
 
 
 

 
CHÚA NHẬT  MÙA THƯỜNG NIÊN  NĂM B 

LỄ CÁC THÁNH 
1 – 11 – 2015 

 Lời Chúa: (Mt 5, 1-12a) 
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, 
và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy 
giờ Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc cho những ai có 
tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho 
những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. - 
Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho 
những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - 
Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót 
thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ 
được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận 
hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những 
ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì 
Nước Trời là của họ. 
"Phúc cho các con khi người ta 
ghen ghét, bách hại các con, và 
bởi ghét Thầy, họ vu khống cho 
các con mọi điều gian ác. Các 
con hãy vui mừng hân hoan, vì 
phần thưởng của các con sẽ 
trọng đại ở trên trời".. 
 Suy Niệm: 
“Các thánh là ai?” Khi đặt câu 
hỏi như thế, chúng ta có thể trả lời ngay rằng: các ngài là 
những Giáo hoàng, Hồng y, Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và 
Giáo dân. Các ngài là những người tri thức, nhưng cũng 
không thiếu những đấng bình dân học vụ. Các ngài là những 
người có địa vị trong Giáo Hội và xã hội, nhưng cũng không 
thiếu những đấng thường dân. Các ngài là những người 
được sinh ra nơi thành phố phồn hoa đô hội, nhưng cũng có 
vị hiện hữu nơi cuộc đời này trong cảnh màn trời chiếu đất, 
nơi thôn quê hẻo lánh... Các ngài là những bác sĩ, kỹ sư, là 
những người giàu, nhưng cũng rất nhiều đấng suốt ngày bán 
mặt cho đất, bán lưng cho trời, là những người nghèo, cảnh 
mẹ góa con côi... Các ngài cũng là những người thánh thiện, 
tốt lành ngay từ nhỏ, nhưng cũng không thiếu đấng trước đó 
là kẻ rối đạo, chối đạo, sống cuộc đời bê tha và trác táng, 
nhưng chỉ được ơn sám hối, canh tân, tin tưởng, phó thác 
nơi Chúa trước khi nhắm mắt rời bỏ thế gian mà thôi... 
 
Như vậy các thánh thật đông đảo và các ngài từ mọi nơi, 
mọi miền và đủ mọi thành phần. Chính thánh Gioan khi 
được thị kiến đã thốt lên: "... kìa một đoàn người thật đông 
không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi 
nước và mọi ngôn ngữ" (Kh 7, 9); và: “Một trăm bốn mươi 
bốn ngàn người được đóng ấn, thuộc mọi chi tộc con cái  

 
 
 

 
 
 
 

 
Itraen” (Kh 7, 4); các ngài “... là những người đã đến, sau 
khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy 
trắng áo mình trong máu Con Chiên” (Kh 7,14). 
Nói chung, thế giới của các thánh gồm đủ mọi thành phần, 
và số lượng các thánh không ai đếm xuể. Công việc của các 
ngài là tôn vinh, thờ phượng, cảm tạ Thiên Chúa và cầu thay 
nguyện giúp cho chúng ta. Các ngài đang được sống một sự 
sống hạnh phúc nơi quê thật là Nước Trời.  
 
Việc chúng ta ngưỡng mộ tài cao đức rộng, cuộc sống phi 
thường của các thánh hẳn không sai, nhưng không phải là 
tuyệt đối đúng, vì thực tế, trong số các thánh, nhiều đấng 
cũng không hơn gì chúng ta. Có khi các ngài cũng là nhưng 
người tội lỗi một thời như Maria Mađalêna, Phêrô, người 
trộm lành, Phaolô, Augustinô... 
 

 Điều đáng nói ở đây chính là: 
các ngài thuộc những người đã 
trải qua kinh nghiệm về yếu 
đuối, sa ngã và tội lỗi, nhưng các 
ngài đã sám hối, ăn năm, canh 
tân đời sống theo ánh sáng Tin 
Mừng của Đức Giêsu Kitô. Các 
ngài là những người 99  lần ngã, 
nhưng lần thứ 100 thì đứng dạy 
và đứng luôn trong ân sủng.  
 
