
 
CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN  NĂM B 

4 – 11 - 2012 

“Ðiều Răn Ðứng Ðầu” 

Lời Chúa: (Mc 12,28b-34) 
28

Có một người trong các kinh sư đã nghe Ðức Giêsu và 

những người thuộc nhóm Xa đốc tranh luận với nhau. Thấy 

Ðức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa 

Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?" 
29

Ðức 
Giêsu trả lời: "Ðiều răn đứng đầu là: Nghe đấy, hỡi Ítraen, 

Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy nhất. 
30

 

Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết 
lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 

31
 Ðiều 

răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính 

mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó". 
32

 Ông kinh sư nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, hay lắm, 
Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Ðấng duy nhất, ngoài 

Người ra không có Ðấng nào khác. 
33

 Yêu mến Thiên Chúa 

hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như 
chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ".

 

34
Ðức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: 

"Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Sau đó, không 
ai dám chất vấn Người nữa. 

 

 Suy Niệm:  
 
Dân Do Thái, qua Môisen, được Thiên Chúa trao cho 10 
điều răn để tuân giữ, hầu được chúc phúc và tồn tại lâu dài 
(TI 6:2-6). Trải qua nhiều thế hệ, 10 điều luật của Giavê 
được các vị lãnh đạo chú giải và thêm thắt thành 613 luật 
điều khác nhau. Trong số 613 điều này có 248 luật khuyên 
phải làm và 365 luật cấm không được làm. Mặc dầu được 
chia làm hai khoản với số 365 tượng trưng cho số ngày 
trong năm và 248 tượng trưng cho 10 thế hệ của con người 
(mỗi thế hệ khoảng chừng 25 năm), dân Do Thái vẫn gặp trở 
ngại vì không biết giới luật nào là quan trọng hơn cả. 
 
Các trường phái Rabi luôn có hai khuynh hướng đối nghịch 
nhau: một bên thì muốn quảng diễn và nới rộng luật lệ thành 
hàng trăm hàng ngàn, một bên lại muốn thu gọn thành một 
bản tóm lược hay một câu đơn giản nhưng bao gồm tất cả. 
Nhà chú giải William Barclay đã phân tích và ghi nhận việc 
vua Davit đã rút gọn 613 điều luật thành 11 điều: “Lạy 
Giavê, ai sẽ được ngụ nơi nhà Chúa? Ai sẽ định cư trên núi 
thánh của Ngài? Đó là người: 

1. Bước đi trọn lành 
2. Biết làm điều chính trực 

 
 

3. Miệng nghĩ sao nói vậy 
4. Không múa lưỡi đặt điều 
5. Không xử ác với bạn hữu 
6. Chẳng buông lời phỉ báng tha nhân 
7. Con mắt khinh người đáng bị chúc dữ 
8. Lòng kính sợ Giavê sẽ được cao rao 
9. Lỡ thề mà bị thiệt thì cũng chẳng rút lời 

10. Cho vay không đặt lãi 
11. Chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. 

(Thánh Vịnh 15) 
… 

Tất cả mọi cố gắng thu gọn 613 điều luật dường như vẫn 
không làm thỏa mãn các kinh sư luật sĩ của các trường phái 
Do thái giáo. Thế nên câu hỏi nào là căn bản thiết yếu vẫn là 
đề tài tranh luận và học hỏi giữa các nhà chuyên luật. Do đó, 
việc một luật sĩ đến hỏi thử Chúa Giêsu “Điều răn nào quan 
trọng nhất?” không thuần túy là một sự gài bẫy để biến Chúa 
thành đối tượng cho các bè phái phản đối hay khinh chê, 
nhưng chắc hẳn đây là một câu hỏi chân thành, muốn tìm 
xem sống điều căn bản nào là làm đẹp lòng Thiên Chúa 
nhất. Câu trả lời của Chúa Giêsu nghe thoáng qua, dường 
như không có gì mới lạ. Tất cả đều được rút ra từ Cựu Ước. 
Câu trả lời gồm hai phần: phần đầu trích từ sách Đệ Nhị 
Luật: “Hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh 
hồn và hết sức ngươi” (Đnl 6:5), phần hai trích từ sách Lêvi: 
“Ngươi sẽ không báo oán, không cừu thù với con cái dân 
ngươi, nhưng ngươi sẽ yêu mến đồng loại ngươi như chính 
mình” (Lv 19:18). 
 
