; hay tại họ mặc cảm vì mình nghèo. 
Kể dụ ngôn này, hiển nhiên Chúa Giêsu muốn 
nói tới “bữa tiệc trong Nước Thiên Chúa” mà 
Cha Ngài chính là chủ tiệc. Quả thật đây là một 
nan đề cho thái độ lựa chọn của con người: mọi 
lý do để từ chối đều trở nên bất xứng trước một 
lời mời như thế của Thiên Chúa. Từ chối là dấu 
chẳng còn tình nghĩa gì với Ngài. Bởi vì nếu 
yêu thì đã chấp nhận lời mời! 
Mời Bạn: Ngày nay Chúa cũng vẫn tiếp tục 
mời bạn và tôi đến để Ngài thông ban cho 
chúng ta những ơn lành của Ngài. Thế nhưng vì 
thiếu tình mến, chúng ta khoan giãn, hẹn rày 
hẹn mai không muốn đáp trả ngay. Sự chậm trễ 
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này chắc sẽ khiến Chúa “nổi giận” đấy. 
Chia sẻ: Kiểm điểm xem đâu là những lý do 
mà ta thường vin vào để từ chối lời mời đến 
bữa tiệc của Chúa: Phải chăng vì bận công ăn 
việc làm? Phải chăng tôi nghĩ đời còn dài, ta sẽ 
trở lại với Chúa sau, ngày mai tôi đáp lại lời 
Ngài vẫn còn kịp?… 
Sống Lời Chúa: Khi nghe lời Chúa đánh động 
tâm hồn, bạn hãy đáp lại ngay bằng việc hoán 
cải cuộc sống của mình; đừng tìm lý do từ chối. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết mau 
mắn nghe theo lời Chúa dạy bảo để con luôn 
làm đẹp lòng Chúa; và như thế con sẽ được 
Chúa kể là “người có phúc được dự tiệc trong 
Nước Thiên Chúa!” 
 
04/11/09 THứ TƯ ĐầU THÁNG TUầN 31 TN 
Th. Carôlô Borômêô, giám mục Lc 14,25-33 

HọC Từ Bỏ Để TRở NÊN MÔN Đệ 
“Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết 
những gì mình có, thì không thể làm môn đệ 
tôi được.” (Lc 14,33) 
Suy niệm: Trong xu thế của thời đại hưởng thụ 
và tích lũy này, nói đến “từ bỏ hết những gì 
mình có” xem ra là một thứ “cung đàn lạc 
điệu”. Tuy nhiên, đối với những người “con cái 
Chúa”, đó lại là điều kiện tất yếu và tiên quyết, 
vì không từ bỏ cũng đồng nghĩa là không thể 
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Mời Bạn xét mình về xu hướng hưởng thụ của 
bạn: 1. Cách mau sắm tiêu dùng của bạn có thực 
sự là vì nhu cầu thiết yếu không, hay chỉ là sự 
đua tranh cho “hợp thời trang,” để chứng tỏ mình 
“sành điệu”? 2. Bạn có nghĩ rằng việc từ bỏ một 
số nhu cầu quen thuộc – kể cả việc tiết giảm sử 
dụng điện nước – có thể góp phần vào việc nên 
thánh của bạn không? 3. Khi những nhu cầu đó 
bỗng nhiên bị mất – bị cúp điện nước vì bão 
chẳng hạn – bạn đã phản ứng thế nào? 
Sống Lời Chúa: Từ bỏ xu hướng hưởng thụ 
bằng cách tự nguyện tiết giảm một số chi tiêu 
để sẵn sàng chia sẻ với tha nhân hơn. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin Chúa là 
Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Xin cho con 
vững tin sẵn sàng từ bỏ để vững bước theo 
Chúa, vì đó chính là “mối lợi và sự khôn 
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05/11/09 THứ NĂM ĐầU THÁNG TUầN 31 TN 
 Lc 15,1-10 

ĐIểM YếU CủA TÌNH THƯƠNG 
“Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một 
người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì chín 
mươi chín người công chính không cần sám 
hối ăn năn.” (Lc 15,7) 
Suy niệm: Cách nói phóng đại trong dụ ngôn 
“con chiên lạc” và “đồng bạc bị mất” diễn tả 
niềm vui của Thiên Chúa lớn lao dường nào khi 
có một người tội lỗi ăn năn hối cải. Quả thật 
Thiên Chúa đã phải buồn lòng bao nhiêu khi 
con cái mình lạc đường, thì Ngài sẽ vui mừng 
hơn gấp bội khi thấy dù chỉ là một người con 
trở về chính lộ. Lòng thương xót của Thiên 
Chúa dạt dào đến mức khiến Ngài cũng trở nên 
“yếu đuối, mềm lòng” luôn sẵn sàng tha thứ 
mỗi khi tội nhân tỏ lòng sám hối ăn năn. Thiên 
Chúa muốn cho người tội lỗi hối cải đến mức 
như Ngài không cần e dè gì nữa, mà còn chấp 
nhận để cho lòng tốt và tình yêu của mình bị lợi 
dụng. 
Mời Bạn: Bạn có đang lợi dụng lòng thương 
xót Chúa như thánh Phaolô đã nêu rõ: “Chúng 
ta cứ ở mãi trong tội lỗi, để ân sủng càng lan 
tràn ư” (Rm 6,1)? Phải chăng bạn lập luận rằng 
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Sống Lời Chúa: Bắt đầu giờ cầu nguyện bằng 
việc thống hối và xin lỗi Chúa. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giữ gìn con luôn 
tỉnh thức để sống trong tình thương vô biên của 
Chúa. 
 
06/11/09 THứ SÁU ĐầU THÁNG TUầN 31 TN 
 Lc 16,1-8 

KHÔN KHÉO CHO TƯƠNG LAI 
“Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh 
sáng khi xử sự với đồng loại.” (Lc 16,8) 
Suy niệm: Nữ tu M. Scullion có mặt trong 
danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới 
theo tạp chí Time (2008). Chị đã giúp hàng 
ngàn người vô gia cư ở Philadelphia (Mỹ). Hơn 
95% những người tham gia chương trình của 
chị không còn phải trở lại đường phố nữa. Nếu 
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Mời Bạn: Nước Trời, ước mơ của Thiên Chúa 
về thế giới, đã hiện diện trong thế giới và đang 
chờ ngày thành toàn. Hãy làm cho Nước Trời 
có mặt trong môi trường của bạn qua những nỗ 
lực tôn trọng phẩm giá con người, xây dựng 
công lý và an bình. Đó là cách tốt nhất bạn xây 
dựng cho tương lai vĩnh cửu. 
Chia sẻ: Đầu tư cho cuộc sống vật chất của bạn 
có cân xứng với đầu tư cho tương lai vĩnh cửu 
không? 
Sống Lời Chúa: Điều chỉnh lại cái nhìn của 
mình về cuộc sống tương lai vĩnh cửu và có 
những thay đổi thích hợp trong lối sống đạo 
hằng ngày. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh 
vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn và trói 
buộc chúng con. Xin giải phóng chúng con khỏi 
sự mê lầm của kho tàng dưới đất, nhờ cảm 
nghiệm được phần nào sự phong phú của kho 
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(Rabbouni) 
 
