
 

 

 

 
 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT 31 MÙA  THƯỜNG NIÊN  NĂM A 

LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN 

2  – 11  - 2014  
 

 Tin Mừng:  Ga 6,37-40 
 
37

 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: "Tất cả những 
người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với 
tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 

38
 vì tôi tự trời mà xuống, 

không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã 
sai tôi. 

39
 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người 

đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ 
sống lại trong ngày sau hết. 

40
 Thật vậy, 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." 
 
  Suy Niệm:  

 
Những người đã qua đời như đi vào cõi 
huyền nhiệm, để lại bao nhung nhớ và 
cảm tình ngổn ngang trong lòng chúng 
ta. Cảm tình đó tìm được cơ hội bùng 
phát nhờ những câu kinh lời nguyện 
kèm theo những lễ nghi trong tháng các 
linh hồn. 
 
Niềm tin cho phép chúng ta đi sâu vào 

cõi huyền nhiệm đó. Từ xa xưa, các tín hữu đã tìm được 
nguồn an ủi lớn lao khi biết người thân đang cần lời cầu 
nguyện và hy sinh để được giải thoát. Chết không phải là 
hết! Sau cõi đời này cũng không phải chỉ có Thiên đàng và 
Hỏa ngục! Ði vào cõi chết không phải là chấm dứt mọi liên 
hệ với trần gian. Niềm tin này thật lớn lao vì giúp ta tránh 
được những cái nhìn bi quan và cực đoan về số phận những 
người ra đi trước chúng ta. 
 
Từ thế kỷ 11 đã có thánh lễ cầu hồn. Trước đó giáo dân đã 
có thói quen tưởng nhớ những người quá cố. Thế kỷ 3, các 
văn sĩ Kitô giáo như Tertuliano đã nói đến một nơi lưng 
chừng dành cho các tín hữu nghỉ ngơi chờ ngày chung thẩm. 
Ðồng thời cũng có nhiều người nghĩ các Kitô hữu đã khuất 
cũng cần thanh tẩy trước khi chiêm ngưỡng Thiên Nhan. 
Nhưng Giáo Hội Ðông Phương thường nhấn mạnh đến đặc 
tính của những linh hồn sống trong tình trạng "lưng chừng": 
họ khao khát sớm được chiêm ngưỡng Thiên Nhan. Trong 
khi đó, Giáo hội Công giáo thường chú trọng tới hình phạt 
trong nơi luyện ngục. 
 
Tuy nhiên cả Ðông Phương và Roma đều tin tưởng lời cầu 
nguyện và việc lành của người sống giúp cho người quá cố 
thoát khổ hình luyện ngục. Niềm tin đó bắt nguồn từ mầu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
nhiệm hiệp thông. Nếu không có ngày lễ cầu hồn, tín điều 
các thánh thông công không được diễn tả trọn vẹn. Tín điều 
các thánh cùng thông công cho thấy các tín hữu còn sống có 
thể đóng góp vào việc giải thoát các linh hồn khỏi luyện 
ngục. Thật vậy, trong Ðức Kitô, tất cả các chi thể đều liên 
đới với nhau. Phụng vụ khiến Kitô hữu có thể đối diện với 
cái chết với niềm tin và hy vọng vì sự sống mới trong Ðức 
Kitô như Thiên Chúa đã hứa. Thật vậy, Ðức Kitô là niềm hy 
vọng của người sống và kẻ chết. 
 
Niềm hy vọng ấy chỉ dành cho những ai yêu mến Thiên 
Chúa. Sống hay chết họ đều hiệp thông với Ðức Kitô và với 
nhau. Quả thực, "chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên 
chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ 
Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta" (Rm 5:5). Chính 
Thánh Thần phục sinh thân xác Ðức Kitô. Từ nay sự sống sẽ 
trỗi dậy trong toàn nhiệm thể, vì "Ðức Kitô đã chết vì chúng 
ta… Ðó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta" 
(Rm 5:8). Các linh hồn trong luyện ngục cũng là những chi 
thể Ðức Kitô. Họ cũng sẽ hưởng trọn vẹn tình yêu Thiên 
Chúa từ cái chết và phục sinh của Người. 
 
An ủi biết chừng nào khi biết "Ðấng bênh vực tôi vẫn sống" 
(G 19:25) để giải thoát các linh hồn đang bị giam cầm trong 
luyện ngục. Người sống để nối kết các chi thể với nhau, để 
"hòa giải chúng ta với Thiên Chúa" (Rm 5:11). Cuộc hòa 
giải đó chỉ trọn vẹn khi tất cả "sống lại trong ngày sau hết" 
(Ga 6:40). Các linh hồn trong luyện ngục nôn nóng chờ đợi 
"ngày sau hết" đó trong niềm tin tưởng thánh ý Chúa Cha sẽ 
được thực hiện vì "tất cả những ai thấy người Con và tin 
tưởng vào người Con, thì được sống muôn đời" (Ga 6:40). 
 