Thật vậy, sau khi sa ngã, các 
ngài đã nhận được ân sủng và 

tình thương lớn lao của Thiên Chúa dành cho mình, nên các 
ngài đã tin tưởng, phó thác và yêu mến Thiên Chúa hết lòng, 
yêu thương anh chị em tha thiết. Như thế, có thể nói: các 
thánh đều là những người đã nếm mùi đau khổ thử thách ở 
trần gian như chúng ta, xong, các ngài vẫn giữ được lòng 
trung thành với Thiên Chúa và kiên trì tuân giữ Giới Luật 
của Người cũng như thi hành xuất sắc Tám Mối Phúc Thật. 
Cuộc đời hy sinh, đòn vọt, bắt bớ vì Chúa và tâm tình sám 
hối, canh tân để trở nên ngày càng đồng hình đồng dạng với 
Đức Kitô nơi các thánh được ví như một cuộc thanh luyện 
và cố gắng liên lỷ.  
 
Tất cả các thánh, không ai là người sống ngoài bản Hiến 
Chương Nước Trời mà Tin Mừng hôm này thuật lại. Các 
ngài luôn coi bản Hiến Chương Nước Trời như là khuôn 
vàng thước ngọc cho cuộc đời mình. Qua bản Hiến Chương 
này, các ngài đã sống tinh thần nghèo khó, không bị lệ thuộc 
vào vật chất, sống hiền lành và bao dung, quảng đại, tha thứ. 
Cuộc đời các ngài luôn khao khát sự sống công chính, mong 
muốn sống trong sạch, yêu thương, chăm sóc những người 
đau khổ, luôn kiến tạo hòa bình và khước từ hận thù, xây 
dựng tình huynh đệ, hiệp nhất, yêu thương. Các thánh còn là 
những người vì yêu mến Chúa trên hết mọi sự, nên chấp 
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nhận mọi sự hiểu lầm, đòn vọt, bắt bớ, gươm đao và ngay cả 
cái chết để được mối lợi tuyệt đối là Đức Kitô, vì người, các 
ngài đành mất hết (x. Pl 3, 8). Các ngài được ví như những 
người lái buôn, đã đánh đổi tất cả một khi đã tìm được Kho 
Tàng, Viên Ngọc Quý. Vì thế, đối với các ngài: “...sống là 
Ðức Kitô, và chết là một mối lợi” (Pl 1, 21), nên không có gì 
tách các ngài ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. 
 
Mừng lễ các thánh nam nữ hôm nay, chúng ta có niềm an ủi 
thật lớn lao, đó là: các thánh không phải là người xa lạ với 
chúng ta. Các ngài là những người có cùng niềm tin, là tổ 
tiên, là cha ông, là những người thân của chúng ta. Có 
những vị thánh nổi tiếng, nhưng cũng không thiếu những vị 
thánh bình thường, vô danh. Đường lối nên thánh cũng 
không phải chỉ có một con đường độc điệu, mà là nhiều con 
đường khác nhau... Như thế, các thánh là những người rất 
gần gũi với cuộc sống thực tế của chúng ta. Bởi vậy, mỗi 
người đều có quyền hy vọng rằng: “Ông nọ bà kia nên thánh 
được, còn tôi, tại sao không?” (Thánh Augustino). 
 
 Cầu Nguyện:  
 
Lạy các thánh Nam Nữ trên trời, xin chuyển cầu cùng Chúa 
cho chúng con. Amen. (Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển) 
 
                                        *** 
 

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN NĂM B 
8 – 11 – 2015 

“Người ta chỉ hiến tất cả khi nào hiến chính bản thân” 
 

Lời Chúa: (Mc 12,38-44)   
38 Một hôm Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em 
phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính 
trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi 
công cộng. 39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, 
thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của 
các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. 
Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn".   
41 Ðức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho 
Ðền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra 
sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà 
goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần 
tư đồng bạc Rôma. 43 Ðức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và 
nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào 
thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người điều rút từ 
tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào 
đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu 
của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất 
cả những gì bà có để sống". 
 Suy Niệm: 
Đoạn Phúc Âm này là kết thúc một cuộc 
tranh luận dài giữa Chúa Giêsu và đám 
ký lục, biệt phái. Với mục đích giáo 
huấn môn đệ Chúa tố giác điều khiến 
những đối thủ của Ngừơi ra như mù lòa, 
và Chúa lấy ví dụ một chuyện nhỏ để 

giảng cho môn đệ biết lòng thành thật về tôn giáo là gì. 
1) Những quyền lực làm cho mù lòa trước  
2) Phúc Âm là gì? 

