
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN NĂM C 
3 – 11 – 2013 

 “Con Người Ðến Ðể Tìm Và Cứu” 
 

 Lời Chúa (Lc 19,1-10)  
 
1
 Sau khi vào Giêrikhô, Ðức Giêsu đi ngang qua thành phố 

ấy. 
2
 Và kìa, có một người tên là Giakêu; ông đứng đầu 

những người thu thuế, và là người giàu có. 
3
 Ông tìm cách 

để xem cho biết Ðức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân 
chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.  
4
 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung, để xem 

Ðức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. 
5
 Khi Ðức Giêsu tới chỗ 

ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Giakêu, 
xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!" 

6
 Ông vội 

vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 
7
 Thấy vậy, 

mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy 
cũng vào trọ!" 

8
 Còn ông Giakêu thì đứng mà thưa với Chúa 

rằng: "Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho 
người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin 
đền gấp bốn." 
9
 Ðức Giêsu nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến 

với nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ 
Apraham. 

10
 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã 

hư mất."  
 

 Suy Niệm:   

 
Đọan Phúc Âm chúng 
ta vừa đọc lại trên 
đây, được đọc vào 
đọan cuối cùng của 
lần sau cùng của 
Chúa Giêsu vào 
thành Giêrusalem, 
nơi đây người sẽ 
chịu khổ nạn và sẽ bị 
giết bởi tay người 
Do thái, rồi ngày thứ 
ba Ngài sẽ sống lại. 
Câu chuyện ông 

Giakêu được đặt kế tiếp sau phép lạ Chúa Giêsu chữa lành 
người mù thành Giêrikhô, người mù được Thiên Chúa chữa 
lành vì tin vào Chúa Giêsu mà ông ta được sáng mắt. Phép 
lạ của người mù chuần bị cho thính giả hiểu được sâu xa 
cuộc cách mạng tinh thần của ông Giakêu, một cuộc cách 
mạng tận gốc rễ, đổi mới hoàn toàn, từ bóng tối của cảnh mù 
lòa, bước vào ánh sáng của người được chữa lành, từ bóng 
tối của tội lỗi bước sang con đường sáng của cuộc đời mới, 
của cuộc sống thánh thiện. Từ cuộc gian tham khéo léo,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bước sang con đường ngay chính chân thật và quảng đại. Từ 
cuộc sống xa Chúa, được xích lại gần Chúa hơn. Được kết 
hợp với Chúa Giêsu và hòa giải với tha nhân.  
Do đó trọng tâm bài Phúc Âm chúng ta vừa đọc lại trên đây 
nói về ông Giakêu nêu bật khía cạnh sâu xa nhất của tình 
yêu, thứ tình yêu của sự tha thứ, sự tha thứ được gói gọn 
trong khoan dung. Tình yêu này không đóng khung kẻ mình 
yêu, trong những ngụ ý của lỗi lầm nhưng luôn tha thứ. Tình 
yêu này cũng không giới hạn kẻ mình yêu trong hiện tại đen 
tối của người ấy, nhưng còn phóng tầm mắt nhìn về những 
điều họ có thể trở nên trong tương lai. Trong cách hành xử 
của Chúa Giêsu Ngài luôn sẵn sàng tha thứ để biểu lộ một 
tình yêu chân thật trên, Chúa Giêsu đã tiếp xúc với người 
thu thuế, làm bạn với những người thời bấy giờ gán cho là 
những kẻ tội lỗi. Ngài không cấm họ được lui tới nghe Ngài 
giảng dạy hơn nữa Ngài cùng ăn uống và đồng bàn với họ. 
Vì thế những cuộc gặp gỡ này minh chứng rằng, Chúa Giêsu 
nhìn những kẻ thu thuế và những người tội lỗi trong hai 
trạng thái. Trạng thái hiện tại của họ, và trạng thái họ có thể 
trở nên tốt trong tương lai. Trong hiện tại mặc dù họ đang 
sống trong tình trạng tội lỗi nhưng họ biết lắng nghe Lời 
Chúa để khởi sự tiến những bước đầu tiên trên con đường 
hóan cải, và những điều họ có thể trở nên tốt được minh 
chứng qua những hành động cụ thể.  
 
