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30/10/22                     CHÚA NHẬT TUẦN 31 TN 

                                                 Lc 19,1-10 

 

HÔM NAY LÀ NGÀY CỨU ĐỘ 

“Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này… Vì Con Người đến để tìm 

và cứu những gì đã mất.” (Lc 19,9-10) 

 

Suy niệm: “Hôm nay có thể chỉ là một ngày khác hay rốt cuộc có thể 

là ngày bạn vượt lên, ra ngoài cái thông thường của mình” (S. Parker). 

Với ông Da-kêu, lẽ ra hôm nay cũng là một ngày như mọi ngày, tiền 

tiếp tục chảy vào gia sản kếch xù của mình. Thế nhưng, lạ lùng thay, lại 

là ngày Da-kêu mở kho tiền làm việc nghĩa! Sự hiện diện bất ngờ của 

Thầy Giê-su trong ngôi nhà bị coi là ô uế, đồng bàn với những người bị 

gán cho cái mác tội lỗi, niềm nở với người được gọi cách trìu mến là 

“con cháu tổ phụ Áp-ra-ham,” đã đem lại ơn đổi đời cho ông và gia 

đình. Quảng đại “rút ruột” phân chia nửa gia tài cho người nghèo, đền 

gấp bốn cho người bị thiệt hại – trong khi luật chỉ buộc đền gấp hai - là 

nghĩa cử cao đẹp ông có thể làm để đáp trả vị Thầy đáng mến ấy. 

 

Mời Bạn: “Có hai ngày trong năm ta không thể làm gì cả. Một là ngày 

hôm qua, hai là ngày mai. Hôm nay chính là ngày bạn hãy yêu, tin, làm 

và chủ yếu là sống” (Đức Dalai Lama). Hôm nay vị Thầy Giê-su cũng 

thân hành đến thăm căn nhà, tâm hồn bạn. Tựa như Da-kêu ngày xưa, 

bạn hãy đón tiếp Ngài với cả lòng tin yêu, đáp trả tấm lòng của Ngài 

bằng quyết tâm thực hiện một thay đổi quan trọng nào đó trong lối 

nghĩ, lối sống của mình để thực thi điều răn lớn nhất mến Chúa yêu 

người bạn nhé! 

 

Sống Lời Chúa: Tôi thực hiện quyết tâm trên đây. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, không ai lọt khỏi tầm nhìn của Chúa: 

với Gia-kêu, Chúa nhìn lên; với người khác, Chúa lại nhìn xuống… Xin 

cho con luôn xác tín mình đang sống trong cái nhìn yêu thương của 

Ngài. Amen. 
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31/10/22                       THỨ HAI TUẦN 31 TN 

                                             Lc 14,12-14 

 

TRONG NGÀY KẺ LÀNH SỐNG LẠI   

“Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ 

được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” (Lc 14,14) 

 

Suy niệm: “Tình yêu vô điều kiện (agape) không yêu người khác vì họ 

xứng đáng. Tình yêu vô điều kiện ấy làm cho họ xứng đáng bằng sức 

mạnh và quyền năng của  tình yêu. Tình yêu vô điều kiện không yêu 

người khác vì họ xinh đẹp, nhưng yêu theo cung cách ấy làm họ trở nên 

xinh đẹp” (R. Bell). Ta sẽ không có cơ hội tổ chức tiệc tùng với khách 

mời là người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Lời Chúa không hiểu 

theo nghĩa đen mặt chữ, nhưng mời gọi ta đi vào tinh thần người môn 

đệ Đấng Phục sinh: sống ý hướng vô vị lợi, vô cầu trong mọi hành xử 

của mình. Chỉ có tình yêu theo kiểu agape ấy mới giúp ta sống cung 

cách vô điều kiện, bởi vì ta hướng đời mình đến thời cánh chung: được 

Chúa đáp lễ trong ngày kẻ lành sống lại. 

 

Mời Bạn: “Agape, tình yêu của ta dành cho người khác, từ người gần 

nhất đến người xa nhất, thật sự là cách duy nhất Đức Giê-su ban cho ta 

để tìm thấy con đường cứu độ và các mối Phúc” (Đức Phanxico). Lâu 

nay bạn yêu thương theo cảm xúc, sự gắn bó, tình thân thiết; bạn thi ân 

mong được đền đáp cách nào đó. Lời Chúa hôm nay phải tạo một quyết 

tâm, dấu ấn cho đời Ki-tô hữu của mình. 