07/11/09 THứ BảY ĐầU THÁNG TUầN 31 TN 
 Lc 16,9-15 

NHƯ ĐầY Tớ TốT 
“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, 
vừa làm tôi tiền của được.” (Lc 16,13) 
Suy niệm: Mugabe, tổng thống nước 
Zimbabuê, từng là nhà cách mạng có công đem 
lại độc lập cho quốc gia này. Tuy nhiên, sau 
nhiều thập kỷ cầm quyền, chế độ của ông tỏ ra 
bất lực trong việc đưa đất nước phát triển, cũng 
như tạo ra bất công xã hội do quốc nạn tham 
nhũng từ trên xuống dưới. Tiền bạc và quyền 
lực đã thay đổi, biến chất nhà cách mạng và 
những đảng viên ZANU lẫy lừng ngày nào! 
Tiền bạc quả thật là tiên, là phật đem lại niềm 
vui, hạnh phúc, và bảo đảm cho cuộc sống. 
Nhưng nó cũng có thể trở thành tên bạo chúa 
quyền lực khống chế toàn bộ đời sống những ai 
chọn nó làm mục đích của đời mình: sống để 
kiếm tiền. Trong trường hợp này, họ có thể dẫm 
lên xác đồng loại miễn sao đạt được mục tiêu. 
Mời Bạn: Để chống lại sức hấp dẫn của tiền 
bạc, bạn hãy: (1) kiếm tiền cách chân chính; (2) 
không bao giờ thực hiện một hành vi tham lam, 
dù rất nhỏ; (3) dùng tiền của để giúp người 
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Chia sẻ: Người Kitô hữu có thể làm gì để giúp 
“giải độc” xã hội đề cao tiền bạc như giá trị số 
một hiện nay? 
Sống Lời Chúa: Bắt đầu một cuộc sống thanh 
bạch, đơn giản, để có thể chia sẻ với những 
đồng bào nghèo khổ chung quanh. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy 
chúng con cách quan niệm và sử dụng tiền bạc 
như đầy tớ tốt, chứ không như ông chủ xấu. Xin 
cho chúng con biết chọn Chúa và để Chúa chi 
phối trọn vẹn mọi dự tính kiếm tiền và sử dụng 
tiền của chúng con. Amen. 
 
08/11/09 CHÚA NHậT TUầN 32 TN – B 
 Mc 12,38-44 

TấM LÒNG VÀNG 
“Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai 
hết.” (Mc 12,43) 
Suy niệm: Chuyện xảy ra ở Mỹ đã lâu: Một cô 
bé đang đứng thổn thức bên ngoài một ngôi nhà 
thờ nhỏ. “Con không vào được lớp học Chúa 
Nhật,” cô bé nức nở nói với vị linh mục vừa đi 
tới. Nhìn bộ dạng tiều tụy, nhếch nhác của cô 
bé, vị linh mục hiểu ngay ra nguyên do, và cầm 
tay cô bé dẫn vào trong, tìm cho cô một chỗ 
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Mời Bạn: Người đàn bà góa đã bỏ vào đền thờ 
hai đồng tiền kẽm nhưng với một tấm lòng vàng 
để dâng tất cả cho Chúa. Các vị thánh như 
thánh Máctinô Porét, như Phanxicô khó khăn, á 
thánh Têrêsa Calcutta, cũng cho chúng ta thêm 
những mẫu gương sẵn sàng cho đi tất cả để 
phục vụ những anh chị em nhỏ bé, nghèo khó, 
đau khổ. “Sống trên đời cần một tấm lòng”; bạn 
đang có tấm lòng như thế nào với tha nhân? 
Chia sẻ: Gia đình, đoàn thể, nhóm của bạn có 
kế hoạch gì để góp phần vào hoạt động bác ái 
của giáo xứ, giáo phận? 
Sống Lời Chúa: Làm một việc bác ái cho một 
người đang gặp cảnh khó khăn. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết cho đi 
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09/11/09 THứ HAI TUầN 32 TN 
Cung Hiến Thánh Đường Latêranô Ga 2,12-22 

NHA CHA KHONG LA CHợ! 
“Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” 
(Ga 2,16) 
Suy niệm: Thăm Nhà Thờ Đức Bà Paris, khách 
thoạt dễ có ấn tượng về một nơi rất thanh thoát. 
Chỗ thảm cây xanh phía trước nhà  thờ, đàn 
chim sẻ và bồ câu, không đếm xuể, tung tăng 
vui đùa giữa muôn người qua lại. Thử mời 
chúng bằng một mẩu bánh trên tay, chúng sẽ ríu 
rít sà ngay vào tay khách. Nhưng khi xếp hàng 
rồng rắn và lọt vào bên trong, khách chợt hụt 
hẫng vì bầu khí trong thánh đường không thật 
tôn nghiêm như vốn tưởng. Một số người đang 
xưng tội ở dọc hai cánh, sát tường; nhiều người 
khác quì cầu nguyện nơi gian giữa; bàn thờ phía 
trên đang sẵn sàng cho một Thánh Lễ sắp cử 
hành… Thế nhưng, ai cầu nguyện thì cứ cầu 
nguyện, còn ai tham quan thì cứ nườm nượp ra 
vào, lao xao như bầy ong trên hai lối đi dẫn vào 
tận sau cung thánh. Có lẽ bởi vì nhu cầu tham 
quan quá cao, và người ta không thể dàn xếp 
cách nào khác được. Thật tiếc! 
Mời Bạn: Sẽ càng đáng tiếc hơn biết mấy, nếu 
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ngôi nhà thờ không bằng gỗ đá - là Giáo Hội - 
cũng bị xói mòn rất nhiều tính thiêng thánh của 
mình, do những nhu nhược nhượng bộ, và thậm 
chí do những tà tâm, những sự lạm dụng ngay 
trong lòng Giáo Hội. 
Chia sẻ: Mỗi gia đình, mỗi cá nhân kitô hữu 
cũng là một nhà của Cha trên trời; bạn làm gì 
để ngôi nha này không trở thành nơi ‘buôn 
bán’? 
Sống Lời Chúa: Ta cũng cần biết phản ứng 
mạnh như Chúa Giêsu, để loại trừ mọi ‘giá trị’ 
phản Tin Mừng nơi chính mình, gia đình và 
cộng đoàn mình. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin thanh 
luyện bản thân con và gia đình con, để nên 
xứng đáng là Đền Thờ của Thiên Chúa hơn. 
Amen. 
 
10/11/09 THứ BA TUầN 32 TN 
Th. Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh Lc 17,7-10 

MON Dệ DứC KITO: MộT DầY Tớ 
“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: Con người theo bản tính tự nhiên, 
không ít thì nhiều, ai chả có tham vọng được 
quyền cao chức trọng. Muốn vậy thì phải tìm 
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trăm phương nghìn kế để đạt được địa vị ăn trên 
ngồi trốc, có khi thủ đoạn cũng không từ. Ngay 
như các môn đệ Chúa Giêsu, điển hình là hai 
anh em nhà Dêbêđê, cũng bon chen “chạy ghế 
nhất” trong vương quốc của Thầy mình (x. Mt 
20,20). Đã hẳn mọi tổ chức dù là xã hội hay tôn 
giáo đều phải có kẻ trên người dưới; nhưng đối 
với Thầy Giêsu thì giá trị các cấp bậc đó được 
nghịch đảo: càng làm lớn thì càng phải sống 
như người “nô bộc.” Và khi đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ thì lại càng phải khiêm tốn nhận 
ra rằng mình là “đầy tớ vô dụng, chỉ làm việc 
bổn phận mình đấy thôi.” 
Mời Bạn: Môn đệ Chúa Kitô phải sống như 
người tôi tớ. Điều đó không lạ vì các quan chức 
nhà nước vẫn xưng mình là ‘đầy tớ nhân dân’. 
Điều khác biệt nơi người môn đệ Chúa Kitô là 
trở nên ‘đầy tớ’ không theo mẫu gương một 
người phàm nhưng là theo mẫu gương của Đức 
Kitô, Đấng yêu thương tự hạ làm tôi tớ phục vụ 
mọi người đến mức hiến dâng cả mạng sống 
cho người mình yêu. Còn bạn, bạn đã trở nên 
“môn đệ-tôi tớ” theo mẫu gương Thầy Giêsu 
được bao nhiêu phần trăm? 
Chia sẻ: Tôi sống tinh thần phục vụ thế nào 
trong cương vị hiện tại của tôi,? 
Sống Lời Chúa: Thăm viếng, giúp đỡ những 
người kém may mắn, cụ thể là những nạn nhân 
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thiên tai vừa qua. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con chỉ là tôi tớ vô 
dụng. Xin dạy con biết noi gương Chúa dấn 
thân phục vụ cách khiêm tốn. 
 