Là chuộng hư danh, tham lam và giả đạo đức. Ba tật xấu đó, 
xét theo tâm lý chúng cấu kết với nhau. Ở căn bản, có một 
nhu cầu muốn tự đề cao trong con mắt kẻ khác, hơn là nhớ 
đến vị trí của mình trước mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa nhìn 
rõ tâm khảm bản thể con người; loài người chỉ nhìn thấy 
dáng vẻ bề ngoài. Người ta không thể đánh lừa Thiên Chúa, 
mà chỉ có thể đánh lừa kẻ khác. Nếu lơ là không nghĩ đến 
tương quan giữa con người với Thiên Chúa, tất bị cám dỗ 
muốn tự suy tôn trước mặt tha nhân. Những ký lục và biệt 
phái ngả theo chước cám dỗ ấy và để được người đời trọng 
nể, họ làm ra vẻ đạo đức, thông thái hơn nữa. 
Chúa tố giác rất mạnh việc đưa ra những hành vi đạo đức bề 
ngoài hòng thu nút sự nể vì của người đời. Tật xấu đó tuy 
mất dạng trong xã hội chúng ta, nhưng rễ nó vẫn sống dai. 
Ngày nay có một thái độ tân biệt phái cũng giả dối như thái 
độ biệt phái thời Phúc Âm. Thái độ giả hình lối mới này chủ 
trương tự cao bằng những kiểu cách khoa trương cho người 
khác thấy mình bắt kịp trào lưu, mình theo đúng thị hiếu, 
trong những lãnh vực liên quan đến học thuật tư tưởng tôn 
giáo, đến vấn đề thời trang và những dư luận hằng ngày. 
Đào sâu để cố hiểu thái độ ấy, thường chỉ bắt gặp sự rỗng 
tuếch, sự thiếu vắng một liên hệ sống động với Thiên Chúa, 
sự thiếu sót một độ lượng thiêng liêng đích thật. Như vậy 
người ta đứng trước những dáng vẻ chẳng che đậy một thực 
chất nào, chỉ thấy bộ mặt của sự giả nhân giả nghĩa. 
 
2) Một ví dụ về lòng thành thật đạo đức sâu xa: đồng tiền bố 
thí của bà góa. Chúa lưu ý đến thái độ người giàu có bỏ vào 
quỹ đền thờ cái thăng dư của cải họ có, trong khi bà góa 
dâng tất cả số tiền cần thiết để sinh sống. Ta tự hỏi cái gì 
nấp sau sự khác biệt lớn giữa việc đem cho cái mình có và 
việc hiến dâng chính bản thân mình. 
Đem cho cái mình có, là một điều tốt. Tuy vậy cũng cần nhớ 
rằng phải cho cách thanh khiết. Kẻ giàu nào ném một cách 
khoa trương hàng nắm tiền vào quỹ đền thờ, kẻ ấy muốn thu 
hút sự trầm trồ khen ngợi của công chúng. Đó là lối cư xử 
của kẻ giàu mà xấu. Cũng có những người giàu rộng tay làm 
phúc trong âm thầm lặng lẽ. Và nếu trong Phúc Âm không 
thấy những từ ngữ ‘kẻ giàu tốt’ cũng như ‘kẻ nghèo tốt’, 
Phúc Âm cũng thuật lại tấm gương của mấy người tư sản 