 

Sống Lời Chúa: Tôi tập cho đi, ban tặng, nâng đỡ người nghèo khó, 

khuyết tật, bị gạt bên lề xã hội hơn là cho người thân quen của mình, để 

tập sống tình yêu vô vị lợi agape như Chúa dạy. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa luôn dành cho người yếu thế 

trong xã hội lòng yêu thương, sự quan tâm đặc biệt. Xin dạy con thực 

thi tình yêu vô vị lợi như Chúa đã nêu gương. Amen. 
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1/11/2022                    THỨ BA TH NG    TN          

                                                  Mt 5,1-11 

Các thánh nam nữ 

NÊN TH NH M I NGÀY 

“Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên 

Chúa cho thỏa lòng.” (Mt 5,6) 

Suy niệm: W. Barclay cho rằng con người hoặc mắc “bệnh không biết 

đói khát” những sự thiện hảo hoặc chỉ bằng lòng với sự công chính 

“từng phần,” nhân lành “từng phần.” Đang khi đó, Đức Giêsu dạy ta: 

Phúc thay người đói khát, ước mong sự công chính toàn vẹn, trọn hảo. 

Sự công chính là mối phúc tiệm tiến: ngày qua ngày người môn đệ tha 

thiết khao khát dù mãn đời không đạt được, nhưng rốt cuộc, sẽ được 

Thiên Chúa cho thỏa lòng. Niềm khao khát ấy là động lực thúc đẩy 

người môn đệ tập trung mọi năng lực cho sự công chính trọn vẹn, theo 

mẫu gương của Đức Giêsu, Đấng đã khao khát và sống đến mút cùng 

tình hiếu thảo với Cha và tình huynh đệ với con người. 

Mời Bạn: “Phải chăng trong Hội Thánh của Đức Kitô không có tiến 

bộ nào về đạo? Hẳn là có, và có rất nhiều… Đạo lý Kitô giáo phải theo 

những qui luật tiến bộ này là với năm tháng, đạo lý được củng cố, với 

thời gian được lan rộng, với tuổi tác, thêm thâm thúy.” Những lời trên 

đây của thánh Vinh Sơn được chứng thực nhờ những hy sinh, nỗ lực 

của bao chứng nhân trong mọi lãnh vực và mọi bậc sống. 

Sống Lời Chúa: Dành chút thời gian để tĩnh lặng, khám phá tình yêu 

của Thiên Chúa, “bởi vì chỉ trong thinh lặng chúng ta mới tìm thấy 

Chúa… khám phá ra chính mình. Và khám phá được ơn gọi đặc biệt mà 

Chúa trao ta để xây dựng Hội Thánh của Ngài và ơn cứu độ cho thế 

giới” (Đức Bênêđitô XVI). 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, bí quyết hạnh phúc của chúng con là thánh ý 

Chúa cũng là ý của chúng con. Xin cho chúng con sống bí quyết nên 

thánh này. Amen. 
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02/11/22                     THỨ TƯ TU N  1 TN           

                                              Ga 6,37-40         

                           Cầu cho các tín hữu đã qua đời 

                                  

                                    TIN SẼ ĐƯỢC SỐNG 

“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.” (Ga 6,40) 

Suy niệm: Tại các nghĩa trang Công giáo chúng ta thường thấy câu: 

“Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.” Tin luôn là điều Chúa Giêsu 

đòi hỏi trước khi Người chữa lành: “Anh có tin vào Con Người 

không?” (Ga 9,35). Tin để được sống mà “sự sống đời đời là nhận biết 

Chúa Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật và Đức Giêsu Kitô mà 

Chúa Cha đã sai đến” (Ga 17,3). Tin là sống như Ngài: “Tôi từ trời mà 

xuống không phải để làm theo ý tôi nhưng làm theo ý Đấng đã sai tôi” 

(Ga 6,38). Vì thế cả đời Ngài đã sống cho ý Cha nên trọn: “Lương thực 

của Thầy là thi hành ý Cha, Đấng đã sai Thầy” (Ga 4,34).  