Sự sống đó khởi nguồn từ cái chết và sự phục sinh của Ðức 
Giêsu Kitô. Bởi đó, Kitô hữu không bao giờ dứt niềm hy 
vọng, dù phải đối đầu với tử thần, vì họ tin chắc sẽ được 
chia sẻ sự sống với Ðức Kitô. Có như thế, chúng ta mới thấy 
tất cả quyền năng của Thiên Chúa tình yêu đầy sáng tạo và 
hằng quan tâm đến Dân Người. Cái chết không phải là sức 
mạnh tử thần. Trái lại, trong cái chết của con người, tử thần 
phải đương đầu với Thiên Chúa hằng sống. Nếu tin, con 
người sẽ chứng kiến tất cả sự bất lực của tử thần. Thay vì 
thất vọng khi đi đến cuối đời, họ sẽ thấy bàn tay dịu dàng 
Thiên Chúa đưa họ vào một cuộc sống mới, cuộc sống vĩnh 
cửu, cuộc sống hoàn toàn cho Thiên Chúa. Một cuộc chuyển 
hóa nhẹ nhàng đem mọi người vào cõi chan hòa ánh sáng, 
niềm vui, bình an và vinh quang Thiên Chúa. Còn gì an ủi 
hơn khi từ giã trần gian đầy biến động để bước vào cõi vĩnh 
hằng? 
 
Bởi vậy, "cầu nguyện cho các linh hồn là một cơ hội suy tư 
về tương lai chúng ta và tưởng nhớ những người đã ra đi cõi 
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thinh lặng ngàn thu. Ðây cũng là dịp tuyên xưng niềm tin 
vào sự sống lại như một thực tại nơi Ðức Giêsu và như một 
lời hứa cho chính vinh quang tương lai chúng ta nữa" (The 
New Dictionary of Sacramental Worship 1990:42). Không 
có sự sống lại, cuộc đời hoàn toàn vô nghĩa và những nỗ lực 
hôm nay trở thành số không. Do đó, càng cầu nguyện cho 
các linh hồn, càng thấm thía ý nghĩa cuộc đời và càng phải 
nỗ lực xây dựng cho cuộc phục sinh ngày mai ngay từ hôm 
nay. 
 
 Cầu Nguyện:  
 
Lạy Chúa Giêsu, khi sống lại từ cõi chết. Chúa đã mở cửa 
Nước Trời cho chúng con. Xin cho những ai đã từng tin cậy 
Chúa, được vào hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa trên 
thiên quốc. Amen. 

 

        *** 

 

CHÚA NHẬT 32 MÙA  THƯỜNG NIÊN  NĂM A 

Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô 

9 – 11  - 2014  
        “Ai dại, Ai khôn” 

 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." 

 Suy Niệm: 
 
 “Bấy giờ, Nước Trời 
giống như chuyện 
mười trinh nữ cầm 
đèn ra đón chú rể. 
Trong mười cô đó, thì 
có năm cô dại và năm 
cô khôn”. Chuyện 
khôn chuyện dại ở đời 

mãi vẫn là câu chuyện thời sự, diễn ra thường ngày, và vẫn 
mãi là thế. Nhưng thế nào là dại và thế nào lại là khôn, đó 
không phải là chuyện dễ nhận ra và cũng không phải là 
chuyện dễ học. 50% khôn và 50% dại, một tỷ lệ ngang nhau, 
cân bằng và cũng nói lên một sự thách thức: chưa biết ai dại  
ai khôn và cũng chưa chắc ai khôn hơn ai! 

“Năm cô khờ”: mang đèn mà không mang dầu theo. Một 
điều hiển nhiên: muốn đèn cháy thì phải có dầu. Đèn sáng 
được là nhờ dầu và bấc, một sự chuẩn bị và một sự hy sinh 
đến đánh mất bản thân, để đạt được mục tiêu là cùng chàng 
rể bước vào tiệc cưới. Nhưng không ai dự tính được chữ 
ngờ; chàng rể đến muộn và những giọt dầu cuối cùng trong 
đèn đã cạn kiệt. Cuộc sống của họ là những gía trị thực tại, 
là những thành quả họ gặt hái được, là những thành công 
chóng qua ở đời tạm này. Thiên đàng của họ là một trần thế 
đầy xa hoa, lụa là, gấm vóc, là những tiếng vỗ tay, là những 
lời ca tụng được xông lên bằng những mỹ từ ngạo mạn. Họ 
vui sướng vì những phương tiện cao sang và đầy đủ ở đời, 
và chỉ biết dừng lại với những gì nơi của cải, danh vọng, thú 
vui trần thế. Ấy thế, Chúa lại bảo họ thuộc 50% những 
người khờ dại! 
 
