
 

 

CHÚA NHẬT THƯỜNG NIÊN 32 NĂM A 
6 – 11 – 2011  

 Tin Mừng: (Mt 25, 1-13) 

Một hôm, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: 
1
"Nước Trời cũng giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn 

ra đón chú rể. 
2
 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm 

cô khôn. 
3
 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang 

dầu theo. 
4
 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang 

chai dầu theo. 
5
 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi 

ngủ cả. 
6
 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Kìa chú rể, ra đón đi!" 

7
Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn 

đèn. 
8
 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho 

chúng em chút dầu của các chị, vì đèn của chúng em tắt mất 
rồi!" 

9
 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và các 

chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn". 
10

 Ðang lúc 
các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được 
đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 

11
 

Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa 
Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!" 

12
Nhưng Người đáp: "Tôi 

bảo thật các cô, tôi không biết các cô!" 
13

 Vậy anh em hãy 
canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào, Con 
Người sẽ đến." 
 
 Suy Niệm: 
 

Trong mục “Cửa sổ tâm hồn” của báo Tuổi Trẻ có đăng một 

bài với tựa đề “Cho ngày hôm nay” như sau: Có hai ngày 

trong tuần chúng ta không nên lo lắng.  

 

Một ngày là ngày hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, 

những tội lỗi, những thiếu sót và những nỗi đau. Ngày hôm 

qua đã đi qua. Mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem 

ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thể nào hủy bỏ 

một hành động mà chúng ta đã làm cũng như không thể nào 

xóa đi một ngôn từ mà chúng ta đã thốt ra. Ngày hôm qua đã 

đi xa rồi! 

 

Còn một ngày nữa mà chúng ta không nên lo lắng, đó là 

ngày mai với những kẻ thù quá quắt, những gánh nặng cuộc 

sống, những hứa hẹn tràn trề. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc 

lên hoặc là chói lọi hoặc là khuất sau đám mây, nhưng dù gì 

thì nó vẫn sẽ mọc lên. Và trước khi nó mọc lên, vào ngày 

mai chúng ta chẳng có mối đe dọa nào, bởi lẽ nó vẫn chưa 

được sinh ra. 

 
Vì vậy chỉ còn một ngày duy nhất là ngày hôm nay. Bất cứ 
ai cũng đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra 
chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến người ta  

 
phát rồ – mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra 
ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể 
đem đến. 
 
“Năm cô trinh nữ khôn ngoan” là những con người của 
ngày hôm nay. Các cô không hối tiếc cho ngày hôm qua, 
cũng không lo lắng cho ngày mai, vì ngày hôm nay, các cô 
đang cầm đèn cháy sáng trong tay theo chú rể vào dự tiệc 
cưới. 
 
“Năm cô trinh nữ khờ dại” mãi mãi là những con người 
của ngày hôm qua. Cho dù các cô có đi mua thêm dầu, rồi 
cầm đèn cháy sáng trong tay, nhưng đã quá muộn, vì cửa đã 
đóng.Ngày hôm qua đã đi xa rồi! 
 
Cuộc đời người tín hữu Kitô lúc nào cũng phải được xem là 
ngày hôm nay, luôn sẵn sàng chờ chàng rể đến, để vào dự 
tiệc cưới Nước trời. Thế nào là người tín hữu luôn sẵn sàng? 
Tin Mừng hôm nay chỉ rõ: “Quả vậy, các cô dại mang đèn 
mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang 
đèn vừa mang chai dầu theo”. Cốt lõi vấn đề là ở chỗ đó. 
Các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, nên các cô 
sẽ mãi mãi là người đến sau, mãi mãi phải đứng bên ngoài, 
suốt đời hối tiếc. Vì ngày hôm qua đã đi xa rồi! 
 
Trái lại, các cô khôn vừa mang đèn vừa mang theo chai dầu. 
Đèn chính là ánh sáng đức tin luôn chiếu tỏa từ ngày chịu 
phép rửa tội. Đã có đèn thì phải có dầu; đã thắp đèn thì phải 
hao dầu, hao dầu thì phải châm thêm mỗi ngày. Dầu ấy 
chính là dầu bác ái yêu thương. Chỉ có dầu tình yêu mới 
thắp sáng được cây đèn đức tin của người tín hữu. Thánh 
Gioan viết: “Ai không yêu thương thì không biết Thiên 
Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu”. 
 