súc tích tới được rất gần Chúa nhờ 
một sự vận dụng rộng rãi thành 
tâm. Bằng cách nào? Họ không 
những chỉ phân phát của cải, lại còn 
hiến dâng một sự gì từ chính con 
người họ. Có thể ông Giuse quê xứ 
Arimathia ở trong số người này. 
Tới đây, chúng ta nhìn rõ cái nền 
sâu ở dưới tấm lòng rộng rãi của bà 
góa phụ. Bà đem dâng tất cả số tiền 
cần thiết để sinh sống, nghĩa là bà 
ấy hoàn toàn trông cậy Thiên Chúa 
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về miếng ăn manh áo hằng ngày. Bà phó thác mình trong tay 
Thiên Chúa bằng hành vi lột bỏ, thành tay không, đểt trở nên 
hoàn toàn khó nghèo trước Đấng Tối Cao, hoàn toàn hiến 
mình cho Thiên Chúa. Tự hiến mình, bà đã dâng cúng nhiều 
hơn cả tài sản nào to lớn nhất. 
Chúng ta hiến dâng Thiên Chúa sự gì? Lời cầu nguyện của 
chúng ta dâng lên Người sự gì? Phải chăng là những tư 
tưởng cao đẹp, những tình cảm cao đẹp, những ý nghĩ cao 
đẹp, để cầu nguyện xong là chúng ta vẫn giữ lại tâm hồn 
chúng ta? Chúng ta đem phân phát cái phần nào trong tài sản 
chúng ta? Phải chăng sự vận dụng của chúng ta để tiến đến 
gần Thiên Chúa là toàn hiến mình ta cho Người, cho dù 
chúng ta chẳng đáng giá hơn một đồng xu? (Trích trong 
‘Lương Thực Ngày Chúa Nhật’ - Achille Degeest) 
 Cầu Nguyện:  
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết dâng hiến và trao tặng 
với lòng quảng đại vì tin vào Cha trên trời luôn đoái nhìn 
chúng con. 

 

   *** 
 

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM B 
15 – 11 – 2015 

“Con Người sẽ đến trên đám mây” 
 

 Lời Chúa: (Mc 13, 24-32) 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong 
những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, 
mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và 
các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ 
thấy Con Người ngự đến trên đám mây với đầy quyền năng 
và vinh quang. Và bấy giờ Người sẽ sai các thiên thần của 
Người đi quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn từ khắp bốn 
phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt trái đất. Nhìn vào cây 
vả, các con hãy tìm hiểu dụ ngôn này. Khi nó đâm chồi nảy 
lộc, các con biết rằng mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các 
con nhìn thấy tất cả những điều đó xảy ra, thì các con hãy 
biết là Người đã tới gần ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật các 
con: Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xảy 
đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi. 
"Còn về ngày đó hay giờ đó, thì không một ai biết được, dù 
các thiên thần trên trời, dù Con Người cũng chẳng biết, chỉ 
có mình Cha biết thôi". 
 Suy Niệm:  
Khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô XXIII ngã bệnh nặng, 
các bác sĩ không nói gì về bệnh tình, nhưng người biết khó 
sống và thường nói: “Tôi đã sắp sẵn hành trang”. Vào ngày 
cuối cùng, vị thư ký riêng tới bên giường hôn tay Đức Giáo 
Hoàng và hỏi thăm xem ngài biến chuyển ra sao. Đức Gioan  
trả lời: - Cha thấy dễ chịu và an bình trong tay Chúa, nhưng 
cũng hơi lo. 
Vị thư ký nói: - Cha không phải lo. Nhưng chúng con đang 
lo đây. Chúng con mới nói chuyện với các bác sĩ… 