“Năm cô khôn ngoan”: không chỉ đổ dầu đầy bình mà còn 
mang cả dầu đi theo, vì họ biết phòng xa, họ biết có đời sau, 
lúc mà họ sẽ bị phán xét một cách nghiêm minh “Tôi không 
biết các ngươi!” Sự chuẩn bị và nỗ lực cá nhân đã giúp họ 
đạt được mục tiêu duy nhất là cùng với chàng rể tiến vào 
tiệc cưới tràn ngập hạnh phúc. Họ biết sống và hiểu rằng 
mọi gía trị ở trần thế đều chóng qua và điều quan trọng là 
biết tích luỹ những kho tàng nhân đức để được kể vào số 
50% người khôn ngoan. 
 
Sống ở đời chẳng biết ai dại ai khôn. Vì thế đừng tưởng và 
cũng đừng vội nghĩ mình khôn hơn ai khi chúng ta chỉ biết 
đánh giá tha nhân bằng những thành quả đạt được bề ngoài. 
Cách đánh gía của Chúa hoàn toàn ngược lại với cảm nghĩ 
và hành động của con người. Chúa xét đoán mỗi người bằng 
cái tâm, bằng con tim, bằng những hành động của đức bác 
ái. Chúa muốn chúng ta hãy biết chọn lựa cách sống, để dù 
ở đâu, trên cương vị nào, chúng ta luôn là những người có 
ích cho người  khác, không là gánh nặng, càng không phải 
sự gian ác đè nặng trên vai anh em bằng sự độc tài, độc đoán 
và thủ đoạn xấu xa của mình. 
Sống cho người ta ghét thật dễ, nhưng sống cho người ta 
thương thật khó. Sống vì những gía trị trần thế để được tiếng 
là khôn lỏi cũng thật dễ, nhưng sống để được Chúa khen là 
khôn ngoan luôn đòi hỏi chúng ta phải trải qua những thử 
thách và hy sinh. Dầu không chỉ đổ đầy bình, mà còn biết 
đem kèm theo sẽ là bảo đảm cho tất cả chúng ta đang khi 
chờ đợi ngày Chúa đến với mình. Tháng cầu nguyện cho các 
linh hồn là cơ hội thuận tiện để mỗi người tự kiểm lại mình: 
mình đang sống cho người ta ghét hay thương; mình đang 
sống chỉ vì những tiếng vỗ tay ở đời hay là biết sống vì 
người khác, sống vì chính sự sống còn của mình ở đời sau. 
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa, ai dại ai khôn xem ra vẫn là chuyện thường tình 
của xã hội chúng con khi đánh gía nhau bằng những chuẩn 
mực con người. Nhưng điều cần và quan trọng nhất là được 
Chúa chọn vào sổ những người khôn ngoan. Xin cho chúng 
con biết khôn ngoan chọn cách sống vì những gía trị đời 
sau, dù có  trở thành kẻ khờ dại trước mặt người đời. Xin 
đừng để những vinh hoa, phú quý, những tiếng vỗ tay ở đời 
mà chúng con đánh mất hết lương tri, sống ngược lại với 
giáo lý của Chúa. Amen.    
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CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN  NĂM A 

16 – 11 – 2014 
“Đầy Tớ Trung  Tín” 

 Tin Mừng: Mt 25: 31-46 

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:   

Dụ ngôn này, ai 
trong chúng ta cũng 
đều thuộc lòng vì 
đã nghe qua rất 
nhiều lần. Khi nói 
đến các nén bạc, 
chúng ta thường 
nghĩ ngay đến các 
đức tính hay tài 
năng cần phải phát 
triển. Đó chắc chắn 

là đúng, nhưng điều mà Chúa Giêsu hôm nay muốn nói với 
chúng ta quan trọng hơn. 
 