Điều mới lạ là từ trước đến nay chưa có ai, ngoài Đức 
Giêsu, đã nối kết hai điều răn trên thành một. Đối với Ngài, 
tôn giáo phải là yêu mến Chúa và yêu người. Đây là một 
cuộc cách mạng lề luật: đặt ngang hàng sự kính mến Thiên 
Chúa và thương yêu anh em. Con đường duy nhất người ta 
có thể minh chứng lòng kính mến Thiên Chúa là việc họ 
thương yêu kẻ khác. Bởi vì: “Nếu ai nói: “Tôi yêu mến 
Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, thì nó là kẻ nói dối, 
vì kẻ không yêu mến người anh em nó thấy đó, tất không thể 
yêu mến Thiên Chúa, Đấng nó không trông thấy” (1 Ga 
4:20). 
 
Đức Giêsu đã tóm kết tất cả 613 điều luật của dân Do thái 
vào trong một chữ duy nhất: Mến Yêu. Ngài không chỉ 
khuyên bảo con người hãy biết sống yêu mến, nhưng còn 
mạc khải dung mạo Thiên Chúa chính là Mến Yêu:  
“Thiên Chúa là tình yêu. Ai lưu lại trong tình yêu là lưu lại 
trong Thiên Chúa và Thiên Chúa lưu lại trong người ấy” (1 
Ga 4:16). 
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Đạo Công giáo thường được gọi là đạo yêu thương, nhiều 
người ngoại giáo hay nói như thế. Yêu thương là sự sống 
nền tảng của con người. Sống mà không yêu là chết mà biết 
thở. Ai cũng cần yêu và được yêu. Người sống yêu là người 
thuộc về Thiên Chúa, “được chúc phúc và tồn tại lâu bền.” 
Người sống yêu là người đang làm chứng cho sự hiện diện 
của Thiên Chúa ở giữa cuộc đời. Trái lại, kẻ sống trong hận 
thù, bất công, ly dị, phá thai, lường gạt, ích kỷ, gian dối, 
kiêu căng… là những phản chứng của yêu thương. Tất 
nhiên, họ là kẻ đang sống mà như chết. Và họ còn xa Nước 
Thiên Chúa lắm thay. 
 
Người luật sĩ, khi nghe câu trả lời của Đức Giêsu, đã thốt 
lên kinh ngạc: “Thưa Thầy, đúng lắm..” Và Chúa nói với 
ông ta: “Ngươi không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu.” 
Không còn xa, tức là gần. Gần thôi chứ chưa phải là ở trong. 
Thế ra, biết được giới răn quan trọng nhất vẫn chưa là yếu tố 
quyết định để được ở trong Nước Chúa. Còn phải sống giới 
răn đó nữa. 
 
Mang danh là kẻ có đạo, là người Công giáo thôi, chưa đủ. 
Người ta còn phải thực thi bác ái yêu thương để thực sự 
được sống trong an bình và hạnh phúc của Nước Trời.  
 
Cầu Nguyện 
 
Nếu Chúa hỏi điều răn nào trọng nhất,  

Con ngập ngừng chẳng biết  trả lời sao ? 

Chỉ xin sống tình anh em chân thật,  

Cho người đời ngưỡng vọng Chúa trên cao .  
 
   *** 
 

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN NĂM B 
11 – 11 - 2012 

“Nghèo Tiền Nhưng Giàu Tình” 

 

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 đều 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: 
 

«Nơi Thánh Điện rực nguy nga tráng lệ 

Có tình yêu cất cánh đến bên người  
Khi cuộc sống âm thầm thành của lễ 

hai đồng xu mang giá trị tuyệt vời»  
 

Trong xã hội Do thái, đàn bà góa phần lớn là thành phần 
nghèo khổ đáng thương. Họ chẳng có tài sản. Của cải người 
chồng để lại đều thuộc về trưởng nam. Chính Phaolô cũng 
đã có lần kêu gọi các cộng đoàn tiên khởi nâng đỡ, trợ giúp 
các bà quả phụ (1 Tim 5:3-16). Theo lẽ thường các quả phụ 
nghèo không buộc phải dâng cúng. Nhưng thái độ và việc 
làm của bà góa nghèo nơi đền thờ đã được Chúa Giêsu ghi 
nhận trong Tin Mừng hôm nay.  
 
