
                      

                                                           

 
                                                  

Tháng 11, Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 

  
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, 

xin cho các LINH HỒN được lên chốn nghỉ ngơi, 

hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng 
AMEN. 
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06/11/22                   CHÚA NHẬT TUẦN 32 TN – C  
                                                 Lc 20,27-38 

 

SỐNG TRONG NƯỚC THIÊN CHÚA 

“Con cái đời này cưới vợ lấy lấy chồng, 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.” (Lc 20,34-35) 

 

Suy niệm: Những người Do Thái nhóm Xa-đốc lấy „râu ông cắm cằm 

bà‟, đem chuyện cưới vợ lấy chồng ở đời này để vẽ ra một “ca” cực kỳ 

khó tin là trong Nước Thiên Chúa lại có chuyện bảy ông là chồng của 

một bà. Trong bài giảng hôm nay, Chúa Giê-su bác bỏ lối áp dụng 

khiên cưỡng ấy, và Ngài mặc khải cho chúng ta sự thật về cuộc sống 

mai sau. Lúc đó, người ta không còn phải lo chuyện cưới vợ lấy chồng, 

không còn bị ràng buộc bởi những quy luật của cuộc sống trần gian mà 

tất cả là ân phúc, là nếm hưởng vinh quang Thiên Chúa trong cuộc sống 

“ngang hàng với các thiên thần”. Quả thật, Đức Ki-tô đến trần gian để 

cho con người được sống và sống dồi dào, không chỉ ở trần gian này 

mà còn là cuộc sống viên mãn trong Nước Thiên Chúa trong ngày cánh 

chung, bởi vì Ngài cũng chính là Thiên Chúa và là Chúa của kẻ sống. 

 

Mời Bạn: Bạn và tôi đang đi trên con đường lữ hành trần gian này, 

nhưng điểm đến tối hậu chính là về nhà Thiên Chúa, nơi Ngài dọn sẵn 

cho chúng ta. Để chuẩn bị cho cuộc sống mai sau đó, chúng ta không 

đem tinh thần thế tục để áp dụng vào cuộc sống thiên đàng, mà trái lại 

ngay từ bây giờ, chúng ta phải sống như những người con cái Chúa và 

là anh chị em con một Cha trên trời. 

 

Sống Lời Chúa: “Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng… trái lại, đối xử 

tốt với nhau…” (x. Ep 4,31-32)  

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống theo Lời Chúa 

dạy, chúng con được vui hường hạnh phúc trong nhà Chúa muôn đời. 
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07/11/22                          THỨ HAI TUẦN 32 TN 
                                                   Lc 17,1-6 

 

THA THỨ VÌ ĐÃ ĐƯỢC THỨ THA 

“Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại 

nói với anh: „Tôi hối hận,‟ thì anh cũng phải tha cho nó.” (Lc 17,4) 

 

Suy niệm: Có thể nói, khái niệm „tha thứ‟ không hề có trong luật hình 

sự. Một khi đã bị kết án là có tội thì được giảm khinh là may mắn rồi; 

còn trường hợp tái phạm chỉ có thể là tình tiết tăng nặng. Về việc này 

thì ông bà ta khoan dung hơn, nhưng cũng chỉ „quá tam ba bận‟: tha thứ 

tới ba lần là rộng lượng quá mức rồi. Còn Chúa Giê-su thì dạy nếu như 

trong chỉ có một ngày, bạn bị ai đó xúc phạm tới bảy lần, mà cả bảy 

lần, người đó tới xin lỗi, thì bạn cũng phải tha hết cho người ấy. Ấy là 

chưa kể, theo người Do Thái, con số bảy có ý nói phải tha tới vô số lần, 

không giới hạn. Theo lẽ tự nhiên, một yêu cầu như thế là bất khả thi. 

Nhưng chúng ta có thể và phải thương xót và tha thứ đến vô cùng như 

thế vì Thiên Chúa đã thương xót và tha thứ cho chúng ta (x. Mt 18,23-

35). 