Vào thời Chúa Giêsu, một nén thường là một khối vàng 
hoặc là bạc nặng ba mươi hay sáu mươi kí lô, tương đương 

với  tiền lương trong hai mươi hoặc ba mươi năm làm việc, 
thường là cả một cuộc đời. Một nén, hai nén và nhất là năm 
nén, đó là cả một tài sản kết xù. Vì thế, trong dụ ngôn hôm 
nay, các nén bạc ám chỉ đến những số tiền to lớn vô cùng 
không được ban tặng miễn phí. Nếu Chúa Giêsu dùng 
những hình ảnh mạnh mẽ như thế, thì rõ ràng Ngài muốn 
gửi đến chúng ta một sứ điệp quan trọng. Ngài muốn cho 
chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa giao phó miễn phí cho chúng 
ta những của cải quí giá nhất. Những của cải này tiếp tục 
thuộc về Ngài. Điều Ngài đòi nơi chúng ta, đó là quản lý, là 
làm lợi bằng tất cả những cố gắng của chúng ta. Của cải 
được giao phó cho chúng ta, đó là tin mừng của Chúa Giêsu 
Kitô. Tin mừng ấy, giống như một ánh sáng mà chúng ta 
phải chuyển thông để soi sáng thế gian. “Hãy đi khắp muôn 
dân, chiêu tập môn đệ” (Mt 28,19). 
 
Các nén bạc ấy, một tài sản không lồ, là chính Nước Trời 
mà chúng ta phải làm cho lớn lên. Ai đã lãnh nhận năm nén, 
phải làm lợi năm nén khác; ai đã lãnh nhận hai nén cũng 
phải làm như vậy. Điều quan trọng không phải là số lượng 
mà là việc mỗi người phải chu toàn trong trách nhiệm của 
mình ở bất cứ nơi mà Thiên Chúa đã đặt để. Chúng ta phải 
tỏ ra xứng đáng với lòng tin cậy mà Thiên Chúa gửi gắm nơi 
chúng ta. Có nhiều ơn thiêng liêng, những chỉ có một Chúa 
hành động nơi mỗi người. Vì thế mỗi người phải góp phần 
vào đó. Không ai khác có thể lãnh trách nhiệm làm thay cho 
chúng ta. Vì sẽ có ngày Chúa trở lại, đó là lúc phải tính sổ. 
Chúng ta đã làm gì với phép Rửa tội đã lãnh nhận? Chúng ta 
có dùng mọi năng lực và trí khôn của chúng ta để phục vụ 
cho Nước Thiên Chúa không? 
 
Các “đầy tớ trung tín” được đưa hưởng niềm vui trong Nước 
Chúa mà họ đã tham gia xây dựng. Ai không làm gì sẽ bị 
loại ra ngoài. Nhưng tội nặng nhất, đó là lười biếng; thật ra, 
người ấy không hiểu đúng giá trị to lớn của số vốn đã được 
“giao phó” cho mình. Người ấy không nhận ra lòng tin 
tưởng của Thiên Chúa. Lỗi của anh ta là đã làm méo mó 
hình ảnh của Thiên Chúa, đã coi Ngài như một bạo chúa 
không thể đến gần và đáng sợ. Khi nghi ngờ Ngài, anh ta đã 
làm sai lạc những tương quan với Thiên Chúa. Trong khi 
Thiên Chúa đầy tình thương, thì anh ta lại thấy Ngài là một 
đối thủ đáng sợ. Người này không thể đi vào niềm vui của 
Chúa bởi vì anh tự kết án chính mình khi đóng cửa với 
Thiên Chúa. Con người đầy sợ hãi, vì đã thiếu điều cốt yếu: 
anh ta không yêu thương “chủ mình”. 
 
Tin mừng nói với chúng ta về một “Ông chủ” để cho chúng 
ta biết Thiên Chúa là ai. Nhưng để hiểu rõ, đoạn tin mừng 
nầy cần phải được các đoạn tin mừng khác soi sáng. Thiên 
Chúa trước tiên là Cha, một người Cha yêu thương từng đứa 
con của mình. Ngài là Cha của đứa con trai hoang đàng và 
đã ăn mừng lớn khi nó quay trở về nhà Cha. Điều mà Chúa 
Giêsu bác bỏ, không phải là những con người, mà là một 
thái độ đối với Thiên Chúa rất có thể là của chúng ta. Cả 
chúng ta cũng có thể bị nguy cơ chỉ nghĩ đến sự an toàn của 
cá nhân mình. Có người nghĩ rằng khi cẩn thận tuân giữ lề 
luật của Ngài, khi trả lại cho Ngài đúng y số vốn mà Ngài đã 
giao cho, là đã có tương quan tốt với Thiên Chúa. Người ấy 
trả lại những gì Chúa ban cho đã làm cho Ngài thất vọng vì 
Ngài đang chờ đợi nhiều hơn. Ngài chờ đọi một sự dấn thân 

6   | Hieäp Nhaát 166 | 11 - 2014 | 



liều mạng sống cho Ngài. Ngài chờ đợi đức tin. Vì phép Rửa 
và phép Thêm sức mà chúng ta đã lãnh nhận, chúng ta phải 
quan tâm đến những điều Thiên Chúa quan tâm, chúng ta 
phải đặt trọn vẹn cuộc sống chúng ta nơi Ngài. Ai tin tưởng 
thì dám liều mạng, liên tục được thúc đẩy vượt qua chính 
mình và làm hết sức mình. 
 