Không phải vì bà “nghèo” và “góa” mà không đáng trọng 
bằng người giàu có. Không phải bà bỏ ít tiền mà lòng đạo 
của bà thua kém người ta. Không phải vì chẳng được xướng 
danh mà công nghiệp của bà không được ghi trên trời. Trái 
lại hai đồng trinh bé nhỏ của bà đã được Thiên Chúa đón 
nhận với lời chúc lành: “Bà đã bỏ nhiều nhất.” Bởi vì bà đã 
bỏ vào thùng tiền chính sự sống của mình. Bà đã dâng cho 
Thiên Chúa tặng phẩm quí nhất của con người là sự sống: 
“Tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này 
lấy túng thiếu mà bỏ vào mọi sự mình có để nuôi sống” (Mc 
12:44). 
 
Cũng thế, điều mà sách Các Vua ghi nhận trong câu chuyện  
“Bà góa thành Sarephta” không phải là việc bình dầu hũ bột  
không vơi, cũng chẳng phải là phép lạ cả thể mà tiên tri Elia 
đã chỉ làm cho một người dân ngoại, nhưng là việc bà ta tin 
tưởng đến độ dám hy sinh chút sự sống còn sót lại cho người 
của Thiên Chúa. 
 
Tin tưởng là trao ban. Nhưng nếu trao ban nhiều thứ mà 
chưa trao ban sự sống thì vẫn chưa có gì đáng kể. Phải 
chăng đây chính là điều mà Chúa Giêsu, qua hành vi của bà 
góa nghèo, báo trước về việc Người sắp làm: dâng hiến 
chính mạng sống mình cho phúc lộc con người. Thư gửi 
tín hữu Do thái đã xác nhận điều này: Các thượng tế dâng 
tiến lễ tế hàng năm, với máu không phải của mình; việc làm 
đó không xóa được tội lỗi người ta; nhưng Đức Giêsu, 

6   | Hieäp Nhaát 142 | 11 - 2012 | 

http://www.google.com/imgres?num=10&hl=en&biw=1600&bih=710&tbm=isch&tbnid=khclARWfpWIG6M:&imgrefurl=http://www.baicamoi.com/?paged=55&docid=oI1Lw3E77XJ2BM&imgurl=http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/A30Vs.gif&w=495&h=371&ei=pNp3UKvtF8LM2gWF5YHYDg&zoom=1&iact=hc&vpx=1070&vpy=243&dur=71&hovh=194&hovw=259&tx=166&ty=77&sig=116532738357462607273&page=3&tbnh=158&tbnw=233&start=49&ndsp=25&ved=1t:429,r:23,s:49,i:305


Người đã dâng hiến 
chính máu mình, đã 
tế lễ chính thân xác 
mình để hủy diệt tội 
lỗi. Và như thế sự 
trao dâng của Đức 
Giêsu có giá trị ngàn 
đời. 
 
Chỉ khi dâng hiến 
những gì đụng chạm 
đến sự sống còn của  
cuộc đời, tôi mới 
trao ban đúng nghĩa. 

Thế nên, khi dám trao ban ngay cả sự nghèo túng của mình 
như người đàn bà góa, của lễ tôi dâng mới có giá trị trường 
tồn không phai. Đừng nghĩ tôi không có gì để cho, nhưng 
hãy nghĩ tôi có cho khi mình chẳng còn gì nữa không? Nếu 
cứ tự nhủ khi nào có thời giờ, tôi mới cộng tác với cộng 
đoàn xứ đạo, khi nào dư giả tài chánh lúc đó mới trợ giúp 
trao ban, khi nào sức khỏe phong phú mới dấn thân phục vụ. 
Thế ra tôi chỉ biết dâng những của dư thừa chứ không dám 
dâng cả sự túng thiếu.  
 