Ai vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo người đó được kể 
là người sẵn sàng và là thực khách danh dự của tiệc cưới 
Nước Trời. Thánh Matthêu ghi rõ: “Những cô đã sẵn sàng 
được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới”. Vì thế, những người 
luôn sẵn sàng là những con người của ngày hôm nay, không 
hối tiếc cho ngày hôm qua đã đi xa rồi, cũng chẳng lo lắng 
cho ngày mai chưa tới, nhưng chỉ tỉnh thức trong ngày hôm 
nay cho đèn luôn cháy sáng, cho dầu vơi lại đầy. 
 
Người ta cứ tự hỏi: Bao giờ chàng rể đến? Bình dầu thì cứ 
vơi dần! Màn đêm buông xuống, đôi mắt cũng nặng trĩu 
theo! Chờ đợi bao giờ cũng mệt mỏi căng thẳng! – Biết rằng 
đèn cháy sáng thì dầu cũng cạn. Tình yêu chờ đợi mãi cũng 
mòn mỏi, lời kinh có khi cũng phôi pha, cây đàn có lúc cũng 
quên mất nốt nhạc. Hãy kín múc dầu tình yêu nơi suối 
nguồn yêu thương, chính là Bí tích Thánh Thể. Nơi đó, 
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chúng ta không chỉ nhận được dầu tình yêu, dầu ân sủng, mà 
còn được trao ban chính mình Người làm của ăn, để chúng 
ta tỉnh thức mà chờ đợi Người dẫn đưa ta vào tiệc cưới 
Nước Trời. 
 

 Cầu Nguyện:  

 
Lạy Chúa Giêsu, nếu ngày mai Chúa quang lâm, chắc chúng 
con sẽ vô cùng lúng túng. Thế giới này còn bao điều khiếm 
khuyết, dở dang, còn bao điều nằm ngoài vòng tay của 
Chúa. Chúa đâu muốn đến để hủy diệt, Chúa đâu muốn mất 
một người nào... 
 
Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa xây dựng một thế 
giới yêu thương và công bằng, vui tươi và hạnh phúc, để 
ngày Chúa đến thực là một ngày vui trọn vẹn cho mọi người 
và cho cả vũ trụ. 
 
Xin nuôi dưỡng nơi chúng con niềm tin vững vàng và niềm 
hy vọng nồng cháy, để tất cả những gì chúng con làm đều 
nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại. Amen. 

   *** 

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM A 
13 – 11 – 2011 

 Tin Mừng: (Mt 25,14-30) 

Khi ấy, Ðức Giêsu phán cùng các 
môn đệ dụ ngôn này rằng: "Có 
người kia sắp đi xa, liền gọi đầy 
tớ riêng của mình đến mà giao 
phó của cải mình cho họ. Ông 
cho người này năm nén, người 
kia hai nén, người khác nữa một 
nén, tùy khả năng riêng mỗi 
người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 
người đã lãnh năm nén lấy số tiền 
ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời 

được năm nén khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai nén gây 
lời được hai nén khác. Còn người đã lãnh một nén thì đi đào 
lỗ chôn dấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông 
chủ của các đầy tớ ấy đến thanh toán sổ sách với họ. Người 
đã lãnh năm nén tiến lại gần, đưa năm nén khác, và nói: 
"Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm nén, tôi đã gây lời 
được năm nén khác đây". Ông chủ nói với người ấy: "Khá 
lắm! hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc ít 
mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. 
Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" Người đã lãnh 
hai nén cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao 
cho tôi hai nén, tôi đã gây lời được hai nén khác đây". Ông 
chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi người đầy tớ tài giỏi và 
trung thành! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ 
đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của 
chủ anh!" Rồi người đã lãnh một nén cũng tiến lại gần và 
nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ 
không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem 
chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm 
lấy!" Ông chủ đáp: "Hỡi tên đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! 
Ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì 
đáng lý ngươi phải gởi số bạc của ta cho các chủ ngân hàng, 

để khi ta đến, ta thu hồi của thuộc về ta cùng với số lời chứ! 
Vậy các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho 
người đã có mười nén. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm 
và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, 
cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó 
ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến 
răng". 
 