Ví dụ như hành động dứt khoát với quá khứ tội lỗi để đi theo 
Chúa như trường hợp của ông Lêvi, ông là một người thu 
thuế nhưng khi nghe Chúa Giêsu gọi, ông liền bỏ bàn thu 
thuế đứng dậy theo làm môn đệ Người, một người không có 
chỗ dựa đầu, con cáo có hang, con chồn có tổ nhưng con 
Người thì không có chỗ dựa đầu. Do đó sự cải tạo xã hội tận 
căn phải bắt đầu bằng ý thức về tội lỗi và sám hối và đây có 
thể là ý tưởng mà Tin Mừng chúng ta vừa đọc lại trên đây 
gợi lên cho chúng ta vào thời Chúa Giêsu người thu thuế 
được hiểu như là cấu kết với ngọai bang là hà hiếp và bóc 
lột người đồng hương nên cũng đồng nghĩa với tham lam bất 
chính.  
 
Một cách nào đó là những kẻ thu thuế là những kẻ ung nhọt 
của xã hội và xa lánh họ là biện pháp thanh trừng mà những 
nhà lãnh đạo Do Thái dành cho những người thu thuế này. 
Nhưng Chúa Giêsu thì trái lại, Chúa đến với họ, ngồi đồng 
bàn với họ, Chúa không làm như thế để biện minh cho hành 
động tham lam bất chính của những người thu thuế.  Ngài 
đến với họ, trước hết là để cảm thông với thân phận bị loại 
ra bên lề xã hội của họ, đồng thời Ngài mời gọi họ ý thức về 
hành động tội lỗi của mình.  
 
Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và viên chức giàu có tên là 
Giakêu tại thành phố Giêrikhô cho thấy cuộc cách mạng ấy 

“Lời Chúa Là Đèn Soi Bước Chân Con, Là Ánh Sáng Chỉ Đường Dẫn Lối!” (Thánh vịnh 119, câu 105) 

SUY NIỆM & SỐNG LỜI CHÚA 
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bắt đầu bằng việc sám hối và cải thiện đời sống, thật ra sau  
sám hối đích thật luôn đi liền với cải thiện.  
Ánh mắt của Chúa Giêsu đã đi xuyên suốt tâm hồn ông 
khiến ông nhận ra được những lầm lỗi của mình. Ánh mắt 
ấy lại từ nhân và mời gọi đến nỗi đã làm cho ông cảm thấy 
thôi thúc và cải thiện đời sống. Vì thế ơn cứu rỗi đã thực sự 
đến nhà ông và cuộc tái sinh đã khởi đầu: này đây phân nửa 
tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng 
đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn lần.." Ông Giakêu 
không chỉ sám hối và cải thiện bản thân, nhưng ông còn góp 
phần vào việc cải tạo xã hội, hay đúng hơn sự hoán cải cá 
nhân của ông ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc sống xã hội. 
 

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy được chiều kích xã hội 

của lòng sám hối, vì thế không những người Kitô đóng góp 

tài trí của mình cho công cuộc cải tạo xã hội, nhưng niềm tin 

của  họ được thể hiện bằng lòng sám hối và cải thiện cuộc 

sống làm trọng tâm và cũng là linh hồn của bất cứ một cuộc 

cách mạng và cải tạo xã hội nào.  
  
 Cầu nguyện:  
 

Lạy Chúa, Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con được 

vững mạnh trong đời sống đức tin để nhận ra tình yêu và ơn 

cứu độ Thiên Chúa đang trao ban cho chúng con. Xin cho 

chúng con can đảm để sẵn sàng đáp trả và đón nhận ơn cứu 

rỗi mà Thiên Chúa đã trao ban.  Và xin Chúa ban cho mỗi 

người chúng con được ơn sám hối chân thành để bắt đầu 

canh tân mình và góp phần canh tân xã hội. Amen. 
 
   *** 

 
CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN NĂM C 

10 – 11 – 2013 

“Sống Lại Rồi Sẽ Ðược Như Các Thiên Thần” 

 Lời Chúa (Lc 20,27-38)  
27 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Ðức 
Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 

28
 Mấy 

người ấy hỏi Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho 
chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết 
đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải cưới lấy 
nàng, để gầy dựng một dòng giống cho anh hay em mình. 

29
 

Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng 
chưa có con thì đã chết. 

30
 Người thứ hai, 

31
 rồi người thứ ba 

đã lấy người vợ góa ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi 
mà không để lại đứa con nào. 