Tôi chỉ sát tế chiên bò, dâng máu lừa dê, chứ chẳng dám 
dâng hiến chính mạng sống cuộc đời của mình. Phải chăng 
giữa tôi và người đàn bà góa nghèo vẫn còn cả một khoảng 
trời xa cách. Lắm khi việc dâng hiến của tôi không thanh 
thản và siêu thoát. Vẫn còn thấp thoáng đâu đó một mưu đồ 
trục lợi, một ý tưởng khoe khoang, hay một khát khao danh 
vọng. Phải chăng “chất ký lục và biệt phái” vẫn còn tồn 
đọng trong hồn tôi?”. Lời Chúa đã phán: “Ta chuộng lòng 
nhân nghĩa hơn là của lễ toàn thiêu”. Lễ toàn thiêu của tôi 
có được khứng nhận là vì tình yêu đang thiêu đốt tâm hồn. 
Cha sở Gioan Maria Vianney thường tâm sự: “Cái gì đẹp 
nhất, tôi đều dành cho việc phục vụ và thờ phượng Chúa”. 
Điều đáng nói không phải vì ngài đã dành của cải người ta 
tặng để mở cô nhi viện, để sắm sửa áo lễ hào quang thật đẹp, 
nhưng là vì ngài đã dâng hiến tặng phẩm quý giá nhất cuộc 
đời. Đó là cuộc sống của chính ngài, với thời gian, sức lực, 
tài năng, học thức (dù rất giới hạn)… tất cả cho tình yêu 
Thiên Chúa và ơn cứu rỗi các linh hồn. Để trở thành kitô 
hữu chân chính, chúng ta cũng được mời gọi sống đời dâng 
hiến như vậy.. 
 

Cầu Nguyện 

 

Lạy Chúa Giêsu, khi đến với nhau, chúng con thường mang 
những mặt nạ. Chúng con sợ người khác thấy sự thật về 
mình. Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt dù đó chỉ là chiếc 
mặt nạ giả dối. Khi đến với Chúa, chúng con cũng thường 
mang mặt nạ. Có những hành vi đạo đức bên ngoài để che 
giấu cái trống rỗng bên trong. Có những lời kinh đọc trên 
môi, nhưng không có chỗ trong tâm hồn, và ngược hẳn với 
cuộc sống thực tế. 
 
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng thường ngắm mình trong 
gương, tự ru ngủ và đánh lừa mình, mãn nguyện với cái mặt 
nạ vừa vặn. Xin giúp chúng con cởi bỏ mọi thứ mặt nạ, đã 

ăn sâu vào da thịt chúng con, để chúng con thôi đánh lừa 
nhau, đánh lừa Chúa và chính mình. Ước gì chúng con xây 
dựng bầu khí chân thành, để chúng con được lớn lên trong 
bình an. 
   ***  
 

CHÚA NHẬT 33  THƯỜNG NIÊN NĂM B 
Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 

18 – 11 – 2012 
 

Lời Chúa: (Mc 13, 24-32) 
 
24

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trong 
những ngày ấy, sau cảnh khốn cực,

 25
mặt trời sẽ ra tối tăm,  

mặt trăng sẽ mất sáng, 
26

các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và 
các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. 

27
Bấy giờ thiên hạ 

sẽ thấy Con Người ngự đến trên đám mây với đầy quyền 
năng và vinh quang. 

28
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. 
29

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. 

30
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. 

31
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. 
 