 Suy Niệm: 
 

Hẳn rằng chúng ta đã hiểu được ý nghĩa dụ ngôn về những 

nén bạc: Ông chủ là Thiên Chúa, nén bạc là những tài năng 

Ngài đã trao ban. Lúc ông chủ trở về và tính sổ là lúc Thiên 

Chúa phán xét và chúng ta phải trả lẽ về những khả năng đã 

dùng.  

 

Trước tôn nhan Chúa, thì giàu sang hay nghèo hèn, già cả 

hay trẻ thơ, tất cả đều không mấy quan trọng. Điều cần thiết 

đó chính là sự cộng tác của chúng ta với ơn Chúa, chính là 

sự cố gắng của chúng ta để sử dụng và sinh lời từ những nén 

bạc Chúa đã trao gửi. Vậy sự cố gắng sẽ đem lại những hậu 

quả nào cho chúng ta? 

 

Trước hết, sự cố gắng sẽ đem lại những thành công về 

phương diện vật chất. Thực vậy, như chúng ta thường nói: 

- Kiến tha lâu cũng đầy tổ. 

- Năng nhặt thì chặt bị. 

- Nước chảy đá mòn. 

- Có công mài sắt có ngày nên kim. 

 

Những thành công trên đường đời chỉ dành cho những người 

biết cố gắng mà thôi. Một con chuột nhắt cứ cắn mãi cắn 

hòai cũng có ngày làm đứt sợi dây thừng. Từng nhát búa bổ 

dần cũng có ngày đốn gẫy cây cổ thụ. Từng giọt nước nhỏ 

dần cũng có ngày chọc thủng phiến đá. Chính vì thế, tương 

lai được hứa hẹn không phải cho những kẻ thông minh tài 

trí, nhưng cho những người biết hành động hơn, biết chăm 

chỉ hơn, biết cố gắng hơn, như tục ngữ đã nói: 

Có làm thì mới có ăn, 

Không dưng ai dễ mang phần đến cho. 

 

Tiếp đến, sự cố gắng sẽ đem lại những thành công về 

phương diện tinh thần. Thực vậy, kinh nghiệm cho thấy 

muốn trở nên một người tài giỏi thì phải chăm chỉ học hành. 

Khi tìm hiểu về những thiên tài trong lịch sử, người ta đã ghi 

nhận chỉ có 5% là do khả năng trời ban cho, còn lại 95% là 

do sức cố gắng. Chính vì thế, người Trung Hoa đã nói: Ngọc 

bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Viên ngọc mà 

không dũa không mài thì không thể trở thành đồ trang sức 

quí giá. Con người cũng vậy, nếu không chịu khó học hành 

thì không thể nào biết được lý lẽ mà cư xử. Thực vậy: 
              Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài, 

Cũng thành vô dũng, cũng hoài ngọc đi. 
 

Kinh nghiệm cũng cho thấy: thay đổi được một thói hư, xóa 

bỏ được một tật xấu là điều rất khó và đòi hỏi nhiều cố gắng. 

Một ông bố quyết định từ bỏ rượu chè bằng cách mỗi lần 

ngồi vào bàn cơm, ông ta đều nhỏ một giọt nến vào chiếc ly 
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uống rượu.  Cứ thế, cứ thế cho tới khi chiếc ly đầy nến và 

ông ta chừa bỏ được tật nghiện rượu của mình. Đời sống là 

một cuộc giao tranh khiến chúng ta phải cố gắng và chiến 

đấu không ngừng. Sống trong cuộc đời, chúng ta như người 

bơi ngược dòng nước, nếu không cố gắng bơi, thì sẽ bị dòng 

nước cuốn trôi. Đứng trước những thói hư tật xấu, nếu 

chúng ta không cố gắng chống trả, thì rồi chúng ta sẽ bị 

nhận chìm trong tội lỗi lúc nào cũng chẳng hay.  