32
 Cuối cùng, người đàn bà ấy 

cũng chết. 
33

 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là 
vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?"  
34

 Ðức Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 
35

 
chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống 
lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 

36
 

Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các 
thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống 
lại. 

37
 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môsê 

cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi 
Ðức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Apbraham, Thiên Chúa 
của tổ phụ Isaac, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp.. 

38
 Mà 

Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là 

Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang 
sống."  
 
 Suy Niệm: 

Thánh Luca đặt câu chuyện 

những người phái Sađốc đến 

chất vấn Ðức Giêsu vào 

những ngày cuối cùng trước 

khi Người bị nộp. Vì thế nó 

có ý nghĩa bắt bẻ, gây hấn. 

Nhưng dùng những ngày cuối 

đời của Người để xin Ðức 

Giêsu nói về đời sau, tác giả 

Luca lại thấy đó là điều hợp 

tình hợp lý. 

 
Vậy có mấy người thuộc phái Sađốc đến. Họ phủ nhận việc 
sống lại mặc dầu đã có bài sách Maccabê như chúng ta đã 
thấy trên. Hơn nữa Daniel cũng đã khẳng định: "Nhiều 
người sẽ thức dậy, kẻ thì dành cho sự hằng sống; kẻ sẽ 
chuốc lấy ô nhục". Nhưng phái Sađốc không tin những loại 
sách này. Họ gồm phần lớn các người ở trong hàng tư tế. Họ 
bám lấy Ngũ thư là năm quyển đầu tiên trong bộ Kinh 
Thánh, đó là luật pháp Môsê, nền tảng của đạo giáo, cơ sở 
của hàng tư tế. Những sách khác đối với họ không có nhiều 
uy tín. Họ không giống như biệt phái. 
 
Những người này không những tin ở Ngũ thư mà còn tin ở 
các sách Tiên tri và các sách khác nữa. Ðó là những sách đã 
khởi sự với phong trào Ðệ nhị luật, tức là suy nghĩ về luật 
pháp. Biệt phái là các thần học gia không ngừng học hỏi và 
dạy dỗ luật pháp. Họ quý những sách viết sau như những 
sách viết trước vì họ quan niệm Lời Chúa và mạc khải sống 
động và triển khai không ngừng. Thế nên họ tin lời sách 
Ðaniel cũng như lời sách Maccabê về việc phục sinh sau 
này. 
 
Ðang khi ấy, phái Sađốc chú trọng đến tế tự và địa vị lãnh 
đạo của mình. Ngoài việc dâng lễ ra, họ chỉ quan tâm đến 
đời sống chính trị. Họ sợ biến động làm rối các cuộc lễ. Và 
vì thế họ không ngần ngại đi với chính quyền và sẵn sàng 
chế nhạo những việc khác. 
 
Biết Ðức Giêsu thiên về giảng dạy đạo lý và chủ trương như 
biệt phái về việc phục sinh sau này, mấy người phái Sađốc 
đến hỏi để giễu cợt nếu có sự sống lại thì sau này một người 
đàn bà đã lần lượt lấy bảy anh em làm chồng theo luật pháp, 
sẽ là vợ của ai? Theo luật Do Thái thì người ấy là vợ của 
bảy người; nhưng điều này có thể ở thế gian vì lần lượt xảy 
ra; chứ ở đời sau thì làm thế nào được vì tất cả đều sống 
cùng một lúc? Rõ ràng chỉ có óc tư tế thiên về luận lý mới 
đề nghị ra những "nố" luật như vậy, để gây lúng túng cho 
các thần học gia. 
 