 

Mời Bạn: Thiên Chúa là Đấng Thương Xót nên Ngài luôn sẵn lòng và 

rộng lượng thứ tha ngay khi chúng ta cầu xin Ngài. Và Ngài đòi buộc 

chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau như Ngài đã tha thứ. Vì tha thứ 

cho anh em là điều kiện để chúng ta được Chúa thứ tha! 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi khi bạn cảm thấy như mình đã đụng đến bức 

tường giới hạn không thể tha thứ cho anh em mình, bạn hãy nhớ lại 

mình đã phạm tội xúc phạm đến Chúa thế nào và đã được Ngài tha thứ 

ra sao.  

 

Cầu nguyện: Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin Cha tha nợ chúng con 

như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Amen. 
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08/11/22                      THỨ BA TUẦN 32 TN 
                                              Lc 17,7-10 

 

KHÔNG TIN SÂU SẮC,  

KHÔNG SỐNG KHIÊM CUNG ! 

“Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng 

tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy 

thôi.” (Lc 17,10) 

 

Suy niệm: Đế quốc Rô-ma thời Chúa Giê-su vẫn duy trì chế độ nô lệ 

khắc nghiệt. Nhưng những người được coi là „gia nhân‟, là „tôi trai tớ 

gái trong nhà‟ được những „quản gia trung tín, khôn ngoan‟ coi sóc, có 

thể có cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều. Dù thế nào đi nữa, bổn phận người 

tôi tớ vẫn là phục vụ theo lệnh chủ mà không kể công. Khi đề cập đến 

tương quan ông chủ-đầy tớ này, Chúa Giê-su dạy chúng ta là những thụ 

tạo, đứng trước Thiên Chúa, chúng ta chỉ là tôi tớ. Bản chất ấy không 

cho phép ta vênh vang, kể công, hay tự phụ, nhưng là khiêm tốn nhận 

biết mọi điều mình có là ân huệ do Chúa ban tặng. Có thể nói rằng 

khiêm tốn chính là hoa quả của đức tin. Hay nói cách mạnh mẽ hơn: 

không có đức tin thẳm sâu, chẳng thể có đời sống khiêm nhường! Nhờ 

có khiêm tốn trong đức tin như thế, người ta mới có thể coi việc phục 

vụ Thiên Chúa nơi tha nhân như một ân huệ. 

Mời Bạn: “Chúng ta tới gần sự lớn lao nhất khi ta lớn lao trong khiêm 

tốn” (R. Tagore). Lớn lên trong khiêm tốn không làm con người nhỏ đi, 

trái lại khiến họ nên cao cả. Mời bạn sống tâm tình này với ý thức, nếu 

muốn tới gần Thiên Chúa, tôi phải biết nhỏ bé đi mỗi ngày.  

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn đón nhận một nhiệm vụ được trao phó 

và thực hiện chu đáo hết sức có thể.  

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa dạy con ý thức mình chỉ là tôi tớ vô 

dụng. Xin dạy con biết sống quảng đại, biết hiến thân mà không mong 

chờ phần thưởng nào khác hơn là biết mình đã hành động theo thánh ý 

Chúa. Amen. 
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09/11/22                        THỨ TƯ TUẦN 32 TN 
                          Cung Hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô   
                                                Ga 2,13-22 

 

ĐỂ NÊN XỨNG ĐÁNG 

Người Do Thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới 

xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?” Nhưng 

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

2,20-21) 

 

Suy niệm: Bốn mươi sáu năm, gần một nửa thế kỷ để xây một Đền Thờ 

– quả là công trình vĩ đại và đáng tự hào. Nhưng giá trị của Đền Thờ 

không hệ tại ở tính cách qui mô của công trình mà là Đấng ngự trong 

Đền Thờ. Chính Đấng ấy làm cho mọi công trình trở nên Đền Thờ; 

nhưng khi Đấng Thánh không còn được tôn thờ, khi tính linh thánh, tôn 

nghiêm không còn nữa, thì nơi được gọi là „đền thờ‟ ấy chỉ còn đáng 

gọi là cái chợ, là hang ổ bọn cướp. Thế nên, những nơi gọi là „Đền 

Thờ‟ mà Thiên Chúa không hiện diện, không được tôn thờ, thì thà phá 

đi để xây dựng lại còn hơn. Trái lại bất cứ nơi đâu, thậm chí là hang bò 

lừa, mà có Chúa hiện diện, thì đó chính là nơi thánh, là Đền Thờ.  