Chúng ta đã lãnh nhận Tin mừng. Tin mừng ấy cần phải 
được loan truyền và cho mọi người được biết. Là môn đệ 
Chúa Giêsu, tức là phải làm lợi cho Nước Trời đã được giao 
phó cho chúng ta. Tin mừng đã được ban cho chúng ta 
không phải để chúng ta giữ kỹ trong tâm hồn, mà là để 
chúng ta làm ra hoa trái. Và mỗi người trong chúng ta đều 
có trách nhiệm về việc kết trái này, vì sẽ có một ngày chúng 
ta phải trả lẽ. 
 
Tin mừng mà chúng ta tiếp nhận, đó là “Tin mừng loan báo 
cho người nghèo”. Mỗi người trong chúng ta có thể tự hỏi: 
chúng ta đã làm gì với những người bất hạnh nhất trong xã 
hội chúng ta? Tất cả những người ấy nằm trong kho tàng lớn 
lao mà Thiên Chúa giao phó cho chúng ta. Họ là những 
người Ngài yêu thương nhất. Chúng ta không thể xây dựng 
và phát triển Nước Thiên Chúa mà không chiến đấu chống 
lại sự nghèo đói, bạo lực và mọi hình thức bất công. Chính 
trong điều kiện đó chúng ta mới có thể sinh hoa trái cho 
Nước Chúa, và nhờ đó mà chúng ta sẽ đi vào trong niềm vui 
của Thiên Chúa.   
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa, thật hạnh phúc cho chúng con, vì Chúa mới thực 
sự là ông chủ có lòng thương xót và giàu nhân hậu với 
chúng con, những người đầy tớ của Chúa. Xin giúp chúng 
con luôn biết trung thành và nỗ lực làm việc, dù được trao ít, 
để được Chúa trao nhiều trên thiên quốc. Amen. 

 

    *** 
CHÚA NHẬT  MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A 

LỄ CHÚA KITÔ VUA 

23 – 11  - 2014 
 

 Tin Mừng:  Mt 25: 31-46 
 
Khi 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:  

 
Cùng với Giáo Hội Mẹ, hôm 
nay chúng ta mừng kính trọng 
thể Lễ Chúa Kitô Vua, tuần 
cuối của năm Phụng Vụ, với 
Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng, 
chúng ta bước vào năm Phụng 
Vụ mới. 
 
Trong Tin Mừng hôm nay, 
Thánh Matthêu tường thuật lại 
quang cảnh ngày cánh chung, 

khi Chúa Giêsu tái giáng và Ngài phân xử mọi người tốt hay 
xấu, lành hay dữ, thiện hảo hay ác độc, đều có mặt và phân 
xử rõ ràng. Tiêu chuẩn để mà phân tách là tất cả những gì 
chúng ta thực hiện cho anh em. Chúa Giêsu đồng hóa với tất 
cả những ai đang sống xung quanh và giữa chúng ta khi 
chúng ta chia sẻ cơm áo cho người đói khổ trần truồng, khi 
thăm viếng người bị bệnh nạn hoặc tù đày, tức là chúng ta 
đến với Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng sinh ra trong 
hang súc vật, trốn chạy sự tàn ác và tham vọng của con 
người, bị đeo đuổi chỉ trích, hành hạ và bị treo trên Thập 
giá. Khi chúng ta từ chối lẫn nhau và quay lưng trước những 
bất hạnh tinh thần và thể xác của anh em đồng loại thì cũng 
là lúc chúng ta rời xa Chúa Giêsu, rời xa Thiên Chúa. 
 