“

32
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:  
 
Trong kho tàng văn học của Ấn Độ có kể về một ông vua 
được tiếng là thông minh khôn ngoan nhất thiên hạ nhưng 
cũng là người dại dột nhất trần gian. “Tại cung vua có một 
anh khờ chuyên làm trò cho nhà vua xem. Vua thích lắm vì 
thường có được những trận cười nắc nẻ do những lời nói 
ngớ ngẩn hay điệu bộ khờ khạo của chàng hề. Một hôm để 
pha thêm trò, vua gọi anh ta đến bên ngai vàng, trao cho một 
chiếc gậy và một vương miện rồi phán: “Ta phong cho 
ngươi làm thằng khờ hạng nhất. Ngươi sẽ giữ chức này cho 
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đến khi có  người khờ hơn ngươi. Lúc đó ngươi hãy trao gậy 
và vương miện lại cho nó. Ngày tháng trôi qua, nhà vua già 
cả và suy nhược theo tuổi tác. Lúc nằm trên giường hấp hối, 
cả gia đình, quần thần, vương hầu tề tựu chung quanh. Sau 
khi cố lấy chút hơi tàn, nhà vua thều thào: “Ta gọi các ngươi 
đến để nói lời từ biệt. Ta sắp xa các ngươi rồi. Ta sắp đi vào 
một cuộc hành trình mà không bao giờ có ngày gặp lại rồi”. 
Nghe nhà vua nói thế, ai cũng sụt sùi. Bỗng thấy anh hề tiến 
đến bên long sàn và thưa: “Muôn tâu đức vua, tôi xin được 
hỏi ngài một câu trước lúc ngài ra đi… Hồi xưa mỗi lần đi 
đâu xa, dù đến các vùng hẻo lánh của nước nhà, hay đô thị 
phồn hoa của nước bạn, ngài đều cho sứ giả hoặc cảnh binh 
đi trước dọn đường. Còn cuộc hành trình xa xôi mà ngài sắp 
lên đường kia, thì xin hỏi, ngài đã chuẩn bị gì chưa? Nghe 
hỏi thế, nhà vua mở mắt ra đáp: “Ừ, ta chẳng biết chuẩn bị 
gì cả.” “Thế thì xin nhà vua nhận lại chiếc gậy và chiếc 
vương miện này, vì tôi vừa tìm ra một kẻ khờ dại hơn tôi 
rồi.” Nói xong anh trả tất cả lại cho nhà vua.  
 
Nếu chỉ biết vui chơi hưởng thụ hôm nay mà đánh mất 
tương lai cuộc đời, nếu chỉ nhìn đến những công danh, thế 
lực, tiền tài, quyền lợi của hôm nay mà quên đi hay không lo 
gì cho kiếp sống đời đời mai sau thì quả ta là những kẻ khờ 
dại vô cùng. 
 
Trong Thánh Kinh cũng có kể câu chuyện một ông phú ông 
kia, gặp năm may mắn được mùa, lúa thóc tràn trề. Ông suy 
tính làm cách nào để có thể cất giữ được thóc lúa. Thế rồi 
sau nhiều hôm suy nghĩ ông quyết định phá các kho cũ, xây 
một kho mới, to lớn hơn để chứa thóc. Khi hoàn tất công 
việc, ông ung dung sung sướng nói với lòng mình: “Hồn ta 
ơi, hãy ăn đi, uống đi, nghỉ ngơi đi, vì từ nay của cải đã dư 
tràn cho nhiều năm.” Nhưng Chúa phán với người ấy rằng: 
“Đồ ngốc! ngay đêm nay, người ta sẽ đòi linh hồn của 
ngươi, vậy tất cả những thứ kia sẽ về tay ai đây?” (x. Lc 
12:16-21). 
 
Do đó, chớ gì ta biết tỉnh thức. Thức tỉnh lại giữa những lo 
toan, khao khát, kiếm tìm để hỏi lòng mình “tôi đang làm gì 
và tôi đang tìm gì?” Có thể với sự chủ quan tôi nghĩ mình 
đang làm việc này công kia cho Chúa đấy, nhưng lại chẳng 
phải là công việc của Chúa. Có thể tôi đang tìm tự do, danh 
dự, quyền lợi, vật chất, tình cảm, nghề nghiệp… nhưng thử 
hỏi tôi có tìm kiếm Chúa không? Có Chúa trong những gì 
tôi đang có không? 
 
Nếu mục tiêu của mọi sự tôi trăn trở kiếm tìm là một thứ gì 
đó rất hay, rất có lý, nhưng không phải là Chúa, thì tôi quả 
là một kẻ khờ dại vô cùng. Nếu tìm mọi sự mà không tìm 
Chúa thì đời vẫn mãi thiếu vắng khát khao. Bởi như lời 
Thánh Augustinô nói: Tôi đã đi tìm nhiều thứ nhưng “Chỉ 
trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên 
hàn”. 
 