Nhưng Ðức Giêsu không phải là nhà thần học. Người là 
chân lý. Và chân lý bao trùm mọi lĩnh vực. Người hiểu rõ vì 
sao có điều luật kia trong sách Môsê. Nó đáp lại nguyện 
vọng của con người muốn sống trong trường cửu nhưng lại 
không hiểu rõ về những gì sẽ xảy ra sau khi chết. Người ta 
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muốn nối dài đời sống con người bằng một quyết định pháp 
luật, bắt người có anh em vừa chết phải lấy vợ của người 
chết để lại mà truyền hậu cho anh em mình; tức là khi làm 
cho người chết có con nối dõi tông đường, người ta nghĩ 
rằng có thể kéo dài sự sống của người chết ra mãi mãi. 
Nhưng tên tuổi của người này có thể được tiếp nối ở đời 
này; còn sự sống của chính người ấy thì sao? Có thế giới 
bên kia cho người ấy ở không? Nếu quan niệm đời sống ở 
đó chỉ leo lét như ngọn đèn mù, tức là yếu ớt và thê thảm, 
thì chẳng cần nói làm gì. Nhưng nếu tin rằng đời sống ở bên 
kia thế giới rất tích cực và phong phú, thì làm sao giải thích 
được một vấn nạn như mấy người phái Sađốc nêu lên hôm 
nay? Phái này không tin có sự phục sinh kẻ chết, vì họ thấy 
không có cách nào giải quyết được các vấn nạn kia. Tức là 
họ không tin có đời sau vì họ không thấy đời sau giải quyết 
được những vấn đề của đời này đặt ra. Họ coi đời sau như 
nối dài y nguyên sự sống ở đời này. Và đó là sai lầm của họ. 
Ðức Giêsu vạch cho họ thấy sự sai lầm này, Người nói: Con 
cái đời này thì cưới vợ lấy chồng; còn những ai đáng hưởng 
đời sau và sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy 
chồng... bởi họ được như thiên thần và nên con cái Thiên 
Chúa. 
 
Chúng ta vừa nghe lời Chúa liền nghĩ ngay đến tính cách 
thiêng liêng của đời sau, ở đó không còn phong tục của đời 
này nữa. Nhưng phái Sađốc và người Do Thái lại không 
nghĩ ngay như vậy. Nghe nhắc đến thiên thần, họ nghĩ ngay 
đến những bậc mà lẽ sống là thờ lạy, chúc tụng và vâng lời 
Thiên Chúa. Họ nghĩ đến sinh hoạt hơn là có ý tưởng về bản 
chất của các bậc ấy. Và họ hiểu rằng: Ở đời sau con người 
sẽ hoàn toàn sống cho Thiên Chúa và quy hướng về Người. 
Hơn nữa, họ sẽ là con cái Người. Và theo quan niệm Do 
Thái, sự sống của Thiên Chúa và con cái Người thì khác; 
còn sự sống của loài người và con cái thế gian thì khác. Một 
đàng vĩnh cửu nên không cần truyền sinh, đàng kia vắn vỏi 
nên cần cưới vợ lấy chồng. 
 
Nghĩ như vậy có lẽ phái Sađốc đã yên tâm. Chứ họ chưa 
hiểu sâu sắc như tác giả Luca đâu. Ðối với thánh Luca khi 
nghe nói người ta sẽ nên con cái Thiên Chúa, một khi đã là 
con cái của sự sống lại, thì lập tức ngài đã nghĩ đến chính 
Ðức Giêsu nhờ việc sống lại đã được tuyên dương là Con 
Thiên Chúa. Và ngài biết rằng người ta chỉ nên con cái 
Thiên Chúa khi sát nhập vào cơ thể Chúa Kitô, tức là tham 
dự mầu nhiệm chết và sống lại của Người. Không thể so 
sánh sự sống phục sinh này với sự sống ở trần gian. Các vấn 
nạn của đời sống thế gian chẳng còn nghĩa lý gì đối với sự 
sống ở trên Nước Trời. 
 
Hóa giải được vấn nạn của mấy người phái Sađốc rồi, lẽ ra 
Ðức Giêsu không cần phải nói thêm gì nữa. Nhưng Người là 
Ðấng luôn thương yêu cho đến cùng và đến cứu người ta ra 
khỏi tối tăm lầm lạc. Người muốn cho phái Sađốc hiểu rằng 
họ sai khi không tin có sự sống lại. Và cho được như vậy, 
Người đi từ suy nghĩ của họ. 
 
Họ đã nói đến Môsê thì Người nhắc đến cho họ nhớ hôm 
Môsê được ơn gọi, tức là lúc ông thấy bụi gai cháy. Thiên 
Chúa đã nói với ông rằng: "Ta là Thiên Chúa của Abraham, 
của Isaac và của Giacob". Lời này không có ý nói Người là 