Đức Giáo Hoàng 
ngắt lời hỏi: - 
Họ nói với con 
thế nào? 
Vị linh mục 
nghẹn ngào nói: 
- Thưa Đức 
Thánh Cha, con 
phải nói sự thật: 
Hôm nay là 
ngày của Chúa. 
Hôm nay Cha về Thiên đàng. 
Nói xong, vị thư ký quỳ xuống bên giường ôm mặt khóc. 
Đức Giáo Hoàng âu yếm xoa đầu vị thư ký và ôn tồn nói: 
- Mọi khi con can đảm lắm, sao giờ mềm yếu vậy? Con vừa 
cho ta nghe những lời hay đẹp nhất mà một vị linh mục có 
thể nói: Hôm nay Cha sẽ về Thiên đàng. 
Phải có một niềm tin vững mạnh, người ta mới có thể bình 
thản như vậy lúc từ giã cõi đời. Kết thúc cuộc sống trần 
gian, cũng như ngày tận thế mà Chúa nói trong Tin Mừng 
hôm nay, chính là lúc Chúa đến trong vinh quang. Dĩ nhiên 
diện kiến Chúa bao giờ cũng là một phần thưởng và muốn 
được thuởng thì phải qua thử thách, và cũng chắc chắn nếu 
ta cầu xin và cố gắng. Chúa sẽ ban ơn để ta thắng vượt cơn 
thử thách này. 
Những thử thách trước tận thế thuộc ba loại: Trước hết là 
các ngôn sứ giả hiệu và cả Mêsia giả nữa, họ tìm cách lừa 
dối, lung lạc niềm tin các tín hữu. Rồi đến các tai nạn tự 
nhiên: đói khát, chiến tranh, thiên tai động đất… Sau cùng 
các Kitô hữu sẽ bị bách hại. 
Những thử thách này cốt thanh luyện niềm tin các tín đồ, 
người nào trung kiên sẽ được vui mừng đón Chúa trong vinh 
quang. Đây là lần đầu tiên Chúa nói tới uy quyền của 
Người: Chúa sẽ ngự trên mây cao xét xử trần gian. Kiểu nói 
này vốn dành cho Thiên Chúa, và như vậy Chúa Giêsu đã 
xưng mình là Thiên Chúa. 
Trong bài giảng này Chúa nói về hai biến cố một lúc: biến 
cố phá hủy thành đô Giêrusalem và việc tận thế. Người Do 
Thái coi việc phá hủy Giêrusalem là hình ảnh ngày thế mạt. 
Khi thánh Marcô viết Tin Mừng thì việc đó đã xảy ra rồi. 
Nhưng trong tư tưởng người Do Thái lúc đó, thì ngày thế 
mạt cũng sắp tới, và trong kinh nguyện các tín hữu, ta 
thường nghe nhắc lại lời cầu: Xin Chúa đến! Mọi người 
nóng lòng chờ ngày Chúa quang lâm như lịch sử đã ghi 
nhận Chúa xuống trần. Chúa đến lại lần thứ hai như người 
cha đi vắng trở về nhà, như ông chủ đã gieo vãi hạt giống 
Tin Mừng, bây giờ tới thu hoạch hoa lợi. 
Chúng ta là môn đệ Chúa, chúng ta mong chờ gặp lại Chúa 
là phải. Tuy Chúa không xa cách chúng ta, nhưng chúng ta 
mong được thấy Chúa trong vinh quang của Người. Tuy 
nhiên muốn có được lòng mong chờ như vậy, chúng ta phải 
có đủ tư cách, phải sẵn sàng để không ngại đối diện Chúa. 
Phải là đứa con thảo, phải là người môn đệ trung thành với 
Lời Chúa, sống theo Tin Mừng, theo đường lối Chúa vạch 
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định. Phải là người đầy tớ nhận tiền vốn Chúa để lại và đã 
sinh lợi như Chúa muốn. (Noel Quesson.) 
 Cầu Nguyện:  
 
Lạy Cha, chúng con thường sợ hãi khi nghĩ đến ngày phán 
xét. Chúng con hay sợ bị phạt trong hỏa ngục. Một hình ảnh 
lệch lạc khi nghĩ đến Cha uy nghi, nghiêm khắc làm chúng 
con khiếp sợ. Thế nhưng Kinh Thánh đã mạc khải cho 
chúng con biết: Còn gì quý hơn Con Một của Cha? Thế mà 
Cha đã ban cho chúng con, thì Cha còn tiếc gì với chúng con 
nữa? Cha yêu thương chúng con, không phải Cha phạt 
chúng con. Nhưng đúng hơn, chúng con đã lạm dụng tự do 
để chọn cho mình nỗi bất hạnh.    
 