 

Sau cùng, trong phạm vi thiêng liêng, mặc dù Chúa Giêsu đã 

cứu chuộc chúng ta, nhưng không phải là đã xong xuôi, trái 

lại chúng ta còn phải tiếp tục cộng tác với Ngài và ra sức 

chiến đấu không ngừng. Vì thế, thánh Augustinô đã nói: 

Khi tạo dựng nên chúng ta, Chúa không cần hỏi ý kiến 

chúng ta. Tuy nhiên, để cứu chuộc chúng ta, Ngài cần chúng 

ta ưng thuận và cộng tác với Ngài, bởi vì chính Ngài cũng 

không thể cứu chuộc chúng ta, nếu như chúng ta không 

muốn. 

 

Hãy tự cứu lấy mình, rồi trời sẽ cứu. Lời nói này có nghĩa là 

trong mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta phải 

cố gắng và cố gắng không ngừng. Trong ngày sau hết, Thiên 

Chúa không hỏi chúng ta đã làm được những gì, trái lại Ngài 

muốn biết chúng ta đã chiến đấu như thế nào, có sinh lời cho 

Chúa từ những nén bạc Ngài đã trao gửi hay không? 

 

 Cầu Nguyện:  

 
Lạy Cha, nhiều khi con vui mừng vì được Cha ban cho rất 
nhiều thuận lợi trong đời sống. Và con đã hãnh diện và tự 
hào với những người kém may mắn hơn con. Hôm nay, con 
thấy mình thật dại dột, vì nếu con không dùng những thuận 
lợi ấy để bù đắp lại cho những người kém may mắn hơn 
con, thì vào ngày Cha phán xét, chính những thuận lợi ấy lại 
trở thành những gì gây bất lợi cho con. Xin cho con ý thức 
được trách nhiệm của con đối với họ. Amen. 

   *** 

CHÚA NHẬT LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ 
           20 – 11 – 2011 

 Tin Mừng: (Mt 25, 31-46) 

 
Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn 
đệ rằng: 

31
"Khi Con Người đến trong 

vinh quang  của Người, có tất cả các 
thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ 
ngự lên ngai vinh hiển của Người. 

32
 

Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp      
trước mặt Người, và Người sẽ tách  
biệt họ với nhau, như mục tử tách    
biệt chiên với dê. 

33
Người sẽ cho      

chiên đứng bên phải Người, còn dê ở 
bên trái. 
 
34

Bấy giờ Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải 
rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng 
Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên 
lập địa. 

35
 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; 
36

 
Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi 
đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm". 
 
37

Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, 
có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà 
cho uống; 

38
 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp 

rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 
39

 Có bao giờ chúng 
con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?" 
40

 Ðể đáp lại, Ðức Vua sẽ bảo họ rằng: "Ta bảo thật các 
ngươi: 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". 
 
41

Rồi Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: 
"Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa 
đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 
42

 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các 
ngươi đã không cho uống; 

43
 Ta là khách lạ, các ngươi đã 

không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho 
mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom". 
44

Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có 
bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, 
hoặc là trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ 
Chúa đâu?" 

45
 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo 

thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho 
một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã 
không làm cho chính Ta vậy". 
 
46

Thế là họ sẽ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những 
người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời". 
 
 Suy Niệm: 
 
Chúng ta hãy tưởng tượng giả sử ngày hôm nay có một 
người khách lạ nào đó chưa bao giờ nghe đến Kitô giáo là 
gì, và người đó đang ở giữa chúng ta, cùng tham dự Thánh 
lễ Chúa Nhật hôm nay với chúng ta, khi nghe chúng ta tung 
hô "Chúa Giêsu là Vua vũ trụ". Ngỡ ngàng, người đó hỏi 
chúng ta: "Quí vị có một vị Vua à? Ngài ở đâu? Làm sao có 
thể gặp Ngài được?". Lúc đó có lẽ đức tin sẽ soi sáng giúp 
chúng ta tìm ra những câu trả lời thật hay, thật ý nghĩa. Nào 
là Ngài đang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha kể từ khi Ngài từ 
cõi chết sống lại. Nào là Ngài đang hiện diện với cộng đoàn 
các tín hữu. Nào là Ngài là Vua của vũ trụ, vì Ngài đã tạo 
dựng vũ trụ này cho con người. 
 