 

Mời Bạn: Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta đã cùng chết với Chúa Ki-tô, 

để được sống lại với Ngài. Đó là cách thế Ngài tái thiết Đền Thờ cho ta. 

Nhưng sẽ là hoang phí, nếu công trình được trả giá bằng cái chết của 

Con Thiên Chúa lại biến thành nơi buôn bán hoặc hang ổ của bọn cướp! 

 

Sống Lời Chúa: Mau chóng đến với Bí tích Hòa giải để Chúa Ki-tô 

thanh tẩy và hiện diện nơi Đền Thờ tâm hồn của mình. 

 

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh, là Đấng sẵn sàng 

hiến thân để ở cùng chúng con. Xin tạ ơn Chúa về tình yêu muôn trùng 

cao cả. Và xin cho con biết khiêm tốn mở lòng hầu được Chúa thanh 

tẩy và thánh hiến, để tâm hồn con thực sự nên Đền Thờ xứng đáng cho 

Chúa ngự. Amen. 
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10/11/22                        THỨ NĂM TUẦN 32 TN  

                            Th. Lê-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ HT 
                                              Lc 17,20-25 

 

THÁNH THỂ: NƯỚC TRỜI HIỆN DIỆN 

“Vì này Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,21) 

 

Suy niệm: Giám mục Curtis một lần tới thăm Đức Hồng Y Newman. 

Đức Hồng Y cho Giám mục Curtis biết Toà Thánh đã ban cho Ngài đặc 

ân được đặt Mình Thánh Chúa trong phòng. Không ngờ tin này làm 

Giám mục Curtis xúc động mạnh, đến nỗi khi Đức Hồng Y mời Giám 

mục ở lại ban đêm, Giám mục đã trả lời rằng: “Tôi không thể nào ngủ 

được khi biết Chúa của tôi đang ở với tôi chung một mái nhà”. Thiên 

Chúa luôn ở bên chúng ta vì Người toàn năng hiện diện khắp nơi, 

nhưng một khi chúng ta ý thức điều đó, một khi có bằng chứng nhắc 

nhở tới sự hiện diện đó, chúng ta thường xúc động mãnh liệt. Thật hạnh 

phúc cho chúng ta khi hằng ngày chúng ta lại được đích thân gặp Người 

trong Bí tích Thánh Thể. Chúa Giê-su là chính Nước Trời. Như vậy, 

Thánh Thể Chúa chính là “Nước Trời đang ở giữa chúng ta”. 

 

Mời Bạn: Bạn có phải là người không còn niềm hứng khởi khi tham dự 

Thánh lễ? Hay bạn mong Thánh lễ mau kết thúc để đến điểm hẹn hò 

vui thú phàm trần như bàn nhậu, người yêu hoặc lo chạy mánh…? 

 

Chia sẻ: Bạn có biết không trong Thánh Thể, Chúa Giê-su đang khao 

khát được chúng ta đến với Ngài, tâm sự với Ngài, trút mọi nỗi lo, mọi 

ưu phiền thậm chí cả tội lỗi của chúng ta cho Ngài…? 

 

Sống Lời Chúa: Tận dụng thời gian có thể đến viếng Thánh Thể Chúa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở rộng đôi mắt con, để con nhìn thấy sự 

hiện diện của Chúa và lắng nghe lời Chúa mời gọi con canh tân đời 

sống mình. Amen. 
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11/11/22                     THỨ SÁU TUẦN 32 TN 
                                  Th. Mác-ti-nô, giám mục 
                                             Lc 17,26-37 

 

HÃY SẴN SÀNG 

“Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.” 

(Lc 17,30) 

 

Suy niệm: Người ta nói rằng: “Lịch sử là ông thầy vĩ đại”. Trong bài 

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nhắc lại câu chuyện xảy ra thời ông 

Nô-ê và ông Lót để nhắc nhở các môn đệ về tính bất ngờ của ngày 

chung thẩm. Thời ông Nô-ê, mọi người cũng ăn uống, dựng vợ gả 

chồng như chẳng hề có gì bất thường. Thế nhưng, đến ngày ông Nô-ê 

và gia đình vào tàu, thì cơn đại hồng thủy xảy đến và tiêu diệt tất cả. 