Thiên Chúa công bình sẽ dựa vào những hành động và 
phong cách sống ấy của chúng ta để mà xét xử, vậy chúng ta 
phải sống Lời Chúa như thế nào trong tuần sống sắp tới đây, 
tiên vàn chúng ta cảm tạ Thiên Chúa cho một năm Phụng 
Vụ đã qua, một năm chúng ta nhận lãnh rất nhiều ân sủng 
của Thiên Chúa qua các Bí Tích, qua các Thánh Lễ mỗi 
ngày và mỗi tuần, qua các biến cố trong cuộc sống, qua các 
mối tương quan chúng ta có lẫn nhau. Thứ đến chúng ta xin 
Thiên Chúa là Cha tha thứ cho chúng ta, vì những vô tâm vô 
trí và có khi cả những cố ý để mà xúc phạm đến tình yêu của 
Chúa và những tổn thương gây ra cho anh em mình, nhất là  
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những người ta gặp gỡ mỗi ngày. Sau đó chúng ta có một 
quyết tâm mới cho những ngày tháng hồng ân của Năm Mới  
mà chúng ta chuẩn bị đi vào. Một trong những điều Giáo 
Hội Mẹ kêu gọi chúng ta sống trong Năm Mới này, đó là 
biết sám hối những lỗi lầm của chúng ta. Trong sám hối 
chúng ta vừa nhận ra mình có tội với Chúa, với anh chị em 
xung quanh, đồng thời cũng bị thúc bách phải thay đổi thái 
độ và phong cách sống cho phù hợp với Tin Mừng của 
Chúa. 
 
Chúng ta dựa vào đâu để biết, để thay đổi? Lời Chúa trong 
Tin Mừng chúng ta vừa nghe đã đưa ra những tiêu chuẩn, là 
Chúa Giêsu có mặt ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi con người 
mà chúng ta gặp mỗi ngày, chúng ta hãy đến với Ngài qua 
những con người đó, những con người thân thương và cả 
những con người thật khó mà có cảm tình, những con người 
mà chúng ta chung chia đức tin và cả những con người chưa 
hề có ý niệm gì về Thiên Chúa, nhất là những con người 
không muốn nhận Thiên Chúa là Cha của mình. Chúng ta 
đến và yêu thương họ, vì họ cũng được Thiên Chúa yêu 
thương và muốn dắt về để chung hưởng hạnh phúc trong quê 
hương Thiên Quốc. 
 
Rồi những ngày này, biết bao người anh chị em của chúng ta 
đang phải vật lộn với đói khổ vì thiên tai, vì bệnh tật, vì bị 
bỏ rơi v.v..., chúng ta nghe lời các chủ chăn trong giáo phận 
và giáo xứ, chúng ta cố gắng đóng góp để giúp đỡ họ. Dĩ 
nhiên, nhiều người trong chúng ta không khá giả gì, và cuộc 
sống mỗi ngày cũng phải chắt chiu từng đồng để kiếm sống. 
Vả lại, đất nước (Việt Nam) của chúng ta là một trong ba 
nước có tệ nạn tham nhũng nhất thế giới (so với Pakistan và 
Indonesia). Nhưng với những con người mang tâm trạng yêu 
thương anh chị em mình đang đau khổ, chúng ta nên bớt 
chút những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình để chia sẻ, 
mặc dù không biết có đến tay người nhận hay không? 
Nhưng Chúa biết tấm lòng của chúng ta dành cho nhau, nếu 
cứ ngại ngùng và suy nghĩ mãi thì không biết đến bao giờ 
những người anh chị em mới có được chén cơm manh áo. 
 
Với tất cả những suy nghĩ dựa trên Kinh Thánh hôm nay, 
chúng ta sốt sắng dâng lên Thiên Chúa Cha trước bàn thờ 
của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và nài xin ơn Chúa 
Thánh Thần thúc đẩy, để chúng ta có một tuần sống xứng 
đáng là con Thiên Chúa, là dấu chứng tình yêu Chúa giữa 
anh chị em. 
 
Có thể nói rằng, với hành vi dâng hiến quảng đại cho ý 
muốn của Chúa Cha, Đức Mẹ đã mang Đức Giêsu Kitô đến 
cho chúng ta. Noi gương Mẹ, chúng ta bước vào Mùa Vọng 
mới với tâm tình dâng hiến và đón nhận thánh ý Chúa Cha, 
thể hiện qua những gì chúng ta sống hôm nay như Mẹ Maria 
ngày xưa. Amen. 
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa Giêsu Kitô Vua toàn năng. Xin biến đổi chúng 
con nên những môn đệ trung thành, và vững bước theo Chúa 
với một niềm tin son sắt trong cuộc sống lữ hành để xứng là  
thần dân của nước Chúa.  

   *** 

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG  NĂM B 
30 – 11 – 2014 

“Hãy tỉnh thức” 

 Tin Mừng: (Mc 13, 33-37)  

Ðức Giêsu nói với các môn đệ về ngày Quang Lâm của 
Người rằng: 

33
 "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì 

anh em không biết khi nào thời ấy đến. 
34

 Cũng như người 
kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của 
mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho 
người giữ cửa phải canh thức. 

35
 Vậy anh em phải canh thức, 

vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay 
nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. 