   *** 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA 
22  – 11 – 2015 

“Nước Cha trị đến” 
 Lời Chúa:  (Ga 18,33b-37)   
33 Khi Ấy, Philatô trở vào dinh, cho gọi Ðức Giêsu và nói 
với Người: "Ông có phải là vua dân Dothái không?" 34 Ðức 
Giêsu đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã 
nói với ngài về tôi?" 35 Ông Philatô trả lời: "Tôi là người 
Dothái sao? Chính dân của ông và các 
thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã 
làm gì?" 36 Ðức Giêsu trả lời: "Nước tôi 
không thuộc về thế gian này. Nếu Nước 
tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của 
tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp 
cho người Dothái. Nhưng nay Nước tôi 
không thuộc chốn này".  37 Ông Philatô 
liền hỏi: "Vậy ông là vua sao?" Ðức 
Giêsu đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là 
vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian 
vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía 
sự thật thì nghe tiếng tôi". 
 Suy Niệm:  
Thánh Gioan Cantio sinh tại Ba lan năm 1390. Khi còn là 
một cậu bé, ngài tỏ ra thông minh và tử tế. Khi làm linh 
mục, ngài dạy Kinh Thánh tại đại học Cracow và cũng làm 
cha sở mấy năm. Người ta nhớ sự thông thái và lòng nhiệt 
thành của ngài đối với người nghèo khó. Người đã đi bộ 
hành hương Roma đến bốn lần, đeo hành trang trên lưng. 
Một lần trong cuộc hành hương, bọn cướp lấy bóp của ngài, 
hỏi ngài còn tiền không. Vị thánh trả lời ngài chỉ có bấy 
nhiêu, bọn cướp cho ngài đi. 
Đi được một quãng xa, ngài nhớ ra mấy miếng vàng giấu 
trong gấu áo. Ngài vội vàng trở lại, đưa vàng cho bọn cướp, 
năn nỉ xin họ tha thứ cho ngài vì ngài đã nói dối họ. 
Bọn cướp ngỡ ngàng, lặng thinh và lấy làm thích thú, bọn 
chúng trả lại cho ngài tất cả tiền nong đã lấy của ngài. 
Hôm nay chúng ta tôn thờ Đức Kitô là Vua của chúng ta. 
Chúng ta nghe Chúa Kitô nói với Philatô: “Vương quyền  
của tôi không thuộc về trần gian”. Chúa Giêsu nhận rằng  

Người là Vua nhưng không phải là Vua của các Vua. Người 
không phải là một nhà lãnh đạo chính trị hay quân sự. 
Người không phải là một ông vua giàu có, danh vọng và 
quyền thế. Vậy Người là loại vua nào? Vương quốc Người ở 
đâu? Vương quốc Người là gì? Bài kinh Tiền Tụng trong 
Thánh Lễ hôm nay trả lời các câu hỏi ấy. 
“Người hiến thân trên thập giá… Người đã hoàn thành mầu 
nhiệm cứu chuộc nhân loại… Người đã quy phục mọi loài 
dưới quyền bính mình và đặt dưới uy quyền vô hạn của 
Chúa. Một vương quốc sự thật và sự sống, một vương quốc 
thánh thiện và ân sủng, một vương quốc công bình, tình 
thương và hòa bình”. 
Mỗi lần chúng ta hành động vì những điều quý giá này: 
Chân lý, sự sống, sự thánh thiện, ân sủng, sự công bình, tình 
thương và hòa bình, là chúng ta hành động cho Chúa Kitô, 
làm cho Chúa Kitô là Vua của chúng ta. 

• Sự thật: Như Thánh Gioan Cantio, bạn hãy nói sự 
thật dù phải trả bằng mọi giá và bạn phục vụ Chúa 
Kitô –Vua sự thật. 

• Sự sống: Chúa Kitô đến để chúng ta được sống, 
những kẻ theo Chúa phải phát triển sự sống. Thí dụ: 
Bạn hãy làm mọi cái có thể, để ngăn ngừa sát hại 

hàng triệu em bé vô tội vì phá thai. 
• Thánh thiện và ân sủng: Mọi 

cái chúng ta làm đều 
Gia tăng sự sống của Chúa trong chúng 
ta. Thí dụ: Tham dự Thánh Lễ này là 
một việc phục vụ Chúa Kitô, nguồn 
mạch sự thánh thiện. 

• Công bình: Khi chúng ta cố 
gắng khiêm nhường đối  
với Chúa, với người lối xóm và với 

chúng ta. Chúng ta bỏ phiếu bầu Chúa Kitô là Vua, làm nhà 
lãnh đạo chúng ta. 