Rồi thời ông Lót cũng vậy! Khi ông Lót ra khỏi Sơ-đôm, thì Thiên 

Chúa khiến lửa thiêu rụi cả thành. Điểm chung của hai câu chuyện này 

là tính bất ngờ - bất ngờ đến mức con người trở tay không kịp. Khi viện 

dẫn hai câu chuyện này, Chúa Giê-su muốn các môn đệ hãy canh thức 

và sẵn sàng để chờ ngày Chúa đến. 

Mời Bạn: Ngày của Chúa có thể được hiểu theo hai nghĩa: ngày tận thế 

hoặc là cái chết của mỗi người. Dù hiểu theo nghĩa nào đi nữa, thì ngày 

của Chúa cũng sẽ đến bất thần như „kẻ trộm ban đêm‟. Trong khi chờ 

đợi ngày ấy, Chúa muốn chúng ta có thái độ canh thức, sẵn sàng và ra 

công làm việc như một tôi tớ trung thành. Quả thật, sống hết mình trong 

giây phút hiện tại và chu toàn các việc bổn phận là cách khôn ngoan 

nhất để chờ đợi ngày của Con Người. 

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm chu toàn các bổn phận hằng ngày với 

tất cả lòng tận tâm và yêu mến. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, ngày của Con Người sẽ đến, dù chúng 

con không biết khi nào và cách nào. Nhưng Chúa cho chúng con biết 

rằng ngày ấy sẽ đến hết sức bất ngờ. Xin Chúa giúp con luôn biết tỉnh 

thức, sẵn sàng, để ngày ấy chúng con vui mừng ra nghênh đón Chúa. 

Amen.
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12/11/22                     THỨ BẢY TUẦN 32 TN 
                          Th. Giô-sa-phát, giám mục, tử đạo 
                                                Lc 18,1-8 

 

KIÊN TRÌ SẼ ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP 

“Nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta bênh vực mụ cho rồi, kẻo 

mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.” (Lc 18,5) 

 

Suy niệm: “Nghị lực và kiên trì chinh phục được tất cả” (Benjamin 

Franklin). Viên quan toà không sợ trời cũng chẳng nể ai, cuối cùng 

cũng phải chịu thua sự kiên trì đến độ lì lợm của bà goá nghèo. Nếu sự 

kiên trì của bà khiến viên quan toà bất chính phải đáp ứng lời bà cầu 

xin chỉ để ông thoát khỏi cảnh bị bà ta quấy rầy, thì chẳng lẽ Thiên 

Chúa lại làm ngơ trước lời cầu nguyện liên lỉ của chúng ta. Ngài khẩn 

khoản kêu gọi chúng ta “phải cầu nguyện luôn, đừng sờn lòng nản 

chí”, vì chắc chắn Ngài sẽ đáp lời chúng ta, vì Ngài không phải là ông 

quan toà bất chính mà là Cha nhân từ và quyền năng; mặt khác, chúng 

ta không còn là người xa lạ mà là con cái Chúa, “những kẻ được Ngài 

tuyển chọn”.  

Mời Bạn: Cầu nguyện luôn luôn nghĩa là coi việc “cầu nguyện là lẽ 

sống” (René Voillaume), chứ không phải là việc tuỳ tiện, muốn làm 

hay không tuỳ thích. Cũng thế, cầu nguyện cách kiên trì không có nghĩa 

là chờ đợi cho đến khi nào được “như ý mình” mới thôi, mà trái lại là 

cầu xin cho mình biết đón nhận “như thánh ý Chúa”. Chỉ khi nào “ý 

mình” được biến đổi trở nên đồng nhất với “ý Chúa”, lúc đó điều tốt 

đẹp nhất mới đến cho cuộc đời chúng ta. 

Sống Lời Chúa: Trong chương trình sống hằng ngày, bạn ấn định thời 

gian  dành để cầu nguyện và trung thành tuân giữ chương trình ấy. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết kiên trì cầu nguyện luôn với 

Chúa không ngừng. Giữa những bon chen của cuộc sống, xin Chúa cất 

đi những cám dỗ ngã lòng, nuôi dưỡng lòng tin yêu hướng về Chúa, để 

con phó thác mọi sự đời mình cho Chúa. Amen. 