Mời Bạn: Khoa học kỹ thuật có thể mang lại một cuộc sống đầy tiện 

nghi nhưng không thể mang đến hạnh phúc cho con người. Vẫn còn đó 

những bệnh tật làm con người bó tay và vẫn còn đó cái chết là giới hạn 

tối hậu mà con người phải dừng lại. Thế nên niềm tin vào sự sống lại 

mời bạn sống tròn đầy giây phút hiện tại, sinh lời “nén bạc” Chúa trao, 

để đến ngày trở về diện kiến Chúa chúng ta được Ngài đón nhận như 

“người tôi tớ trung thành” (Mt 25,21). 

Chia sẻ: Ai thấy Người Con và tin vào Người Con thì được sự sống đời 

đời. Bạn có thấy mình cứng lòng không tin vào sự hiện diện của Chúa ở 

đời này không? 

Sống Lời Chúa: Dâng nhiều hy sinh đặc biệt trong tháng này để cầu 

nguyện cho các linh hồn, nhất là những linh hồn đang cần đến lòng 

thương xót của Chúa.  

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con vững tin vào Chúa, sống cho tròn đầy 

giây phút hiện tại, hầu chờ tới ngày an vui thanh thản trở về với Chúa. 



 6 

03/11/22                  THỨ NĂM TU N    TN       

                                            Lc 15,1-10 

                                 

                                     ĐI TÌM CHIÊN LẠC  

“Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, 

lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho 

kỳ được con chiên bị mất?” (Lc 15,4) 

Suy niệm: Thiên Chúa muốn con người hạnh phúc và họ chỉ thật sự 

hạnh phúc khi yêu mến Ngài, sống trong tình yêu của Ngài. Đồng thời 

Thiên Chúa không phải là một gia trưởng độc đoán, cai trị bằng quyền 

lực khắt khe. Ngài muốn người ta yêu mến Ngài cách tự do. Ngài ban 

cho con người tự do và Ngài tôn trọng sự tự do đó. Khi con người lạm 

dụng tự do đi xa lìa Thiên Chúa như con chiên xa đàn, Thiên Chúa làm 

người mục tử cất công đi tìm kiếm. Sánh mình như mục tử bỏ chín 

mươi chín con chiên trong đàn để đi tìm con chiên thứ một trăm đi lạc, 

Chúa Giêsu cho thấy Ngài thương yêu từng người một và chấp nhận 

gian lao vất vả để cứu độ con người mà Ngài yêu thương. 

Mời Bạn: Giáo Hội khắp nơi đang phát động công cuộc Tân Phúc Âm 

hoá để nối tiếp bước chân đi tìm chiên lạc của Chúa, để đến với những 

tín hữu đang xa lìa Hội Thánh, và cả những người chưa nhận biết Chúa 

để cho họ nhận biết rằng: Thiên Chúa kiếm tìm và chờ đợi họ đến với 

Ngài để được Ngài yêu thương. Ta có thể làm gì để tìm đến với những 

chiên lạc trong cộng đoàn? 

Sống Lời Chúa: Được diễm phúc lãnh nhận ơn đức tin, tôi nhận biết 

chân lý và ơn cứu rỗi Chúa ban. Tôi có bổn phận phải chia sẻ ánh sáng 

này cho những người chưa biết Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu. Chúa muốn chúng con lúc nào cũng ở 

kề bên Chúa. Xin thúc đẩy chúng con cùng Chúa lên đường đến với 

những người còn xa lìa Chúa, nói với họ về tình yêu Chúa và dẫn đưa 

họ về với Chúa. 
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04/11/22                   THỨ S U TU N    TN  

                                              Lc 16,1-8 

                         Thánh Carôlô Borrômrô giám mục 
 

SỐNG NHƯ CON C I SỰ S NG 

“Con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái 

sự sáng.” (Lc 16,8b) 

Suy niệm: Chúng ta thường cảm thấy khó hiểu vì dường như Chúa 

Giêsu đưa người “quản lý bất lương” ra làm gương mẫu trong khi có 

bằng chứng rõ ràng ông ta đã thâm lạm của cải của chủ mình. Ngài đã 

từng phê phán những ai coi tiền của làm cùng đích cuộc đời và gọi họ 

là ngu xuẩn khi chỉ hưởng thụ của cải chóng qua đời này mà không lo 

tìm kiếm hạnh phúc vững bền là chính Thiên Chúa, vì không phải 

“mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12,15). 