• Tình yêu: Mỗi lần chúng ta cố gắng làm đẹp lòng 
Chúa, giúp đỡ anh em chúng ta minh chứng dấu chỉ đặc biệt 
việc phục tùng Chúa Kitô là Vua. 

• Hòa bình: Bạn hãy cố gắng xây dựng hòa bình mọi 
nơi và bạn chứng tỏ rằng bạn thuộc về vương quốc hòa bình 
của Chúa Kitô. “Nước Cha trị đến” chúng ta cầu nguyện 
trong kinh Lạy Cha. Trong ngày lễ Chúa Kitô là Vua, chúng 
ta thề hứa phát triển trong đời sống cá nhân và cộng đoàn, 
đặc tính thâm sâu và thiêng liêng này để thực sự nhận Chúa 
Kitô là Vua. (Gm. Arthur Tonne) 
 Cầu Nguyện:  
 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cải tạo 
mọi sự trong Con yêu dấu Chúa, là vua vũ trụ: Xin đoái 
thương cho mọi loài thọ tạo đã được giải thoát khỏi vòng nô 
lệ, biết phụng thờ uy linh Chúa, và biết luôn luôn ngợi khen 
Chúa. Chúng con Cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng 
con. Amen. 
   *** 
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CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C 

29 – 11 - 2015 
“Phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn” 

 Lời Chúa: (Lc 21,25-28.34-36)  
Ðức Giêsu nói về ngày Quang lâm của Người rằng: 25 "Sẽ có 
những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới 
đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào 
sóng thét. 26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những 
gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị 
lay chuyển. 27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy 
quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 28 

Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng 
và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.  
34 Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề 
vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một 
chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ 
ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36 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". 
 Suy Niệm:  
Câu chuyện con tàu Titanic nổi tiếng bị đắm đêm 
15.04.1912 được các báo đài trên thế giới đồng loạt đưa tin 
Bấy giờ tàu này đang chạy trên vùng Bắc Đại tây dương 
đụng phải tảng băng ngầm, khiên thành tàu bị lủng một 
miếng lớn và nước ào vào các khoang hầm tàu. Mấy tiếng 
đồng hồ sau thì con tàu đã bị gãy ra làm đôi và chìm xuống 
lòng biển, mang theo phần lớn hành khách và toàn bộ thủy 
thủ đoàn.  Ti-Titanic  là con tàu vĩ đại: dài 271 mét, rộng 28 
mét, cao 22 mét với 8 tầng đầy đủ tiện nghi. Trên tàu có phố 
chợ, hồ bơi, sân chơi thể thao, rạp hát, vườn bông, nhà 
hàng... Số hành khách có mặt trên tàu khi gặp nạn vào 
khoảng 1500 người. Hầu hết hành khách là các người có địa 
vị cao trong xã hội như các ông hoàng bà chúa, chính khách, 
đại phú gia, nghệ sĩ, thương gia... Con tàu Titanic khi hạ 
thủy đã được người ta đánh giá là an toàn tuyệt đối, có thể 
thách thức trước mọi thời tiết. Nhưng trong thực tế khi mới 
khởi hành được mấy ngày thì tàu đã gặp tai nạn thảm khốc 
nhất trong lịch sử hàng hải thế giới từ trước đến nay.  
 
Tỉnh thức là không “chè chén say sưa”,nghĩa là không quá 
mê đắm hưởng thụ các đam mê vật chất đời này. Tỉnh thức 
là không “lo lắng sự đời”, nghĩa là không mê say tìm kiếm 
những giá trị đời này là danh, lợi, thú. Tỉnh thức là biết 
chuẩn bị cho đời sau bằng cách vươn tâm hồn lên những 
chân trời cao thượng. Tỉnh thức là tuy đang còn sống trong 
thế giới vật chất hiện nay nhưng tâm hồn phải hướng về 
những giá trị thiêng liêng vĩnh cửu đời sau  
 