11/11/09 THứ TƯ TUầN 32 TN 
Th. Máctinô, giám mục Lc 17,11-19 

BIếT ƠN CHUA 
“Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên 
Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 
17,18) 
Suy niệm: Câu chuyện mười người phung cùi 
được khỏi bệnh, rồi chỉ có một người Samaria 
trở lại tạ ơn Chúa, còn chín người Do thái bỏ đi 
thẳng dạy chúng ta bài học nhân bản thiết thực: 
lòng biết ơn. Biết ơn là một trong những phẩm 
chất cao quý nhất để đánh giá một con người: 
“Lòng biết ơn là bông hoa đẹp nhất của con 
người” và “Điều đáng trách nhất nơi một người 
đó là lòng vô ơn”. Nếu con người phải biết ơn 
về một ân huệ mình nhận nơi người khác, thì họ 
còn phải biết ơn đến chừng nào về những ân 
huệ chan chứa họ không ngừng nhận được từ 
Thiên Chúa! Mặt khác, lòng biết ơn của ta 
không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại ơn cứu 
độ cho chúng ta, như lời Chúa nói với anh cùi 
xứ Samaria: “Lòng tin của anh đã cứu chữa 
anh”. 
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Mời Bạn: Chúng ta có bổn phận biết ơn những 
người có công sinh thành dưỡng dục ta (ông bà, 
cha mẹ, thầy cô); đối với những người gần gũi ta 
nhất (anh chị em, bạn bè)... Nhưng trước hết và 
trên hết là biết ơn Thiên Chúa, Đấng tạo dựng và 
cứu chuộc ta. Cách tỏ lòng biết ơn mà Chúa ưng 
ý nhất, không gì bằng tham dự thánh lễ, vì thánh 
lễ chính là “Hiến lễ tạ ơn” qua đó Đức Kitô, 
Người Con Một Chí Ái của Chúa dâng lên chính 
Thân Mình Ngài là lễ vật hoàn hảo nhất. 
Sống Lời Chúa: Tôi biết cám ơn Chúa ngay 
mỗi khi ý thức mình nhận được một ơn Chúa; 
đồng thời cũng biết nói lời cám ơn với ai đã làm 
một ơn cho tôi, dù ơn đó nhỏ bé, và dù người 
đó nhỏ bé. 
Cầu nguyện: Đọc kinh “Cám ơn” với tất cả 
tấm lòng chân thành, hoặc hát một khúc thánh 
ca với chủ đề Tạ Ơn Chúa. 
 
12/11/09 THứ NAM TUầN 32 TN 
Th. Giosaphát, giám mục, tử đạo Lc 17,20-25 

NHậN RA NƯớC CHUA HIểN TRị 
“Triều đại Thiên Chúa không đến như một 
điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ 
không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!,’ vì 
này, Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các 
ông.” (Lc 17,20b -21) 
Suy niệm: Thời gian gần đây, chúng ta vẫn 
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thường nghe nói rằng ở chỗ kia chỗ nọ có ông 
thầy này chữa bệnh, có bà thầy kia nói tiên tri, 
nói tiếng lạ… Người người cứ đổ dồn về những 
nơi đó để tìm phúc, cầu may… Các tin đồn thổi, 
giật gân cứ thế mà nảy nở như nấm mùa mưa 
làm bao người phải hoang mang… Người ta 
cho rằng những chuyện đời thường… quá 
thường; và họ mong tìm kiếm sự linh thánh nơi 
những sự lạ thường trong mà quên rằng điều 
cần thiết nhất là phải tự sửa đổi chính bản thân 
mình. Phép lạ không ở đâu xa, đó chính là sự 
hoán cải nên thánh xảy ra ngay giữa tâm hồn 
mỗi người. Và đây cũng là điều Chúa Giêsu dạy 
chúng ta: “Vì này, Triều Đại Thiên Chúa đang 
ở giữa các ông.” 
Mời Bạn: Hãy nhận ra tiếng Chúa nơi tiếng 
lương tâm và sự hiện diện của Ngài ngay trong 
tâm hồn của mình để để chúng ta sống như 
những người con cái Chúa. 
Chia sẻ: Bạn có cảm nghiệm Thiên Chúa hiện 
diện trong cuộc sống thường ngày không, hay là 
bạn vẫn chờ phép lạ, vẫn đợi những sự kiện giật 
gân mới nhận ra được thánh ý của Ngài? 
Sống Lời Chúa: Tập biết tìm kiếm và nhận ra 
ý Chúa bằng cách luôn tự hỏi: “Đây có phải là 
điều Chúa dạy tôi phải nói, phải làm không? 
Cách ứng xử này có phải là cách Chúa dạy tôi 
phải có hay không?”  
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Cầu nguyện: Lạy Chúa xin ban cho  con có sự 
khôn ngoan hiểu biết để nhận ra sự hiện diện 
của Chúa nơi cuộc đời chúng con. Amen. 
 
13/11/09 THứ SAU TUầN 32 TN 
 Lc 17,26-37 

NGAY CủA CON NGƯờI 
“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: Cơn bão số 9 mang tên Ketsana hồi 
cuối tháng Chín được dự báo sẽ theo hướng tây 
bắc đổ bộ vào Quảng Trị, bỗng bất ngờ chuyển 
hướng tây nam ập vào Quảng Ngãi khiến nhiều 
ghe tàu trở tay không kịp. Giống như thế, ngày 
cánh chung cũng được báo trước và chắc chắn 
sẽ đến, thế nhưng tính bất ngờ vẫn còn nguyên. 
Vì thế, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta luôn tỉnh 
thức, sẵn sàng. Cưới vợ, lấy chồng, làm ăn, 
trồng trọt, xây cất, v.v… không phải là điều 
xấu. Thế nhưng mải mê lo toan những điều đó 
mà quên đi mục đích tối hậu là “tìm kiếm Nước 
Thiên Chúa” thì lời cảnh báo thời ông Nô-ê sẽ 
trở thành hiện thực trong thời của chúng ta thôi. 
Mời Bạn: Định lại giá trị của mọi sự bạn có, 
mọi việc bạn làm dựa trên tiêu chí chúng có 
giúp bạn đạt được mục đích tối hậu của bạn là 
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hạnh phúc vĩnh cửu hay không. Đó chính là 
phương thế để bạn không còn bị bất ngờ trước 
ngày giờ Chúa gọi bạn đến trình diện với Ngài. 
Chia sẻ: Bạn có nghĩ rằng một cuộc sống sẵn 
sàng cho “ngày của Con Người” nhắm tới hạnh 
phúc vĩnh cửu đã có thể giúp bạn cảm nghiệm 
hạnh phúc đích thực ngay ở đời này?  
Sống Lời Chúa: Kiểm điểm đời sống: 1. Bạn 
có làm ăn sinh lợi cách bất chính? 2. Bạn có sử 
dụng những của cải bạn cách phù hợp để đầu tư 
cho cuộc sống vĩnh cửu (bằng một cuộc sống 
tiết độ, liên đới, chia sẻ…) không? 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn 
tỉnh thức và sẵn sàng để chúng con sống đúng với 
phẩm giá làm người và làm con Chúa, ngõ hầu 
được thông phần cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu 
bên Chúa. 
 