Đó là những câu trả lời đúng nhưng chưa đủ, vì chưa trả lời 
câu hỏi: "Làm sao để gặp được Ngài?. Trong đời sống cụ thể 
của chúng ta, Chúa Giêsu đang ngự trị ở đâu? Lúc nào và 
thế nào? Ngài hiện diện ở bất cứ nơi nào của một con người, 
bất luận nam hay nữ, màu da hay sắc tộc hoặc ngôn ngữ 
nào. Bởi thật, tất cả những ai đang khao khát muốn tìm gặp 
được Ngài và muốn yêu mến Ngài, chúng ta phải cố gắng 
thực hành đức bác ái huynh đệ đối với những người anh chị 
em ấy. 
 
Với niềm tin đích thực của người Kitô hữu, chúng ta tin rằng  
Chúa Kitô Vua vũ trụ đang hiện diện và đồng hành với 
chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống, nhưng Ngài 
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đang bị xã hội ruồng bỏ và quên lãng. Sự hiện diện của 
Chúa Kitô luôn ở bên những người nghèo khổ, rách rưới bị 
mọi người bỏ rơi. Ngài hiện diện nơi những ngươi bệnh 
hoạn tật nguyền đang mất hết ý vị của đời sống mà hằng 
ngày phải chết dần, chết mòn bởi sự cô đơn buồn tủi. Ngài 
hiện diện nơi những người bị bạc đãi và bị hiểu lầm, vì là 
nạn nhân của tranh giành ganh tị, chỉ vì khác ý thức hệ, đang 
lủi thủi chịu số phận hẩm hiu mà không biết than thở cùng 
ai. Ngài hiện diện nơi những trẻ em bạc phúc bị ruồng rẫy, 
lầm lạc, đang tìm kiếm một cách vô vọng một chút lương 
tâm, một chút yêu thương của người khác để lớn lên và phát 
triển. 
 
Thật vậy, nước Ngài sẽ bao trùm cả nhân loại, vương quốc 
của Ngài sẽ rạng rỡ huy hoàng khi người khó nghèo được 
chia cơm sẻ áo, khi con tim người bệnh hoạn tật nguyền 
buồn đau khổ sầu được an ủi nâng đỡ, khi nhân loại mở rộng 
vòng tay đón nhận những đứa trẻ chưa bao giờ được yêu 
thương. Nước Ngài sẽ đến khi công bình và bác ái ngự trị, 
cho nên vương quốc của Ngài là vương quốc của "Tình 
Yêu". Tình yêu đó được thể hiện qua từng hành động, từng 
lời nói của Đức Giêsu Kitô, Vị Vua Chí Tôn Chí Thánh. 
 
Khi đọc Tin Mừng của Ngài, chúng ta chỉ thấy sứ điệp của 
Ngài là sứ điệp "Yêu Thương", một vị Vua luôn chăm sóc 
và dạy dỗ thần dân con đường hạnh phúc thật, để cùng nhau 
sống yêu thương hạnh phúc ở đời này như là một tiền 
nghiệm của hạnh phúc trường sinh đời sau, nơi nước tình 
yêu không bao giờ tắt. 
 
Là con dân của nước Thiên Chúa, nước của tình yêu, chúng 
ta hãy cùng nhau làm tròn bổn phận công dân của mình là 
góp phần xây dựng cho tình yêu được ngự trị lên mặt đất 
này. Nếu tôi yêu mến Chúa, tôi không thể nào ngồi yên để 
hưởng tiện nghi trong đời sống của tôi, trong lúc bao nhiêu 
người lầm than cực khổ xung quanh tôi đang cần đến tình 
yêu thương chia sẻ. Tôi biết rằng, tôi không thể làm được gì 
thêm cho Chúa cả, vì Người là Đấng trọn tốt trọn lành. 
Nhưng tôi là thần dân trong nước của Chúa, tôi không mang 
lại cho anh chị em của tôi một cái gì và đó chính là điều tôi 
bị xét đoán. Sự xét đoán ấy là xét đoán về tình yêu đối với 
đồng loại. 
 