Ðấng các tổ phụ đã tôn thờ cho bằng muốn nhấn mạnh 
Người là Ðấng đã bảo vệ, phù trợ các ông. Nếu các ông này 
đã chết mà không sống lại, thì việc Thiên Chúa bảo trợ họ 
có nghĩa lý gì? Thiên Chúa bất lực đối với sự chết ư? Người 
không toàn năng nữa! Vì thế không tin các tổ phụ sống lại là 
"hạ nhục" Thiên Chúa và "vô hiệu hóa" chính Người. Người 
còn đáng tôn thờ nữa hay không? Các lễ tế của phái Sađốc 
dùng làm gì? Do đó, Ðức Giêsu đã nhấn mạnh: Thiên Chúa 
không phải là Thiên Chúa của kẻ chết mà là của kẻ sống. Ý 
Người muốn bảo các tổ phụ là những người đang sống, đang 
có sự sống lại, để Thiên Chúa mới còn là Thiên Chúa và còn 
mới đáng tôn thờ... Các tổ phụ "đã sống cho" Người vì tin 
tưởng Người. Người là Ðấng toàn năng và trung thành; 
Người là Thiên Chúa hằng sống. Người bảo hộ kẻ Người 
thương; nên họ không chết, nhưng đang sống và đang sống 
cho Người để chính Người luôn luôn là lẽ sống và sự sống 
của họ. Không tin họ đang sống là không tin quyền năng và 
sự trung thành của Thiên Chúa, là phủ nhận chính Thiên 
Chúa. Nghĩ được như vậy, phái Sađốc còn biết nói gì? Mấy 
người ký lục (chắc là thuộc Biệt phái) đứng nghe đã thấy 
như vậy, nên đã thưa: "Thầy nói rất chí lý". Chúng ta cũng 
phải thưa như vậy... Nhưng phải làm gì để chứng tỏ niềm tin 
ấy? 
 
 Cầu nguyện:  
 
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin có sự sống lại và có sự sống 
đời sau. Xin cho chúng con sống niềm tin bằng chính cuộc 
sống "tốt đạo đẹp đời" của chúng con. Tất cả những công 
việc, hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng con đều quy 
hướng về mục đích cuối cùng ấy. Như thế, chúng con sẽ 
được Chúa ban thưởng sự sống vĩnh cửu. Amen. 
 
   *** 

 
CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM C 
Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam 

17 – 11 – 2013 
“Tử Đạo” 

 
 Lời Chúa (Lc 21,5-19)  
 
5
 Nhân có mấy người nói về Ðền Thờ được trang hoàng 

bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Ðức Giêsu 
bảo: 

6
 "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày 

bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào." 
7
 Họ 

hỏi Người: "Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy 
ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?" 

8
 Ðức Giêsu 

đáp: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều 
người mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính ta đây", và 
"Thời kỳ đã đến gần"; anh em chớ có theo họ. 

9
 Khi anh em 

nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc 
đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục đâu". 
10

 Rồi Người nói tiếp: "Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, 
nước này chống nước nọ. 

11
 Sẽ có những trận động đất lớn, 

và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện 
tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. 

12
 

Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra 
tay bắt và ngược đãi anh em, nộp cho các hội đường và nhà 
tù, và điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh 
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Thầy. 
13

 Ðó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. 
14

 
Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo 
nghĩ phải bào chữa cách nào. 

15
 Vì chính Thầy sẽ cho anh 

em ăn nói thật khôn ngoan khiến tất cả địch thủ của anh em 
không tài nào chống chọi hay cãi lại được. 

16
 Anh em sẽ bị 

chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ 
giết một số người trong anh em. 

17
 Vì danh Thầy, anh em sẽ 

bị mọi người thù ghét. 
18

 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh 
em cũng không bị mất đâu. 

19
 Có kiên trì, anh em mới giữ 

được mạng sống mình."  
 
 Suy Niệm:  
 

Người tử đạo trong Kitô giáo 
không phải là một vận động 
viên bất khả chiến bại, họ đã 
thực sự đánh bại và đánh bại 
sự khủng khiếp nhất của con 
người là sự chết. Tuy nhiên 
chiến thắng ấy không phải là 
thành quả của một chiến 
thắng phi thường, người tử 
đạo thiết yếu là một tín hữu, 
họ là chứng nhân cho một 
sức mạnh không thuộc về họ, 
sức mạnh ấy là Chúa Thánh 
Linh, sức mạnh ấy thiết yếu 
cũng là sức mạnh của tình 

yêu, cũng như Chúa Giêsu đã tuyên xưng Ðức Chúa Cha 
đến nỗi chết vì tình yêu. Người tử đạo cũng làm chứng sức 
mạnh ấy của tình yêu bằng cái chết của họ. 
 