14/11/09 THứ BảY TUầN 32 TN 
 Lc 18,1-8 

KIEN TAM NGUYệN CầU 
“ …chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực 
những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm 
hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì 
hoãn?” (Lc 18,7) 
Suy niệm: Viên quan toà trong dụ ngôn có thể 
là một viên chức ăn lương của Hêrôđê hoặc 
Philatô, vốn khét tiếng là “bất chính,” dám tự 
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nhận mình “chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà 
cũng chẳng coi ai ra gì.” Ngược lại, người đàn 
bà kia đã goá bụa lại nghèo túng, bị người ta 
thưa kiện mà không có gì để tự bênh vực, bảo 
vệ. Thế nhưng bà có một vũ khí mà viên quan 
toà ấy cũng phải sợ: đó là sự kiên trì dai dẳng 
đến mức lì lợm khiến ông ta phải đáp ứng để 
khỏi bị quấy rầy. Bằng biện pháp tương phản, 
Chúa Giêsu đã chứng minh một cách hết sức 
thuyết phục về hiệu quả của việc kiên tâm cầu 
nguyện: Nếu người xấu xa như thế còn chịu 
thua lời van xin thì Thiên Chúa quyền năng và 
nhân hậu vô cùng còn ban cho ta dồi dào hơn 
điều ta cầu xin biết chừng nào? 
Mời Bạn: Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta 
kiên tâm nguyện cầu. Nguyện cầu vừa là tỏ bày 
nhu cầu của mình lên Thiên Chúa là Cha, vừa là 
hàn huyên tâm sự với Ngài. Người đàn bà góa 
không biết cậy dựa vào đâu ngoài tên quan toà 
bất chính, vậy mà bà vẫn kiên nhẫn van xin. 
Còn ta có Chúa là Cha rất nhân từ và quyền 
năng, lẽ nào ta lại thiếu kiên tâm khi đến với 
Ngài? Cho dù điều bạn đang mong ước cầu xin 
đã lâu mà vẫn chưa được hiện thực thì bạn cũng 
đừng nản chí sờn lòng bạn nhé. 
Chia sẻ về kinh nghiệm của bạn hoặc tấm 
gương của một người kiên nhẫn cầu nguyện mà 
bạn biết. 
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Sống Lời Chúa: Mỗi khi xin Chúa điều gì, 
thêm vào cuối lời cầu của bạn câu sau đây: Xin 
cho ý Chúa được thể hiện. 
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha. 
 
15/11/09 CHUA NHậT TUầN 33 TN – B 
Kính trọng thể các thánh Tử Đạo Việt Nam Mc 13,24-32 

NGAY CON NGƯờI QUANG LAM 
“Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy 
quyền năng và vinh quang ngự trong đám 
mây mà đến.” (Mc 13,26) 
Suy niệm: Bộ phim về ngày tận thế sẽ xảy đến 
vào ngày 21/12/2012 của đạo diễn Roland 
Emmerich khai thác những lời đồn đoán dựa 
trên bộ lịch của người Maya cổ đại đã thu hút 
được đông đảo khán giả hiếu kỳ ngay từ trước 
khi nó được trình chiếu vào ngày 13/11 này. 
Chúng ta thường hoang mang lo lắng về ngày 
tận thế. Chúa Giêsu khẳng định Ngài sẽ đến để 
xét xử thế gian nhưng tận thế sẽ xảy ra vào 
ngày nào giờ nào thì chính Ngài cũng không 
biết. Phúc Âm theo thánh Máccô dùng ngôn 
ngữ khải huyền để diễn tả biến cố báo hiệu 
ngày ấy. Trong những ngày đó trật tự thiên 
nhiên bị đảo lộn, thế giới hỗn loạn, vũ trụ trở lại 
tình trạng hỗn mang. Cũng theo ngôn ngữ 
Thánh Kinh, sự hỗn mang là dấu hiệu bắt đầu 
cuộc tạo thành mới. Trong ngày Đức Kitô 
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quang lâm, kẻ gian ác sẽ bị luận phạt, còn 
những ai tin vào Con Người và luôn kiên trì 
trung tín với Người trong những thử thách lớn 
lao sẽ được vào số những người được tuyển 
chọn và được cứu độ.  
Mời Bạn: Chiến tranh bạo lực khủng bố đang 
xảy ra hằng ngày trên thế giới; thêm vào đó 
thiên tai bão lụt, động đất…; ở nhiều nơi trên 
thế giới, các tín hữu bị thử thách, bách hại… 
Những xáo trộn ấy làm cho nhiều người hoang 
mang và có cảm tưởng như ngày tận thế sắp 
đến. Còn bạn, bạn sợ hãi bối rối hay bạn lạc 
quan tin tưởng vững vàng trong niềm tin vào 
ngày Con Người sắp đến? 
Sống Lời Chúa: Noi gương Các Thánh Tử Đạo 
Việt Nam, anh dũng vác thập giá đời mình theo 
Chúa Kitô để trung kiên làm chứng đức tin.  
Cầu nguyện: Đọc kinh Các Thánh Tử Đạo Việt 
Nam. 
 
16/11/09 THứ HAI TUầN 33 TN 
Th. Magarita Scốtlen, trinh nữ Lc 18,35-43 

“ANH CầN GÌ ạ?” 
“Đức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến… 
Người hỏi: ‘Anh muốn tôi làm gì cho anh?” 
(Lc 18,40-41)  
Suy niệm: Ai lại không cần được người khác 
giúp đỡ? Ai lại không thấy ấm lòng mỗi khi 
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mình gặp khó khăn mà nghe ai đó chân thành 
gợi ý muốn giúp đỡ mình? Ta hiểu vì sao trong 
giao tiếp hằng ngày, một trong những câu nói 
quan trọng nhất là “Anh cần gì ạ?” – (người 
Anh/Mỹ thì “What can I do for you?”; người 
Pháp thì “En quoi puis-je vous être utile?”). 
Ngôn ngữ nào cũng có một câu tương ứng như 
vậy. Đó cũng chính là lời Đức Giêsu nói với 
người mù hôm nay: “Anh muốn tôi làm gì cho 
anh?” Có điều, Đức Giêsu không nói kiểu máy 
móc như một công thức giao tế; Ngài nói với tất 
cả ý chí và tâm tình của Ngài. Ngài thực sự 
muốn gặp và muốn giúp đỡ anh mù tội nghiệp, 
ngay cả dù những người xung quanh Ngài có vẻ 
không muốn điều đó. 
Mời Bạn: Thử đoán xem vây quanh Đức Giêsu 
lúc ấy là những ai. Chắc hẳn trước hết phải kể 
đó là những Phêrô, Giacôbê, Gioan, Anrê, 
Philipphê…, tức là các học trò ‘ruột’, các tông 
đồ của Chúa! Họ muốn ‘bịt miệng’ anh mù, 
chắc cũng vì ý tốt muốn chăm sóc Thầy, muốn 
cho Thầy khỏi phiền phức. Và họ đã bị ‘quê’, vì 
Thầy của họ hành động cách khác hẳn: Anh mù, 
vốn bị họ gạt ra rìa, lại chính là tâm điểm thu 
hút sự quan tâm của Đức Giêsu. 
Chia sẻ: Có những kiếp đời nào quanh bạn 
đang được Chúa rất quan tâm những cũng đang 
bị các môn đệ Chúa hôm nay phớt lờ không? 
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Sống Lời Chúa: Ta đến với người nghèo bằng 
ý chí và tâm tình của Chúa: “Anh muốn tôi làm 
gì cho anh?” 
Cầu nguyện: Xin ơn biết dấn thân phục vụ 
theo gương Chúa Giêsu. 
 