36
 Anh em phải canh 

thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang 
ngủ. 

37
 Ðiều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với 

hết thảy mọi người là: phải canh thức!" 

 Suy Niệm:   

 Với Chủ nhật thứ nhất 
mùa vọng này, chúng ta 
khởi  đầu một năm 
Phụng vụ mới. Phụng vụ 
sẽ  dẫn chúng ta đến lễ 
Giáng sinh rồi lễ Phục 
sinh. Dọc theo những 
chặng dừng khác nhau 
trong năm, chúng ta 
được mời gọi tái hiện 

thực ơn sủng nơi chúng ta, để cùng nhau ý thức hơn về tình 
yêu mà Chúa không ngừng tỏ hiện cho chúng ta. Và năm 
nay, tin mừng thánh Mác cô sẽ giúp chúng ta làm điều đó. 
 
Sứ  điệp Chúa Nhật hôm nay thật rõ ràng, có thể tóm trong 
một câu ngắn gọn: “Anh em hãy tỉnh thức!”. Tuần trước 
cũng thế, tin mừng nhắc chúng ta rằng để đứng vững trước 
những đảo lộn trong thế giới, chúng ta được mời gọi phải 
tỉnh thức. Tình thức, đó là thái độ của những người đang 
chờ đợi và canh thức. Tĩnh thức là không được ngủ khi mà 
người mà chúng ta đang chờ đợi chưa trở lại. Người ta canh 
thức khi phải đứng máy hoặc trực phục vụ những nhu cầu 
cần kiếp trong đêm, nhất là khi phải canh chừng một bệnh 
nhân. 
 
Đó là lời khuyên mà Chúa Giêsu nói với chúng ta đầu năm 
phụng vụ này. Ngài đặc biệt nhấn mạnh bởi vì vô cùng cần 
thiết. Chúng ta đừng hiểu lời khuyên ấy như một cảnh giác 
hay hăm dọa trước một điều khủng khiếp sẽ xảy đến, nhưng 
hãy hân hoan tiếp nhận như một tin mừng. Chúng ta đang 
sống trong một thế giới chứng kiến nhiều thảm kịch, nhiều 
khủng hoảng đau thương, nhiều lo âu sợ hãi. Do đó, thánh 
Mác cô loan báo cho chúng ta tin mừng vĩ đại: Chúa đang 
đến gần; Ngài gõ cửa nhà chúng ta. Ngài thấy tất cả những 
gì xấu xa, tất cả những gì phương hại đến chúng ta. Ngài sẽ 
không giải quyết tất cả mọi vấn đề chúng ta bằng chiếc đủa 
thần, nhưng sẽ giúp đỡ chúng ta có một cái nhìn khác hơn 
về cuộc đời và thế giới chung quanh. 
 
Một vài bản văn Kinh Thánh được viết vào một thời điểm 
tất cả đều bị chao đảo, nhưng đó lại là những bản văn tuyệt 
vời. Chúng cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa không bỏ rơi  
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dân của Ngài. Với Ngài, sự xấu không phải là tiếng nói cuối  
cùng. Không một thử thách nào có thể tách chúng ta ra khỏi 
tình yêu của Thiên Chúa. Chính đó là điều mà chúng ta phải 
làm chứng trong thế giới thường xuyên bị đảo lộn này. 
Chung quanh chúng ta không còn niềm hy vọng nữa. Vì thế, 
tỉnh thức tức là quan tâm đến điều đang xảy ra, là biết nhận 
ra nơi đó sự hiện diện và hành động của Chúa để làm chứng. 
Thiên Chúa đang hiện diện, bên cạnh người đang đói khát, 
đang lâm bệnh, đang bị tù đày hay bị loại trừ. Để nhận ra 
Ngài, chúng ta cần phải tỉnh thức, phải có cái nhìn đức tin. 
 
Nếu Chúa Giêsu đòi chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện 
chính bởi vì Ngài biết rõ những yếu đuối và tội lỗi chúng ta. 
Thảm kịch có thể xảy đến vào ban chiều. Thời điểm ấy làm 
chúng ta nhớ đến Giếtsêmani khi các môn đệ ngủ và Giuđa 
đến trao nộp Chúa Giêsu. Nó cũng có thể xảy đến vào lúc 
nửa đêm. Đó là giờ mà Chúa Giêsu cô độc trước tòa án 
Caipha để bị kết án. Nó cũng gợi lại tiếng gà gáy, Phêrô đã 
từng được trao phó những trách nhiệm cao nhất, nhưng rồi 
cũng chính ông công khai thề thốt: Tôi không hề biết ông 
Giêsu là ai. Trong mọi khoảnh khắc đó, người môn đệ đã 
không sẵn sàng, không tỉnh thức để rồi sẽ bị cuốn trôi đi như 
rơm rạ. 
 