Không là vận động viên bất khả chiến bại, người Kitô giáo 
cũng chẳng phải là những liệt sĩ anh hùng hay một chiến sĩ 
bất khuất nào. Chiến tranh vốn xây dựng trên bạo động và 
hận thù. Trong chiến tranh kẻ khát máu hay tên khủng bố có 
thể được đặt lên bàn thờ liệt sĩ, trong chiến tranh kẻ hăng 
máu sát hại đối thủ có thể được tôn vinh thành chiến sĩ anh 
hùng, trong chiến tranh kẻ gieo rắc hận thù có thể được thần 
thánh hóa. 
Xét về mức độ chịu đựng và anh dũng, có khi các anh hùng 
liệt sĩ vượt xa các vị Tử Ðạo, về phương diện ấy, có khi 
những tử tội cùng chịu đóng đinh trong cùng một ngày với 
Chúa Giêsu vượt hẳn Ngài về bất khuất và khí khái. 
 
Nếu cái chết của Chúa Giêsu có giá trị cứu rỗi là bởi vì cái 
chết ấy là vì yêu thương: "Ngài đã yêu thương và đã yêu 
thương cho đến cùng" (Jn 13,1). Ðược tuyên xưng là tử đạo 
khi con người cũng chết vì yêu thương như Chúa Giêsu. 
Tình yêu mạnh hơn sự chết bởi vì tình yêu mang lại ý nghĩa 
cho cuộc sống, qua cái chết ấy người tử đạo tuyên xưng rằng 
sự sống thay đổi chứ không mất đi, tình yêu mang lại ý 
nghĩa cho sự sống cho nên người tử đạo cũng thiết yếu là 
người yêu sự sống. 
 
Cái chết tử đạo không hề là một chối bỏ sự sống, cái chết 
chỉ thực sự mang ý nghĩa tử đạo bởi vì cuộc sống là đáng 
sống. Các vị Tử Ðạo dù có bình thản để đi vào cái chết đến 
đâu cũng không hề có ý khinh rẻ cuộc sống này như một 
thung lũng đầy nước mắt. Có thực sự yêu cuộc sống người 

tín hữu mới có thể trở thành tử đạo, muốn chết như các vị tử 
đạo người tín hữu vừa phải ao ước được gặp Chúa, lại cũng 
phải vừa khao khát được sống. 
 
Thánh Phaolô đã diễn tả thái độ ấy trong thư gởi cho giáo 
đoàn Êphêsô như sau: "Tôi bị giằng co giữa hai đàng, ao 
ước của tôi là ra đi để gặp gỡ với Chúa, điều này tốt hơn bội 
phần, nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn vì anh em". 
Thánh Martinô thành Tour cũng đã bày tỏ một ao ước thế 
khi ngài cầu nguyện: "Lạy Chúa, không phải là con không 
muốn làm việc nữa nhưng xin tùy theo ý Chúa". Cha 
Charles de Foucaul cũng chuẩn bị chết trong tâm tình ấy, 
ngài đã thực hiện châm ngôn mà ngài đã đề ra: "Hãy sống 
như hôm nay anh phải tử đạo". 
 
Quả thực sống sung mãn cuộc sống mỗi ngày là một cuộc tử 
đạo, không những vì cuộc sống mỗi ngày ấy có nhiều gian 
nan thử thách, mà vì con người được mời gọi để làm cho 
cuộc sống ấy đẹp và đáng sống. 
 
 Cầu nguyện:  
 
Lạy Chúa, các Thánh tử đạo không phải là những con người 
phi thường, các ngài cũng là những con người yếu đuối như 
chúng con, chúng con không được diễm phúc dùng cái chết 
để làm chứng cho tình yêu Chúa như các ngài. Xin Chúa 
ban cho chúng con ơn can đảm và niềm vui sống để chúng 
con biết đón nhận cuộc sống mỗi ngày và sống sung mãn 
từng giây phút Chúa ban cho chúng con. Xin cho chúng con 
luôn xác tín rằng sống đạo là tử đạo mỗi ngày. 
 
   *** 
 

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN NĂM C 
Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ 

24 – 11 – 2013 

“Chúa Kitô Vua Tình Yêu”  

 Lời Chúa (Lc 23,35-43)  

Sau khi đóng đinh Ðức Giêsu vào thập giá, 
35

 dân chúng 
đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: "Hắn 
đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Ðấng 
Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!"  