17/11/09 THứ BA TUầN 33 TN 
Th. Êlisabét Hungari Lc 9,1-10 

TÌNH YÊU BIếN ĐổI PHậN NGƯờI 
Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông 
Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở 
lại nhà ông.” (Lc 9,5) 
Suy niệm: Chúa Giêsu có một cái nhìn về ông 
Dakêu khác với cái nhìn đầy thành kiến và 
khinh khi của những người xung quanh ông – 
ấy là nói thế chứ chưa chắc họ đã thèm để mắt 
đến ông. Chúa nhìn ông bằng cái nhìn trìu mến 
của một người nhận ra người thân yêu của mình 
ở giữa một đám đông; cái nhìn cảm thông và 
thấu hiểu tấm lòng của Dakêu; cái nhìn yêu 
thương nhân hậu “không bẻ gẫy cây lau bị dập, 
không dập tắt tim đèn còn khói”. Với cái nhìn 
của tình thương, Chúa gọi ông và mở lời đến 
thăm nhà ông, điều mà chắc hẳn ông rất ước ao 
nhưng chẳng dám ngỏ lời. Thật là một niềm 
hạnh phúc ngoài sự mong đợi của ông. Cái nhìn 
của Chúa như một luồng gió đầy sinh khí ùa 
vào nhà tâm hồn ông, quét sạch mọi dơ bẩn và 
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biến đổi ông thành con người mới. 
Mời Bạn: Chúa yêu thương quan tâm đến ta, 
Người luôn tìm kiếm, mời gọi và đón nhận ta 
trở về Ngài, dù ta có đang ở trong tình trạng 
xấu xa tồi tệ thế nào đi nữa, như chính Chúa 
Giêsu đã nói: “Con Người đến để tìm và cứu 
những gì đã mất.” Vậy bạn ơi, đừng bao giờ 
thất vọng về tình trạng tội lỗi của mình, cũng 
đừng thất vọng hay ôm thành kiến về những 
khuyết điểm của tha nhân. Chúa chỉ mong 
chúng ta sẵn sàng một con tim rộng mở để đón 
nhận Chúa và trở lại với Ngài. 
Chia sẻ: Bạn có cảm thấy tình yêu Chúa thôi 
thúc bạn trở về và đổi mới cuộc đời như Dakêu 
không? Hành động cụ thể nào bạn cho là thể 
hiện điều đó? 
Sống Lời Chúa: Từ bỏ một thói quen xấu, để 
chứng tỏ quyết tâm đổi mới cuộc đời và để đáp 
lại tình Chúa yêu ta. 
Cầu nguyện: Hát: “Gặp gỡ Đức Kitô”. 
 
18/11/09 THứ TƯ TUầN 33 TN 
Cung hiến Đền thờ thánh Phêrô và Phaolô Lc 19,11-28 

ĐầU TƯ CHO VIệC TRUYềN GIÁO 
“Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung 
thành trong việc rất nhỏ, thì anh hãy cầm 
quyền cai trị mười thành.” (Lc 19,17) 
Suy niệm: Đối với Chúa Giêsu, người đầy tớ tài 
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giỏi là người dám đầu tư sinh lợi tất cả vốn liếng 
Chúa trao vào công trình của Ngài. Công trình 
đó được Đức Bênêđictô XVI nói rõ trong sứ điệp 
nhân Ngày Thế Giới Truyền Giáo 18/10/2009 là 
công trình truyền giáo cho dân ngoại. “Công 
trình đó phải chiếm ưu tiên trong các chương 
trình mục vụ của các giáo phận.” Nếu người đầy 
tớ giỏi trong trình thuật hôm nay đã không chôn 
cất vốn liếng của mình, cũng không đầu tư cách 
rụt rè; trái lại, anh dám mạo hiểm đầu tư trọn vẹn 
theo ý chủ, thì Kitô hữu hôm nay cũng phải trang 
bị cho mình một tinh thần mạo hiểm như thế 
trong phương diện truyền giáo. Mọi vốn liếng 
tinh thần, vật chất không phải để Giáo Hội 
“chưng diện,” nhưng mọi sự và cả vốn liếng cuối 
cùng là mạng sống cũng được mời gọi đầu tư 
vào sứ mạng truyền giáo này. Đức Bênêđictô gọi 
những đầy tớ tài giỏi đầu tư cả mạng sống là 
“những người đã tận hiến cuộc sống cho công 
cuộc rao giảng Tin Mừng.” Động cơ thúc đẩy 
Giáo Hội đầu tư hết vốn chính là niềm tin vào 
Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho vốn liếng ấy 
sinh hoa lợi. 
Mời Bạn: Về phương diện truyền giáo cho dân 
ngoại, bạn, giáo xứ của bạn, giáo phận của bạn 
đang có chương trình gì? Chương trình đó có 
phù hợp ý Chúa không và được đầu tư thế nào? 
Chia sẻ: Thế nào là đầy tớ giỏi trong việc 
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Sống Lời Chúa: Đóng góp một sáng kiến 
truyền giáo của bạn cho gia đình, cho giáo xứ 
hoặc cho giáo phận. 
Cầu nguyện: Hát: “Lạy Chúa, xưa Chúa đã 
phán: lúa chín đầy đồng…” 
 
19/11/09 THứ NĂM TUầN 33 TN 
 Lc 19,41-44 

NHậN BIếT CHÚA ĐếN VIếNG THĂM 
“Sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, vì 
ngươi không nhận biết thời giờ ngươi được 
Thiên Chúa viếng thăm.” (Lc 19,44) 
Suy niệm: Nhìn từ trên núi Ô-liu, thành thánh 
Giêrusalem thật huy hoàng tráng lệ. Là trung 
tâm tôn giáo và chính trị của Ítraen, thế nên, 
mọi sinh hoạt của dân Do Thái đều qui hướng 
về đây cả. Hơn nữa, Giêrusalem còn có một chỗ 
đứng thật đặc biệt trong lịch sử ơn cứu độ, một 
chỗ thật ưu ái trong trái tim Đức Kitô: “Đã bao 
lần ta muốn tập họp con cái ngươi lại như gà 
mẹ tập họp gà con dưới cánh” (Lc 13,35). Thế 
nhưng chính tại đây mà biết bao tiên tri bị bách 
hại (Lc 13,34); các thượng tế, kinh sư, luật sĩ 
chống đối Đức Kitô cũng đều xuất phát từ 
Giêrusalem (Mt 15,1). Vì thế Người khóc 
thương cho số phận đang đợi chờ thành đô, vì 
đã không nhận biết ngày giờ mình được Thiên 



 30

Mời Bạn: Chúng ta có mời Chúa đến viếng 
thăm đền thờ tâm hồn chúng ta bằng việc siêng 
năng rước Thánh Thể không? Chúa có phải 
than khóc vì chúng ta bỏ ngoài tai lời Ngài gửi 
đến chúng ta qua các sứ giả của Ngài không?  
Chia sẻ: Trong Năm Linh Mục, bạn đã làm gì 
thiết thực trong việc giúp thánh hoá các linh 
mục, vị sứ giả đặc biệt của Chúa Kitô, nhất là vị 
chủ chăn của bạn? 
Sống Lời Chúa: Dâng một hy sinh cầu nguyện 
cho vị chủ chăn của mình. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su! Xin giúp chúng 
con biết hoán cải theo Lời Chúa dạy để chúng 
con xứng đáng được hưởng nhan thánh Chúa 
trên thành đô Giê-ru-sa-lem Thiên quốc là 
Nước Trời. 
 
20/11/09 THứ SÁU TUầN 33 TN 
 Lc 19,45-48 

SAY MÊ LờI CHÚA 
Hằng ngày Người giảng dạy trong Đền Thờ… 
toàn dân say mê nghe Người. (Lc 19,47-48) 
Suy niệm: Hitler được kể tên trong số những 
nhà hùng biện hàng đầu của nhân loại, lời nói 
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Mời Bạn: Lời Chúa có làm bạn say mê và lôi 
cuốn bạn đi theo và sống như Ngài không? 
Trong sứ điệp Truyền Giáo vừa qua, Đức 
Thánh Cha nói “sứ mạng truyền giáo của Giáo 
Hội là làm cho mọi dân tộc được ‘nhiễm’ niềm 
hy vọng (cứu độ).” Cách sống của bạn có 
“truyền nhiễm” được sức hấp dẫn của Lời Chúa 
khiến anh em lương dân cảm nhận, say mê và 
tin theo Lời Ngài không? 
Chia sẻ: Việc loan báo Tin Mừng của bạn có 
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Sống Lời Chúa: Trung thành suy niệm Lời 
Chúa hằng ngày và quyết tâm làm một việc cụ 
thể có hướng truyền giáo. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết say 
mê Lời Chúa là lẽ sống đời con. 
 