Dù  thế nào đi nữa, Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta. Ngài 
chỉ yêu cầu được gặp gỡ chúng ta để giúp chúng ta mạnh mẽ 
đối phó với những thử thách của cuộc đời. Trước thực tại ấy, 
Chúa Giêsu ban cho chúng ta lệnh truyền duy nhất: Hãy tỉnh 
thức. Đừng mê ngủ, không chỉ trong giấc ngủ bỉnh thường, 
mà trong giấc ngủ lương tâm: ai cũng bằng lòng trong tiện 
nghi, thói quen của mình và quên mất những gì làm nên giá 
trị đích thực của cuộc sống. 
 
Tỉnh thức còn có nghĩa là tỉnh táo nhận định những tình 
huống mà chúng ta đang sống và đang phải đối đầu. Tỉnh 
thức, là nhìn hiện tại của chúng ta với niềm hy vọng. Đức 
Kitô luôn hiện diện để mở cho chúng ta cánh cửa hy vọng. 
 
Tỉnh thức còn là làm việc. Chúa trao cho mỗi người trong 
chúng ta một công việc, một sứ mạng: đó là phải làm sao để 
có một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới huynh đệ hơn, công 
bình hơn. Không mê ngủ, tin tưởng và sáng suốt nhìn tương 
lai, làm việc cho một thế giới mới, đó là cách sống tỉnh thức. 
Đó là cách mà chúng ta phải đón tiếp Đức Kitô đang đến 
trong cuộc sống của chúng ta. Ước gì chúng ta đừng lỡ mất 
cuộc hẹn hò tốt đẹp ấy. 
 
 Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tỉnh thức đón nhận ân 
sủng của Chúa. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con sẽ 
không bị lỡ chuyến tầu. Ý thức rằng, con người có hướng để 
theo và có đích để nhắm. Cuộc lữ hành trần thế này sẽ có 
ngày chấm dứt và mọi người sẽ bước vào đời sống mới. Đời 
sống viên mãn hạnh phúc bên Chúa đời đời. Amen. 
  
 
 
 

  

   CHIẾC GIÀY ĐÁNH RƠI CỦA GANDHI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xe lửa bắt đầu chuyển bánh. Gandhi nhảy vội lên tàu. Một 
chiếc giày của ông rơi xuống. Gandhi không thể nào nhảy 
xuống để nhặt nó trong khi tàu chạy càng lúc càng nhanh. 
Trước sự sững sờ của mọi người, Gandhi...đã tháo luôn 
chiếc giày còn lại và ném về phía chiếc giày kia. 
 
Hành khách trên tàu lấy làm lạ về hành động kỳ quặc của 
ông. Gandhi mỉm cười và giải thích: “Nếu có một người 
nghèo nào lượm được chiếc thứ nhất, họ có thể tìm thấy 
chiếc thứ hai và sẽ xài được đôi giày của tôi”. 
 
Chúng ta thường ít nghĩ đến người khác mà chỉ nghĩ về bản 
thân mình. Khi chúng ta bị mất mát, điều đầu tiên chúng ta 
nghĩ đến là những thiệt thòi và bất hạnh của mình. Chúng ta 
mất quá nhiều thì giờ cho sự tiếc nuối, than thở, chán nản, 
thậm chí trở nên cáu gắt và bực bội vì những rủi ro xảy ra. 
 
Gandhi đã có một hành động thật cao quý bởi trong sự mất 
mát của bản thân như thế, ông vẫn có thể nghĩ đến người 
khác. 
 
Hành động của Gandhi chứng tỏ việc nghĩ đến người khác 
đã trở thành một phần trong tư tưởng và nguyên tắc sống 
của ông. 
 
Nếu trong những lúc bình an và thành công mà chúng ta còn 
không quan tâm lo lắng cho những kẻ bất hạnh hơn mình thì 
liệu khi gặp khó khăn, mất mát, ta có thể làm được điều đó 
hay không? Xung quanh ta có biết bao nhiêu người khó 
khăn. 
 
Họ đang cần sự giúp đỡ. Những gì họ thiếu thốn không phải 
lúc nào cũng là vật chất, mà đôi lúc chỉ là một lời động viên 
an ủi. 
 
Thế giới của chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao nếu mỗi người 
không chỉ chăm lo về lợi ích riêng của mình mà còn chăm lo 
về lợi ích của người khác nữa. 

(Sưu tầm)  

Mahatma Gandhi 
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