36
 Lính 

tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho 
Người uống  

37
 và nói: "Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu 

lấy mình đi!"  
38

 Phía trên đầu Người, có bản án viết: "Ðây 
là vua người Do Thái".  
39

 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục 
mạ Người: "Ông không phải là Ðấng Kitô sao? Hãy tự cứu 
mình đi, và cứu cả chúng tôi với!" 

40
 Nhưng tên kia mắng 

nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên 
Chúa, mày cũng không biết sợ! 

41
 Chúng ta chịu như thế này 

là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có 
làm điều gì trái!"  

42
 Rồi anh ta thưa với Ðức Giêsu: "Ông 

Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!"  
43

 Và 
Người nói với anh ta: Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ 
được ở với tôi trên Thiên Ðàng." 
 
 Suy Niệm:  
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Giáo hội Kitô giáo 
luôn luôn kết thúc năm 
phụng vụ với lễ Chúa 
Kitô Vua vũ trụ. 
 
Lễ Chúa Kitô Vua chỉ 
mới được thiết lập vào 
năm 1925 mà thôi. 
Trong cuộc đời Chúa 
Giêsu, biến cố thể hiện 
vương quyền của Chúa 
Giêsu là biến cố Chúa 
lên trời, ngự bên hữu 

Thiên Chúa Cha trong vinh quang. "Mọi quyền hành trên 
trời dưới đất đã được trao ban cho Ta". Ðó là lời quả quyết 
của Chúa Kitô Phục Sinh trước khi sai các Tông Ðồ ra đi rao 
giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Như vậy, ngày lễ Chúa 
Thăng Thiên có thể nói là ngày mừng kính vương quyền của 
Chúa Giêsu Kitô một cách phù hợp hơn cả. Thế nhưng tại 
sao Giáo Hội lại mừng lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vào Chúa 
Nhật cuối cùng của năm phụng vụ? 
 
Năm phụng vụ tượng trưng cho chu kỳ thời gian bắt đầu từ 
Thiên Chúa và cuối cùng trở về với Ngài. Thiên Chúa là 
khởi đầu và là cuối cùng của lịch sử. Kết thúc năm phụng 
vụ, Giáo Hội nhắc lại giây phút chấm dứt, giây phút vũ trụ 
đạt đến cùng đích tột cùng là Thiên Chúa, giây phút Chúa 
Giêsu Kitô trở lại trong vinh quang. Trong viễn cảnh này 
thật là điều thích hợp cho việc Giáo Hội mời gọi con cái 
mình chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ. Ngài đã 
nhập thể làm người trong một lịch sử dân tộc, cụ thể để thiết 
lập Nước Thiên Chúa trong lịch sử con người, và kể từ giây 
phút đó, Nước Thiên Chúa luôn luôn được phát triển, được 
lan rộng, cho đến mức thành toàn cuối cùng khi Chúa Giêsu 
Kitô ngự đến và đưa tất cả về cùng Thiên Chúa Cha. 
 
Chúa Giêsu Kitô là Vua không những vì Ngài đã sinh ra làm 
người, thuộc dòng dõi vua Ðavid, mà hơn nữa vì Ngài là 
Con Thiên Chúa, mọi sự nhờ Ngài mà được hiện hữu sinh 
động. Nhưng trớ trêu thay, Chúa Giêsu Kitô không thiết lập 
vương quốc của Ngài như một vương quốc phàm trần và 
bằng những phương tiện phàm trần như chiến tranh, chiếm 
đoạt bằng sức mạnh bạo lực. Không, nước Thiên Chúa được 
Chúa Giêsu thiết lập một cách kỳ diệu bằng một hành động 
hy sinh cao cả trên thập giá, tột đỉnh của cuộc đời của Chúa 
trên trần gian để chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với 
con người. 
 
Chúa Giêsu Kitô là vua khi Người bị treo lên thập giá. Thiên 
Chúa đã dùng hành động bêu xấu của quan Philatô khi quan 
này cho khắc ghi trên thập giá Chúa dòng chữ: "Ðây là Vua 
dân Do Thái". Thiên Chúa đã muốn dùng hành động bêu 
xấu này như muốn nhắc nhở con người, để mạc khải cho 
con người một sự thật không thể chối bỏ được rằng: Chúa 
Giêsu Kitô là Vua. Ngài trổi vượt lên trên mọi người không 
những vì Ngài là Con Thiên Chúa làm người, mà vì Ngài đã 
thực hiện một hành động cao cả tuyệt vời: hy sinh mạng 
sống mình vì yêu thương con người để cứu rỗi con người. 