21/11/09 THứ BảY TUầN 33 TN 
Đức Mẹ dâng mình vào Đền Thờ Mt 12,46-50 

THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH CủA 
THIÊN CHÚA 

“Vì phàm 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) 
Suy niệm: Vào tháng 3 năm 2007, cặp vợ 
chồng diễn viên điện ảnh Mỹ, Brad Pitt và 
Angelina Jolie, đã nhận bé Phạm Quang Sáng 
làm con nuôi. Bé Sáng thật may mắn khi trở 
nên thành viên của gia đình Pitt và Jolie. Chắc 
chắn bé sẽ được hưởng những quyền lợi như 
những người con khác của cặp vợ chồng nổi 
tiếng này. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, 
Chúa Giê-su khẳng định rằng những ai thi hành 
ý muốn của Cha đều là mẹ, là anh em của Ngài. 
Như vậy, chúng ta còn may mắn hơn vì được là 
thành viên của gia đình Thiên Chúa, với chỉ 
một điều kiện là làm theo ý của Chúa Cha, 
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Mời Bạn: Nhiều người trong chúng mình ước 
ao được sinh ra trong gia đình giàu sang quyền 
quý, nhưng không ai có thể chọn cho mình cha 
mẹ và gia đình để sinh ra. Tuy nhiên, Chúa Giê-
su cho biết chẳng những Ngài mời gọi mà còn 
cho chúng ta quyền chọn lựa để bước vào gia 
đình giàu sang quyền quý bậc nhất, gia đình của 
Chúa Giê-su, để được đồng thừa hưởng gia tài 
với Ngài. Việc được làm người thân của Chúa 
Giê-su đồng nghĩa với điều kiện phải biết thi 
hành ý muốn của Cha, Đấng ngự trên trời. 
Chia sẻ: Bạn đã làm gì để thi hành ý muốn của 
Chúa Cha? 
Sống Lời Chúa: Nhận định đâu là ý Chúa nơi 
một việc cụ thể và làm theo điều bạn vừa nhận 
định. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, thi hành ý Cha 
là chìa khóa để con bước vào gia đình của 
Chúa. Xin giúp con luôn biết sống yêu thương 
phục vụ như ý Cha muốn để con luôn là người 
con ngoan trong gia đình của Chúa. Amen. 
 
22/11/09 CHÚA NHậT TUầN 34 TN – B   
Chúa Kitô, Vua Vũ Trụ Ga 18,33b-37 

CHÚA KITÔ, VUA TÌNH YÊU 
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“Tôi sinh ra và đến thế gian vì điều này là để 
làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự 
thật thì nghe tiếng tôi.” (Ga 18,37) 
Suy niệm: Thời quân chủ phong kiến đã qua rồi, 
nhưng thế giới vẫn đầy dẫy những loại “vua” độc 
tài hà khắc không kém những bạo vương thuở 
nào. Trong bối cảnh đó, con người vẫn còn 
mong chờ một vị Vua Cứu Thế giải phóng họ 
khỏi cảnh bị áp bức lầm than. Lời Chúa tuyên bố 
Ngài là Vua vẫn mang tính hiện đại với đầy đủ ý 
nghĩa và giá trị. Chúa Giêsu Vua, không như bất 
cứ một vị vua nào khác ở trần gian. Ngài không 
dùng đến sức mạnh quân sự, chính trị hay một 
thể chế nào khác ngoài danh hiệu là Vua Sự 
Thật; mà Sự Thật Ngài rao giảng là Thiên Chúa 
Tình Yêu, Đấng “yêu thế gian đến nỗi đã ban 
Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi 
phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 
3,16). 
Mời Bạn: Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, bạn 
được thông phần với Chúa Kitô trong chức vụ tư 
tế, ngôn sứ và vương đế. Chúa mời gọi bạn làm 
vua cai trị lòng mình để không đi vào con đường 
bất chính lầm lạc, không nuông chiều thân xác 
cũng không nhân nhượng những tật xấu, để sống 
một cuộc đời thanh cao, tâm hồn luôn bình an 
trong sáng. Nhờ đó bạn “nêu gương mẫu cho 
các tín hữu về lời ăn tiếng nói, cách cư xử, về 
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Sống Lời Chúa: Cư xử với nhau bằng một tình 
yêu bao dung độ lượng như Chúa Giêsu Kitô 
Vua. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Vua Tình Yêu, 
xin ban cho chúng con trái tim của Chúa. Xin 
giúp chúng con cảm nghiệm được tình yêu của 
Chúa bao la dường nào và để chúng con cũng 
biết đáp trả tình yêu Chúa một cách quảng đại 
và mạnh mẽ. 
 
23/11/09 THứ HAI TUầN 34 TN 
Th. Côlumban, viện phụ Lc 21,1-4 

VớI Cả TấM LÒNG 
“Thầy bảo thật anh em, bà goá nghèo này đã 
bỏ vào nhiều hơn ai hết.” (Lc 11,3) 
Suy niệm: Ai cũng công nhận “tốt gỗ hơn tốt 
nước sơn” nhưng người ta lại thường “xem mặt 
mà bắt hình dong,” dựa vào hình thức bên ngoài 
để đánh giá phẩm chất bên trong: Tuyển nhân 
viên mấy ai chọn tiêu chuẩn “xấu người đẹp nết” 
thay vì “ưu tiên có ngoại hình”? Lắm khi người 
ta đánh giá sản phẩm chỉ dựa vào mẫu mã kiểu 
dáng bao bì bắt mắt. Người ta cũng dễ có xu 
hướng thẩm định giá trị của một người dựa vào 
của cải, địa vị, bằng cấp, v.v. Chúa Giêsu thì 
khác; Ngài thẩm định giá trị hành vi từ đáy lòng 
con người. Ngài cho biết: Dù chỉ bỏ hai đồng 
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Mời Bạn xét lại cách bạn đánh giá người khác 
và bản thân căn cứ theo cách đánh giá của Chúa 
Giêsu: 
* Với tha nhân: ta thường ca ngợi, hoặc “xông 
hương” người này, người nọ vì họ thuộc “phe 
ta”, họ đóng góp lớn lao tiền của để đem lại một 
kết quả nào đó. Ngược lại, chúng ta coi thường, 
rẻ khinh ai đó vì họ nghèo, kém tài hay vụng 
về.  
* Với chính mình: Ta tự hào tự mãn vì được 
khen khi thành công, ta thất vọng chán ngán khi 
thất bại hoặc bị chê bai. Ta bị nhận chìm trong 
những dư luận bên ngoài hơn là sống thật với 
chính mình dưới cái nhìn của Chúa Đấng thấu 
suốt tất cả mọi sự về chính tôi. 
Sống Lời Chúa: Xét mình: “Cách tôi cư xử và 
cách tôi nhìn tha nhân đây có phải là cách của 
Chúa không?” 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa không cần con 
phải dâng cho Chúa những của lễ sang trọng 
hay đẹp đẽ bên ngoài. Nhưng Chúa cần con dám 
liều lĩnh phó thác và dâng trọn tất cả những gì là 
của con trong sự khiêm tốn chân thành. 
24/11/09 THứ BA TUầN 34 TN 
Th. Anrê Dũng Lạc, linh mục và các bạn tử đạo 
Khai mạc Năm Thánh 2010 tại Sở Kiện Lc 21,12-19 
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CƠ HộI Để LÀM CHứNG 
“Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, 
nộp cho các hội đường và nhà tù, và điệu đến 
trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 
Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho 
Thầy.” (Lc 21,12-13) 
Suy niệm: Ngày hôm nay lễ khai mạc Năm 
Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam sẽ diễn ra 
tại Trung Tâm Các Thánh Tử Đạo Sở Kiện. Ban 
tổ chức dự kiến sẽ có trên 4.000 linh mục và tu sĩ 
cùng khoảng 100.000 giáo dân về tham dự. Con 
số thực sự như thế nào, ít ngày nữa chúng ta sẽ 
biết, nhưng hầu chắc một điều là buổi lễ sẽ hết 
sức “hoành tráng” và không ít người sẽ vô cùng 
phấn khởi vì coi đây là dịp tốt để làm “vẻ vang 
đạo Chúa.” Cũng chính ngày hôm nay, Lời Chúa 
lại nhắc nhở chúng ta một cơ hội khác để làm 
chứng cho Chúa Kitô không dễ chịu tí nào: đó là 
bắt bớ, tù đày, là ngược đãi, giết hại… Các thánh 
tử đạo đã đón nhận những điều này như cơ hội 
tuyệt hảo để làm chứng cho Đức Kitô. 
Mời Bạn: Nếu nghĩ rằng chỉ những khi có “mở 
lễ lớn” mới có cơ hội làm chứng thì thật hời hợt 
và thiếu sót biết bao. Trái lại, mọi công việc, 
mọi giây phút cuộc sống đều có thể trở thành cơ 
hội làm chứng nếu như chúng được thực hiện 
với tinh thần Tin Mừng, với tâm tình Chúa 
Kitô. Trong thời đại nào việc làm chứng cũng 
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Chia sẻ: Kể ra những cơ hội thuận tiện và 
những thách đố cho việc loan báo Tin Mừng 
hôm nay. Bạn sẽ làm gì để làm chứng trong 
Năm Thánh này? 
Sống Lời Chúa: Làm chứng cho ít là một 
lương dân nhận biết và tin vào Chúa Kitô trong 
Năm Thánh này. 
Cầu nguyện: Đọc kinh Năm Thánh. 
 