Và rồi nếu không cảm nhận Chúa là lẽ sống, niềm vui và 
nguồn hy vọng duy nhất của đời, thì thật đáng lo biết bao. 
Vì như thế ngày tận thế của đời tôi đã xảy ra rồi – tôi đang 
chết và tôi đã chết. Còn nếu như có Chúa trong mọi tâm tư, 
ước muốn, kiếm tìm, và cuộc sống của tôi, thì ngại ngùng gì 
mà không hát vang lời Ca Vịnh:  

 
“Có Chúa đi với tôi, tôi sẽ không còn sợ chi ai. 
Có Chúa đi với tôi, tôi sẽ không lo thiếu gì”. 

 

Cầu Nguyện 

 

Lạy Chúa Giêsu, vị tử đạo tuyệt vời, Chúa đưa chúng con 
vào thế giằng co liên tục. Chúa vừa chọn chúng con ra khỏi 
thế gian, lại vừa sai chúng con vào trong thế gian đó. Thế 
gian này vàng thau lẫn lộn. Có khi vàng chỉ là lớp mạ bên 
ngoài. Xin cho chúng con giữ được bản lãnh của mình, giữ 
được vị mặn của muối, và sức tác động của men, để đem 
đến cho thế gian một linh hồn, một sức sống. Chúng con 
chẳng sợ mình bỏ đạo, chỉ sợ mình bỏ sống đạo vì bị quyến 
rũ bởi bao thú vui trần thế. 
 
Xin cho chúng con đừng bao giờ quên rằng chúng con mang 
dòng máu của các vị tử đạo, những người đã đặt Chúa lên 
trên mạng sống. Lạy Chúa Giêsu, nếu thế gian ghét chúng 
con, thì xin cho chúng con cảm thấy niềm vui của người 
được diễm phúc nên giống Chúa. 
 
   *** 
 

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ 

25 – 11 - 2012 
“Chúng con cảm tạ và suy phục Chúa!” 

 

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 Do thái 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 Do 

thái 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 Do thái. 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:  
 
Vào thời gian cuối năm, kinh doanh, sản xuất hay làm việc 
gì, người ta cũng tổng kết, lượng giá, rút ưu khuyết điểm, 
vừa để nhìn lại một năm sắp qua, vừa để lấy đà hay xác định 
hướng đi, chọn lựa chiến lược cho năm mới.  
 
Trong đời sống tôn giáo, tâm linh cũng tương tự như thế. 
Người Công Giáo kết thúc Năm Phụng Vụ bằng việc nhìn 
nhận và tôn vinh Chúa Giê-su Ki-tô làm Vua Vũ Trụ, Vạn 
Vật và Loài Người. Mỗi người Công Giáo, mỗi cộng đoàn 
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giáo xứ, giáo phận, Dòng Tu được mời gọi thực hiện ba điều 
sau đây:  

1. Kiểm điểm xem chúng ta đã sống như thế nào dưới 
Vương Quyền và trong Vương Quốc của Chúa 
Giêsu Ki-tô trong năm qua? 

2. Đối với Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô, Con của 
Ngài, Đấng đã được đặt là Vua, làm Chúa Tể Vũ 
Trụ Vạn Vật và Con Người, chúng ta phải có tâm 
tình nào cho thích hợp trong tuần lễ cuối năm Phụng 
Vụ này? 

3.  Chúng ta quyết tâm sẽ sống như thế nào trong Năm 
Phụng Vụ Mới 2013 để thể hiện sự suy phục Vương 
Quyền của Chúa Giêsu trong đời sống cá nhân, cộng 
đoàn và xã hội?  

 
2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra 
Thiên Chúa là Đấng nào?  