Ta phải cầu nguyện vì “tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác 
lại yếu hèn.” (Mt 26,41). Cầu nguyện để luôn thức tỉnh. 
không mê ngủ, nhưng luôn “thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho  
sẵn” để đón Chúa đến bất cứ lúc nào (x. Lc 12,35-48). Tỉnh  
thức còn là sự trung tín với Chúa. Cầu nguyện luôn nghĩa là  
cầu nguyện không ngừng (x. Lc 18,1), không nhàm chán hay 
nản chí (x. Lc 18,1). Cầu nguyện luôn là cách biểu hiện một 
đức tin mạnh mẽ sống động. Vì khi cầu nguyện là ta tách lìa 

khỏi các ràng buộc của thế giới 
vật chất để hướng tới các sự 
trên trời. Nhất là cầu nguyện 
còn để xin ơn Chúa trợ giúp. 
Vì xác thịt dễ bị các thú vui 
đam mê lôi kéo. Chỉ khi được 
Chúa giúp sức, chúng ta mới 
hy vọng sống siêu thóat, khỏi 
những quyến luyến lạc thú đời 
này để vươn tới cuộc sống 
hạnh phúc vĩnh hằng đời sau.  
 
Cầu nguyện là năng tưởng nhớ 
đến Chúa, dâng lên Người 
những lời nguyện tắt, kèm theo 
những việc quan tâm phục vụ 
tha nhân. Cầu nguyện còn là 
năng đến nhà thờ tham dự 
thánh lễ và dọn mình rước lễ 
hằng ngày. Nhờ đó chúng ta sẽ 
 có đầy sức sống là ơn thánh hóa của Chúa, giúp ta mỗi ngày  
nên hoàn thiện giống nhưhúa Cha trên trời (x. Mt 5,48).  
 
Có tỉnh thức cầu nguyện, chúng ta mới có thể gặp được 
Chúa ngay từ hôm nay, trong đêm mừng Chúa Giáng Sinh 
sắp tới cũng như trong giờ chết mỗi người và ngày cùng tận 
của nhân lọai sau này.  
Phải sẵn sàng đón chờ Chúa đến: Khi tổ chức mừng thọ 60, 
70 tuổi… chúng ta cần ý thức ngày giờ Chúa đến có thể đã 
gần bên cửa. Hãy nhớ rằng khi chết, chúng ta không thể 
mang theo vàng bạc vật chất trần gian. Chỉ những của cải 
thiêng liêng như các việc từ thiện bác ái và các đóng góp để 
“làm cho danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến” mới có giá 
trị trước tòa Chúa phán xét (x Mt 25,34-40). Do đó ta cần 
phải cấp thời lo hòan thành những gì đang còn dở dang hoặc 
các công trình văn hóa muốn lưu truyền cho con cháu.  
Để giữ mình tỉnh thức, khi vừa thức dậy, tôi quyết tâm sẽ 
dâng ngày mới cho Chúa và noi gương thánh nữ Tê-rê-sa :  
 
1. “Làm những việc bình thường bằng một cách thức 
phi thường”.  
2. Tôi sẽ năng dâng lời nguyện tắt: “Lạy Chúa Giê-su. 
Xin dạy con yêu mến Chúa”.- “Lạy Chúa. Con xin làm việc 
này để cầu cho (cha mẹ, con cái, anh em hay một tội nhân 
quen biết) được sớm nhận biết, ăn năn trở lại cùng Chúa”.  
 
 Cầu Nguyện:  
 
LẠY CHÚA GIÊ-SU. Hôm nay Chúa dạy chúng con phải 
sẵn sàng tỉnh thức và cầu nguyện chờ đợi ngày cánh chung 
hay giờ chết của chúng con sẽ đến bất ngờ. Ngày nay những 
tiến bộ của khoa học kỹ thuật và các sản phẩm kèm theo của 
nó thường là nguyên nhân phát sinh lối sống ích kỷ: Người 
ta chỉ lo kiếm tiền để rồi sau đó lại chiều theo các đam mê 
lạc thú bất chính. Chẳng mấy ai tỉnh thức nghĩ tới ngày tận 
thế chung hay giờ chết riêng của mỗi người chắc chắn sẽ 
đến. Thật hạnh phúc cho chúng con nếu khi Chúa đến, 
chúng con vẫn đang tỉnh thức cầu nguyện và ở trong tư thế 
sẵn sàng đón chờ Chúa đến 
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