25/11/09 THứ TƯ TUầN 34 TN 
Th. Catarina Alêxanđria, trinh nữ, tử đạo Lc 21,12-19 

VÌ DANH ĐứC KITÔ 
“Vì Danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù 
ghét, nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em 
cũng không bị mất đâu!” (Lc 21,17-18) 
Suy niệm: Nhiều người nghĩ rằng các kitô hữu 
ngày nay không còn chịu cảnh bách hại như vài 
ba thế kỷ trước đây. Nhưng thực tế trái lại: ngày 
nay chúng ta đang sống trong “một thời đại có 
rất nhiều chứng nhân, cách này hay cách khác 
đã biết sống Tin Mừng trong những hoàn cảnh 
bị đố kỵ và bách hại, nhiều khi đến độ phải lấy 
máu đào làm chứng tột cùng cho Chúa” (Gioan 
Phaolô II, “Novo millennio ineunte,” 41). Quả 
thật vẫn có nhiều thừa sai bị giết hại “vì danh 
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Mời Bạn: Đồng số phận với Đức Kitô nghĩa là 
chịu sỉ nhục, nhạo báng, bị bắt bớ, đánh đập 
thậm chí bị giết “vì danh Đức Kitô.” Mang thân 
phận con người yếu đuối, ai mà không run sợ? 
Nhưng Chúa Giêsu bảo chúng ta đừng sợ vì 
Ngài vẫn ở với chúng ta và Ngài bảo đảm “dù 
một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất 
đâu.” 
Chia sẻ: Có khi nào bạn được diễm phúc “chịu 
đau khổ vì danh Chúa Kitô” chưa? Bạn có thấy 
trong cuộc sống thường ngày, bạn có rất nhiều 
dịp để chịu đau khổ làm chứng cho Chúa không? 
Sống Lời Chúa: Làm một việc hy sinh phục vụ 
âm thầm và xin ơn can đảm làm chứng nhân 
cho Chúa. 
Cầu nguyện: Đọc kinh các Thánh Tử Đạo Việt 
Nam. 
 
26/11/09 THứ NĂM TUầN 34 TN 
 Lc 21,20-28 

ĐứNG THẳNG VÀ NGẩNG ĐầU 
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“Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em 
sắp được cứu chuộc.” (Lc 21,28) 
Suy niệm: Biết bao nguy cơ đang đe doạ tương 
lai con người: chiến tranh, khủng bố, đói khát, 
dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí 
hậu,... Con người không ngừng đặt ra một câu 
hỏi đầy ưu tư: nhân loại rồi sẽ đi về đâu? Phải 
chăng như Lời Chúa cho chúng ta biết những 
biến chuyển trong thiên nhiên, những hoang 
mang lo lắng trong lòng người là dấu hiệu ngày 
tận thế đang gần kề? Tuy nhiên đó cũng là lúc 
Chúa ngự đến trong uy quyền vinh quang để 
phán xét toàn thể nhân loại: kẻ dữ bị đoán phạt, 
người lành được ân thưởng và Nước Hòa Bình 
được thiết lập cho Thiên Chúa Cha. Như thế 
ngày Chúa đến không còn là ngày run khiếp sợ 
hãi nhưng là ngày mà những ai tin Chúa tràn 
đầy vui mừng và hy vọng: họ “đứng thẳng và 
ngẩng đầu lên vì giờ cứu thoát đã gần.” 
Mời Bạn: Sở dĩ tương lai và sự sống con người 
bị đe dọa là do họ gò lưng cúi đầu làm nô lệ 
cho tội lỗi. Họ sống ích kỷ, hưởng thụ lợi lộc 
trước mắt. Những giá trị tinh thần như tình yêu 
thương liên đới, khiêm tốn, hiền hòa bị loại trừ 
và trở thành đồ xa xỉ. Tương lai ở trong tay ta 
khi ta đưa tay ra cho Chúa dẫn dắt ta đi trên nẻo 
đường của Chúa. 
Chia sẻ: Trong môi trường chúng ta đang sống, 
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đang xảy ra tệ nạn nào? Chúng ta cần phải làm 
gì để giúp nhau thức tỉnh và xa lánh? 
Sống Lời Chúa: Để tôi có thể “đứng thẳng và 
ngẩng đầu” trong ngày Chúa đến, ngay từ bây 
giờ tôi can đảm nói “không” với tất cả những gì 
là tội lỗi. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Đấng nắm giữ vận 
mệnh chúng con. Có Chúa dẫn đưa, con tiến 
bước trong hi vọng và an tâm tin tưởng vào 
chiến thắng của Nước Chúa trong ngày Chúa 
vinh quang ngự đến. 
 
27/11/09 THứ SÁU TUầN 34 TN 
 Lc 21,29-33 

NƯớC THIÊN CHÚA ĐốI LạI Sự Dữ 
“Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là 
Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.” (Lc 21,30)  
Suy niệm: Nước Thiên Chúa là một thực tại rất 
khó diễn tả: nó vừa vô hình vừa hữu hình; vừa 
của Thiên Chúa vừa dành cho con người tham 
dự; nó đã khởi sự và đang trong quá trình hoàn 
tất... Chính Chúa Giê-su cũng cảm thấy khó mô 
tả nên mới nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa 
với cái gì đây?” (Mc 4,30). Và vì thế Ngài đã 
dùng nhiều hình ảnh khác nhau để minh họa 
(như nắm men, hạt cải, tiệc cưới...). Mặc dù 
phải dùng nhiều hình thức khác nhau để mạc 
khải Nước Thiên Chúa, nhưng xuyên suốt sứ 
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điệp, Chúa Giê-su đều trình bày Nước ấy như 
một thực tại chỉ xuất hiện khi sự dữ bị tiêu diệt. 
Thiên Chúa không tạo ra sự dữ nhưng ai muốn 
chiếm hữu Nước Thiên Chúa thì phải đương 
đầu với sự dữ và chiến thắng nó. Nói cách khác, 
Nước Thiên Chúa chỉ hiển trị khi sự dữ bị chiến 
bại. Vậy khi đối mặt với chiến tranh, loạn lạc, 
khủng bố, thiên tai... thì hãy đứng vững trong 
đức tin mà chống cự, vì Nước Thiên Chúa đã 
đến gần. 
Mời Bạn: Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng 
sống, đã chấp nhận cái chết để ban nghị lực cho 
chúng ta dám chết; và Ngài đã sống lại để giải 
thoát những ai sợ chết mà làm nô lệ sự dữ. Hãy 
suy niệm mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh để 
hoán cải đời mình cho xứng là môn đệ Chúa 
Ki-tô, là công dân Nước Trời. 
Chia sẻ: Sự dữ nào tôi đang tiếp tay? Và sự dữ 
nào tôi đang đương đầu? 
Sống Lời Chúa: Tích cực chống sự dữ (chẳng 
hạn sự gian dối, nạn phá thai,…) bằng lời cầu 
nguyện và bằng hành động. 
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho Nước Cha trị 
đến... xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, 
nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen. 
 