 Bài đọc 1 (Ðn 7,13-14) là Lời Chúa trong sách ngôn 
sứ Đa-ni-en, kể lại thị kiến của ông về một Nhân 
Vật đặc biệt được gọi là Con Người. Nhân Vật này 
xuất hiện như thần linh (ngự giá mây trời) được 
Thiên Chúa (Đấng Lão Thành) trao cho quyền thống 
trị, vinh quang, vương vị vĩnh cửu và được mọi dân 
tộc, quốc gia và ngôn ngữ phụng sự đến muôn ngàn 
đời. Nhân Vật đặc biệt này chính là Chúa Giêsu 
Kitô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người, chịu 
nạn chịu chết trên Thập Giá để cứu chuộc nhân trần.  

 Bài đọc 2 (Kh 1,5-8) là những lời mở đầu của Sách 
Khải Huyền trong đó Thánh Gio-an Tông Đồ nói về 
Chúa Giêsu Kitô là Anh Cả (Trưởng Tử) loài người, 
là Thủ Lãnh mọi vương quyền trần gian, là Đấng đã 
đổ hết máu mình mà rửa sạch tội lỗi nhân loại và lập 
nên Vương Quốc trong đó Thiên Chúa - là Đầu và là 
Cuối, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng 
Toàn Năng - thống trị đến muôn muôn đời. 

 Bài Tin Mừng (Ga 18,33-37) là tường thuật của 
Thánh Gio-an về phiên tòa "kỳ lạ" của tổng trấn 
Phi-la-tô, trong đó tuy có cuộc đối đáp giữa hai 
nhân vật là quan tòa và bị cáo, nhưng dường như là 
hai người dùng hai ngôn ngữ khác nhau và mỗi 
người nói về một thực tại khác nhau. Phần Chúa 
Giêsu, Người đã khẳng định với tổng trấn Philatô về 
lý do mà Người có mặt trên trần gian và về Vương 
Quyền của Ngài, nhưng không phải là thứ vương 
quyền trần gian mà Philatô và người đời thường 
hiểu. Philatô cũng chẳng quan tâm đến việc nhận ra 
Chân Dung hay Căn Tính đích thực của Chúa Giêsu 
nên đã dễ dàng nhượng bộ những tiếng la hét của 
những người Do Thái đòi giết Chúa Giêsu mà tuyên 
án Người phải chết trên thập giá! Nhưng theo kế 
hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa, chính khi Chúa 
Giêsu bị treo lên cao là lúc Vương Quyền của 
Người bao trùm tất cả gian trần này. 

 
Qua ba bài đọc hôm nay, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì 
cho chúng ta? Sứ điệp của Lời Chúa trong ba bài Thánh 
Kinh hôm nay là:  

 “Nhờ vâng phục Thiên Chúa Cha cho đến chết trên 
thập giá và vì yêu thương nhân loại đến hơi thở và 
giọt máu cuối cùng. 

 
 Chúa Giesu Kitô được Chúa Cha tôn vinh làm vua 

cai trị toàn thể vũ trụ vạn vật và con người! Vương 
quốc của người bao la vô tận! và Vương quyền của 
người tồn tại đến muôn thuở muôn đời!” Để sống 
Lời Chúa hôm nay:  

 Nếu tôi nhìn nhận và tuyên xưng Chúa Giê-su Kitô 
là Vua toàn thể vũ trụ, vạn vật và con người, thì tôi 
sẽ hăng say tìm mọi cách để Vương Quyền của 
Người được nhìn nhận trong thế giới này, để Vương 
Quốc Tình Thương của Người mở rộng đến mọi tâm 
hồn và mọi cơ cấu quốc gia và quốc tế. 

 Nếu tôi nhìn nhận và tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là 
Vua của cá nhân và gia đình tôi, thì tôi và gia đình 
tôi sẽ nỗ lực sống theo Hiến Chương Nước Trời mà 
Người đã công bố trong bài giảng trên Núi (Mt 5,1-
12) làm cho tinh thần Bát Phúc toát lên trong đời 
sống cá nhân và gia đình và lan tỏa ra chung quanh. 

 
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. 
 

*** 
 
 
 

Trước khi xác thịt con lìa bỏ thế gian,  
thì con nên đem tâm hồn con  

di chuyển ra khỏi vật chất  
của thế gian trước. 

(Thánh John Vianney) 
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