Truyện cổ tích Ai-len có kể lại một nhà vua không có con 
nối dòng. Muốn đi tìm hoàng tử để truyền ngôi lại cho, và 
chỉ có một điều kiện duy nhất mà vị hoàng tử phải có là 
chứng tỏ tình yêu của mình đối với Thiên Chúa và đối với 
con người ở mức độ cao nhất. Nhiều người đã đến trình diện 
với nhiều cách, nhiều bằng chứng về tình yêu của mình đối 
với Thiên Chúa và đối với anh  chị em xung quanh, nhưng 
những bằng chứng đó không có sức thuyết phục nhà vua. 
Cuối cùng, có một chàng thanh niên đến trình diện với một 
bộ đồ cũ rách. Chàng thanh niên này được nhận. Chàng 
không cần phải dài dòng thuyết phục nhà vua vì chàng thanh 
niên này chính là người mà nhà vua đã gặp chiều hôm trước: 
Số là vì nhà vua đã cải trang làm một người hành khất để 
thử lòng những vị hoàng tử tương lai của mình. Nhiều chàng 
thanh niên đã đi qua, nhìn thấy người ăn xin rách rưới, và xa 
tránh, chỉ có người thanh niên này dám dừng lại, hy sinh 
luôn cả chiếc áo mới của mình và dám mặc lại chiếc áo cũ 
để vào trình diện nhà vua. Tình yêu nằm trong con tim con 
người chứ không nằm trong chiếc áo bên ngoài. 
 
Chúa Giêsu đã chứng tỏ tình yêu của mình bằng cái chết 
trên thập giá. Ngài đáng làm vua nêu gương cho chúng ta 
sống theo Ngài. Phúc Âm (Lc 23,35-43) ghi lại cảnh Chúa 
Giêsu chịu treo trên thập giá làm căn bản cho những suy 
niệm cho chúng ta trong ngày lễ Chúa Giêsu Kitô Vua. 
Ðọc lại đoạn Tin Mừng trên, chúng ta có thể lưu ý rằng giữa 
bao người lăng mạ, nhạo báng Chúa và vương quyền của 
Ngài thì có một người nhìn nhận vương quyền của Chúa, và 
người đó lại chính là kẻ tội phạm cùng chịu đóng đinh với 
Chúa. Anh ta đã khám phá ra tình thương bao la của Chúa: 
Một kẻ vô tội mà bị nguyền rủa nhưng lại tha thứ cho những 
kẻ xúc phạm đến mình. Anh ta đã khám phá nơi hành động 
của Chúa như một dấu chỉ mạc khải tình thương của Ngài, 
và từ đó nhìn Chúa là vua và bày tỏ ước muốn được sống 
trong Nước Tình Thương này. "Lạy Chúa, khi nào về Nước 
Ngài, thì xin nhớ đến tôi cùng". 
 
Chúa Giêsu đã mạc khải vương quyền của Ngài bằng hành 
động cao cả nhất của tình thương là hy sinh chính mình. 
Không ai có tình yêu thương hơn kẻ hiến mạng sống mình 
cho người mình thương và chỉ những ai khám phá ra tình 
thương của Chúa thì mới tin nhận Chúa làm vua và đáng 
bước vào trong Nước Chúa. 
 
Xưa cũng như nay, luôn có những người không hiểu xuyên 
tạc, và cười nhạo vương quyền của Chúa Kitô: Nếu Chúa là 
vua tại sao không dùng quyền của mình để thoát chết, để trả 
thù, để thống trị, để hưởng lợi. Nhưng trớ trêu thay, con 
người đã dùng thập giá để bêu xấu, để loại trừ Chúa Giêsu 
Kitô, nhưng lại chính đó là dấu chỉ Thiên Chúa dùng để thiết 
lập và mạc khải vương quyền của Chúa trên cả mọi sự. Chúa 
Giêsu Kitô là vua, Ngài làm vua bằng tình yêu thương và để 
gieo rắc khắp nơi tình yêu thương đó. 
 
 Cầu nguyện:  
 
Lạy Chúa Kitô Vua, trước sự xấu xa và ngoan cố của con 
người. Xin cho chúng con được can đảm bước vào trong 
nước yêu thương của Chúa bằng con đường thập giá mà 
Chúa đã đi qua. Amen. 
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