Thực ra Chúa đã cẩn thận gọi người quản lý đó là “bất lương” (c. 8); 

Ngài có khen chăng là khen ông ta “khôn khéo” biết lo xa cho tương lai 

của mình. Qua đó Ngài dạy các môn đệ là “con cái sự sáng” phải biết 

khôn ngoan trong việc sử dụng tiền của đời này. Sự khôn ngoan của 

“con cái sự sáng” hệ tại ở chỗ biết phân định để sử dụng tiền của như 

phương tiện để đạt tới Thiên Chúa là cứu cánh cuộc đời, và từ bỏ chúng 

mỗi khi chúng làm phương hại mối liên hệ với Thiên Chúa và cản trở 

con đường đến với Ngài. 

Mời Bạn: Con người ngày nay thường dựa vào tiền bạc để tạo chỗ 

đứng cho mình trong xã hội. Còn bạn, bạn đã làm gì để “tạo chỗ đứng” 

cho mình trong Nước Trời? Bạn có biết cho đi, biết san sẻ những gì 

mình có cho người túng thiếu? Bạn đã làm gì để hướng tới giá trị của 

cuộc sống vĩnh hằng? 

Sống Lời Chúa: Tiết giảm những chi tiêu không thiết yếu để sẵn sàng 

chia sẻ với người túng nghèo. 

Cầu nguyện: Xin ban cho con sự khôn ngoan của con cái sự sáng để 

con dám đánh đổi những gì là chóng qua và chỉ chọn Chúa làm gia 

nghiệp đời mình. 
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05/10/22                    THỨ BẢY TU N    TN      

                                                Ga 2,13-22 

NHÀ THỜ LÀ  NHÀ C U NGUYỆN 

“Đền thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.” (Ga 

2,21) 

Suy niệm: Thiên Chúa Đấng vô hình, hiện diện ở khắp mọi nơi, lại 

muốn chọn một nơi làm điểm hẹn với dân Ngài. Thế mà đền thánh, biểu 

tượng của sự hiện diện của Thiên Chúa và là điểm hẹn của Chúa với Dân 

Ngài đang bị biến thành nơi buôn bán xô bồ. Có cảm nhận được địa vị 

tuyệt đối, ưu việt của Thiên Chúa mới hiểu được việc “chiếm dụng đền 

thờ” xúc phạm đến Ngài cách nặng nề như thế nào. Mà có ai cảm nhận 

được điều đó sâu xa hơn chính Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô? Phải 

chăng chính vì thế mà Đấng tự xưng là “hiền lành và khiêm nhường 

trong lòng” cũng phải áp dụng biện pháp mạnh để tái lập tính cách linh 

thánh, bất khả xâm phạm của đền thờ, biểu tượng của chính thân thể 

Ngài: “Đền thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Ngài”. 

Mời Bạn: Nhìn nhận địa vị ưu việt của Thiên Chúa trong cuộc sống 

của mình là dành cho Ngài một đền thờ bất khả xâm phạm để Ngài hiện 

diện và được tôn thờ cách ưu tiên, xứng đáng địa vị của một vị Thiên 

Chúa. Điểm hẹn dành cho Thiên Chúa chính là thân thể Chúa Giêsu, 

nghĩa là các bí tích – cách riêng bí tích Thánh Thể, Hội Thánh, và chính 

tâm hồn mỗi người. 

Sống Lời Chúa: Tìm gặp Chúa nơi những điểm hẹn của Ngài : - trong 

tâm hồn bạn bằng việc cầu nguyện; - trong chính thân thể Đức Giê-su 

bằng việc lãnh nhận các bí tích và xây dựng Hội Thánh, ngay tại giáo 

xứ của bạn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đốt lên trong con ngọn lửa nhiệt thành nhà 

Chúa, và xin thánh hoá con, để con dâng hiến tâm hồn con làm đền thờ 

Chúa ngự trị đến muôn đời. Amen. 

 