28/11/09 THứ BảY TUầN 34 TN 
 Lc 21,34-36 

“Kệ” 
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“Vậy anh em hãy đề phòng, chớ để lòng mình 
ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự 
đời...” (Lc 21,34) 
Suy niệm: Trên mỗi gói thuốc đều có lời 
khuyến cáo: “Hút thuốc lá có thể gây ung thư 
phổi;” thế nhưng rất nhiều người vẫn ung dung 
hút thuốc và biện bạch: “Thế thì cũng giống 
như đi ra đường có thể bị xe đụng thôi.” Chúng 
ta nghe rất nhiều lời cảnh báo: “Ma tuý là con 
đường ngắn nhất dẫn đến cái chết” nhưng tình 
trạng nghiện ngập mỗi ngày một gia tăng. “Kệ 
họ”: kiểu trả lời chúng ta khá thường nghe khi ai 
đó đề cập những vấn đề trên. “Họ” ở đây có thể 
là người khác: mặc-kệ-nó, dại thì chết! “Họ” 
cũng có thể là mặc-kệ-tôi, can gì đến anh! Lời 
Chúa luôn nhắc nhở chúng ta phải tỉnh thức sẵn 
sàng cho ngày Chúa đến: “Hãy đề phòng, chớ để 
lòng mình ra nặng nề….” Thế nhưng phải chăng 
bao người thời nay vẫn có thái độ dửng dưng 
phớt lờ của trước lời cảnh báo của Chúa? Phải 
chăng họ đang cư xử theo kiểu Chúa nói, cứ nói, 
“kệ” Chúa! Phần tôi, cứ “chè chén say sưa, lo 
lắng việc đời…”, “kệ” tôi?! 
Mời Bạn: Thiên Chúa là Cha hằng luôn ban lời 
để mời gọi con cái trở về với Người. Lời có khi 
là an ủi, có khi là thức tỉnh. Hãy nhìn lại cung 
cách chúng ta lắng nghe Lời: Chúng ta có đáp 
lại bằng cách tỉnh thức và hoán cải không? Liệu 
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chúng ta có đang dửng dưng, “mặc kệ” Lời 
Chúa để buông mình sống theo những đam mê 
ích kỷ không? 
Sống Lời Chúa: Trong ngày kết thúc của Năm 
phụng vụ, dành thêm thời gian để xét mình về 
một nết xấu, một tội mà mình hay tái phạm 
trong năm vừa qua và đề ra phương hướng chừa 
bỏ.  
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng 
con có thái độ sám hối luôn luôn, vì đó là dấu 
chỉ chúng con đang yêu mến và đáp lại Lời 
Chúa. Amen. 
 
29/11/09 CHÚA NHậT TUầN 1 MV – C   
 Lc 21,25-28.34-36 

Để KHởI ĐầU THờI ĐạI MớI 
“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện 
luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy 
đến và đứng vững trước mặt Con Người.” (Lc 
21,36) 
Suy niệm: Ngay ngày đầu tiên của năm phụng 
vụ, Lời Chúa nhắc nhở chúng ta hướng về ngày 
cánh chung, lúc cánh cửa thế giới này đóng lại 
để mở ra cánh cửa dẫn vào thế giới vĩnh cửu. 
Thời điểm “giao thừa” ấy thật nhiều thách đố. 
Nó chứa đầy đe doạ – những thiên tai, loạn lạc – 
làm người ta thất đảm, lung lay niềm tin. Đồng 
thời, nó cũng đầy những cám dỗ hưởng thụ 
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khiến người ta mê đắm, không còn sẵn sàng cho 
cuộc vượt qua nữa. Chúa Giê-su dạy chúng ta bí 
quyết để “đứng vững” trong những ngày ấy, đó 
là “tỉnh thức và cầu nguyện”. 
Mời Bạn: Lời Chúa cho biết có hai điều làm bạn 
không thể sẵn sàng cho ngày của Chúa: 1. lối 
sống hưởng thụ, tìm cách thoả mãn các đam mê 
lạc thú cách vô độ và ích kỷ khiến cho “lòng 
mình ra nặng nề vì chè chén say sưa;” 2. tính 
thực dụng do mải mê “lo lắng sự đời,” quên mất 
điều duy nhất cần thiết là đạt tới ơn cứu độ. Đối 
lại, xin bạn nhớ rằng “tỉnh thức và cầu nguyện” 
không phải là giải pháp chỉ dùng khi đã “hết 
thuốc chữa” mà là việc bạn phải làm trước tiên 
và luôn luôn trong suốt cuộc đời. 
Chia sẻ: Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam vừa 
bắt đầu, bạn làm gì để thăng tiến việc cầu 
nguyện và sống Lời Chúa trong gia đình/cộng 
đoàn của bạn? 
Sống Lời Chúa: Ghi câu sau đây tại nơi dễ thấy 
nhất trong nhà của bạn: “Tôi đã cầu nguyện 
hôm nay chưa?” 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết say 
mê cầu nguyện như Chúa. Xin giúp con cảm 
nghiệm được cầu nguyện cần thiết cho con như 
hơi thở cho cuộc sống, như tình yêu cho con 
được lớn lên trong Chúa. 
30/11/09 THứ HAI TUầN I MV 
Th. Anrê, tông đồ Mt 4,18-22 
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LINH ĐạO THÁNH GIÁ 
Chúa Giêsu bảo các ông: Các anh hãy theo tôi, 
tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới 
người như lưới cá.” Lập tức họ bỏ mọi sự mà 
đi theo Người. (Mt 4,20) 
Suy niệm: Qua lời giới thiệu qua Gioan Tẩy 
Giả, Anrê đã “đến mà xem” nơi Chúa Giêsu ở 
và trở thành một trong hai môn đệ đầu tiên của 
Chúa. Đang là cột trụ kiếm sống của gia đình, 
Anrê đã không ngần ngại bỏ lại đàng sau tất cả 
mọi sự: gia đình, nghề nghiệp… để theo Chúa. 
Anrê đã sẵn sàng “vác thập giá mình mà theo 
Chúa” dù mãi sau này ông mới hiểu thập giá đó 
là gì: đó là làm chứng cho Chúa Kitô bằng cái 
chết trên thập tự giá giống như Thầy Chí 
Thánh, một cây thập tự hình chữ X, như truyền 
thống cho biết. Sự từ bỏ như vậy vẫn còn là lời 
mời gọi và là thách thức cho thời đại chúng ta, 
một sự từ bỏ mà Đức Thánh Cha Beneđictô 
XVI gọi là “linh đạo thánh giá”, linh đạo chính 
yếu của Kitô Giáo – cho đi cả mạng sống để 
được Đức Kitô làm sản nghiệp cho đời mình. 
Nhờ linh đạo thập giá như thế, các nỗi đau 
thương của chúng ta đạt được ý nghĩa đích thực 
và mang lấy một giá trị cao quý. 
Mời Bạn: Như hạt lúa miến gieo vào lòng đất 
bị thối đi sẽ trổ sinh nhiều bông hạt. Bạn học 
được gì nơi thánh Anrê qua mẫu gương của 
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ngài: mau mắn theo Chúa, nhiệt thành rao giảng 
Lời Chúa, và chấp nhận chết trên thập giá để 
làm chứng cho Tin Mừng? 
Sống Lời Chúa: Vác thập giá mỗi ngày bằng 
cách từ bỏ một thói quen xấu để cầu nguyện cho 
việc rao giảng Tin Mừng. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy cho con biết 
noi gương thánh Anrê tông đồ: theo Chúa 
Giêsu một cách mau mắn, nói một cách nhiệt 
tình về Chúa với tất cả những ai con gặp gỡ, và 
sẵn sàng hiến dâng mạng sống con vì Danh 
Chúa. 
 