Vì thế, nếu tôi chỉ biết thu mình trong cái vỏ ốc ích kỷ, tôi 
cũng sẽ nghe Chúa tuyên phán với tôi rằng: "Ta đói các 
ngươi không cho ăn, Ta khát các ngươi không cho uống. Ta 
rách rưới các người không cho áo mặc. Ta không có nơi cư 
ngụ, các ngươi không cho nơi nương tựa. Ta là người nghèo 
khó vô sản, ngươi đã không thiết tập lại công bình". Rồi còn 
bao nhiêu án nữa sẽ tuôn xuống trên con người không biết 
thương xót. 
 
Yêu ai thì giống người ấy. Tôi không thể yêu Thiên Chúa là 
Vua Tình Yêu, khi tôi không giống Người là Đấng hay 
thương xót. Tình yêu của con người đối với Thiên Chúa là 
chiêm niệm và cầu nguyện, nhưng đối với tha nhân là linh 
hoạt và hay phân phát. Cho nên khi đã nhận Đức Giêsu Kitô 
là Vua chúng ta phải cố gắng sống xứng đáng là công dân 
của nước Người, nước của tình yêu. 
 

 Cầu Nguyện:  
 
Lạy Chúa,  
Chúng con xin trung thành với Đức Kitô Vua. 
Chúng con ao ước và âu yếm vũ trụ của Người. 
Chúng con nhận biết vương quốc của Ngài là một vương 
quốc sự thật và sự sống, Của sự thánh thiện và ân sủng. 
Chúng con cũng ước ao làm những gì chúng con có thể, 
Để qua lời cầu nguyện và hành động có thể mang thế giới 
này về với vương quốc của Người, 
Một vương quốc của bình an, công bình và tình yêu. Amen. 
 

*** 
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG  

27 – 11 – 2011 
Năm B 2012 

 Tin Mừng : (Mc 13, 33-37) 
 

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng 
các môn đệ về ngày Quang 
Lâm của Người rằng: 

33
 

"Chúng con hãy coi chừng, hãy 
tỉnh thức và cầu nguyện, vì 
chúng con không biết lúc đó là 
lúc nào. 

34
 Ví như người đi 

phương xa, để nhà cửa lại, trao 
quyền hành cho các đầy tớ của 
mình, chỉ định cho mỗi người 
một việc, và căn dặn cho người 

giữ cửa lo tỉnh thức. 
35

 Vậy chúng con hãy tỉnh  thức, vì 
chúng con  không biết khi nào chủ nhà trở về: Lúc chập tối 
hay nửa đêm, lúc gà gáy hay ban sáng. 

36
 Chúng con  phải 

tỉnh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp chúng con  
đang ngủ. 

37
 Ðiều Ta bảo với chúng con đây, Ta cũng nói 

với hết thảy mọi người là: hãy tỉnh thức!" 

 Suy Niệm:  

 

Nỗi lòng khắc khoải chờ mong của các tín hữu tiên khởi đã 

được xoa dịu và soi sáng bởi lời Chúa Giêsu trong Tin 

Mừng hôm nay. Chúa Giêsu tự ví mình như một người chủ 

nhà phải ra đi vắng xa và vắng lâu. Sau khi trao phận sự 

quản lý cơ nghiệp cho gia nhân, mỗi người tuỳ theo chức vụ 

của mình. Chúa Giêsu đặc biệt tín cẩn và căn dặn người 

canh cửa hãy tỉnh thức.  

 
Phải, hãy tỉnh thức để đón chờ ngày tái ngộ, cuộc tái ngộ có 
thể sẽ xảy ra một cách bất ưng và một lúc nào đó trong đêm, 
gia nhân và người canh cửa phải tỉnh thức luôn thức trong 
ánh sáng ban ngày để không ngái ngủ không thất hứa với 
chủ nhà trước lúc ra đi. Đọc đoạn văn vào khung cảnh lịch 
sử cứu độ giữa ngày về trời và ngày trở lại của Chúa Kitô 
chúng ta có thể nói thái độ tỉnh thức đó chính là thái độ của 
Giáo Hội, của đoàn dân Chúa và nhất là của những người 
hữu trách các cộng đoàn.   
 
Hãy tỉnh thức vì các con không biết lúc đó là lúc nào, lời 
kêu gọi tỉnh thức của Chúa Giêsu gợi lên trước tiên ý nghĩ 
về sự chết. Mùa Vọng là mùa chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh. 
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Mà Mùa Giáng Sinh là mùa của lễ lạc, của liên hoan của vui 
mừng, liệu có hợp thời để nói về sự chết không. Kỳ thực dù  
chúng ta có muốn hay không thiên nhiên và nền văn hóa 
ngày nay luôn mang những mầm móng của sự chết. Quanh 
năm tứ thời bạt tiết, sự vật các biến cố và ngay cả con người 
tất cả đều đang rơi vào tình trạng quên lãng, một chiếc xe 
vửa xuất xưởng, một chiếc máy điện toán vừa mang về đến 
nhà, một chiếc điện thoại cầm tay vừa mới cắt chỉ, tất cả đều 
đang rơi vào lỗi thời, kỹ thuật ngày càng tiến bộ cuộc sống 
con người càng có nhiều tiện nghi, nhưng chúng ta cũng ghi 
nhận rằng: tuổi thọ của các phát minh các biến cố và ngay cả 
của con người cũng trở thành ngắn ngủi hơn . Các tiện nghi 
vật chất chẳng khác nào các đợt sóng biển, hết đợt này đến 
đợt khác đã đập vào bờ và biến mất. Người Việt Nam chúng 
ta thường nói: Có mới nới cũ, chúng ta dễ quên cái cũ và 
chuộng cái mới, đôi khi chúng ta cũng có một thái độ như 
thế đối với cả con người. 
 
Trong sở làm người ta luôn đòi hỏi năng lực, sáng kiến và 
sự trẻ trung, người già hay người có tuổi bị cho về hưu, 
không phải vì người ta muốn giải thoát họ khỏi gánh nặng 
của công việc mà là để làm cho chỗ làm luôn được sinh 
động, nhờ những thành phần trẻ hơn. Nhiều người bị xem 
như đã chết cho dẫu họ vẫn còn sống hay vẫn còn cố gắng 
phấn đấu sống còn. Một triết gia nào đó đã có lý để nói:  
“Con người sinh ra là để chết”. Từ ngàn xưa Kinh Thánh đã  
viết: “Có một thời để sống, có một thời để chết”. Trong sự 
sống đã có mầm móng của cái chết. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mùa Vọng là mùa để chờ đợi một ánh sáng mới, một sự tái 
sinh của Chúa Kitô trong cuộc sống chúng ta, cho nên cũng 
là mùa của sám hối. Để cho cuộc tái sinh của Chúa Kitô 
trong cuộc sống của chúng ta có thể diễn ra, chúng ta còn có 
thể chết với con người cũ tội lỗi trong chúng ta. 
 
Mùa Vọng cũng là mùa của chuẩn bị, chúng ta là những 
người lữ hành đang đi về ngôi nhà vĩnh cửu trên thiên đàng, 
trong khi chúng ta chuẩn bị cho ngày trở lại của Chúa, thì ơn 
của Chúa Thánh Thần luôn có sẵn trong Kinh Thánh và các 
Bí Tích. Được canh tân nhờ các ân huệ của Chúa Thánh 
Thần, chúng ta sẽ không còn có lý do gì để phải sợ chết, bởi 
vì như Thánh Phaolô đã trấn an chúng ta trong thư thứ nhất 
gửi cho giáo đoàn Côrintô: Chính Chúa Kitô sẽ ban cho 
chúng ta ơn bền đỗ cho đến cùng. Không có gì đáng trách 
trong ngày Chúa Giêsu, Chúa Kitô, Chúa chúng ta ngự đến. 
Trong ngày Chúa Kitô trở lại vinh quang, sự chết sẽ chết sẽ 
không còn sự chết nữa. 
 
 Cầu Nguyện:  
 
Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã ban cho chúng con một thời gian 
cưú độ đặc biệt là Mùa Vọng, để chúng con biết chuẩn bị 
tâm hồn đón nhận muôn hồng ân của Chúa, giữa những của 
đời chóng qua này xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức để 
tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu. Amen. 

 
Minh Chánh Tổng Hợp 
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