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13/11/22                  CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN – C 
                     Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 
                                                Lc 9,23-26 

 

SỐNG VÀ CHẾT VÌ ĐẠI NGHĨA 

Đức Giê-su nói với mọi người rằng: “Ai muốn cứu mạng sống mình 

thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Tôi thì sẽ cứu được 

mạng sống ấy.” (Lc 9,24) 

 

Suy niệm: Hình ảnh chàng trai trẻ trong “Chinh phụ ngâm” thật hào hùng: 

“Chí làm trai dặm nghìn da ngựa 

Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao” 

Thân nam nhi dám vì đại nghĩa là bảo vệ quê hương giống nòi, coi cái 

chết nhẹ tựa lông hồng, sẵn sàng xông pha trận mạc nơi biên thuỳ, chết 

lấy da ngựa bọc thây, thế mới là người có chí khí, đáng mặt anh hùng 

hào kiệt. Thế thì các vị tử đạo, những người vì cái nghĩa lớn hơn, đó là 

làm chứng cho Đức Ki-tô, mà dám liều mạng sống mình, những người 

đó chẳng những đáng được tôn vinh mà còn được tưởng thưởng bội 

hậu: họ sẽ cứu được mạng sống mình và được sống hạnh phúc đời đời ở 

bên Thiên Chúa. 

Mời Bạn: Trước khi dám chết vì Đức Ki-tô, các vị tử đạo đã phải dám 

sống vì Ngài. Chết vì Đức Ki-tô thì chỉ có một lần. Nhưng sống vì Đức 

Ki-tô, bạn có thể thể hiện mỗi ngày, bao lâu bạn còn sống trên đời này, 

mỗi lần một mới mẻ hơn và sâu sắc hơn. Cụ thể là hôm nay, ngay bây 

giờ, bạn làm gì để sống cho Đức Ki-tô, để làm chứng nhân cho Ngài? 

Chia sẻ: Thế nào là một hành vi làm chứng cho Đức Ki-tô? 

Sống Lời Chúa: Làm thật tốt công việc bổn phận của bạn ngày hôm 

nay để làm chứng cho Đức Ki-tô. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tiếp tục công cuộc rao 

giảng Tin Mừng của các bậc tiền nhân, biết làm chứng cho Chúa Giê-

su Ki-tô bằng đời sống tin yêu và phó thác, biết nói về Chúa cho đồng 

bào lương dân, biết cầu nguyện và hy sinh cho việc truyền giáo. Amen. 
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14/11/22                          THỨ HAI TUẦN 33 TN 
                                                Lc 18,35-43 

 

LÒNG TIN CỦA ANH ĐÃ CHỮA ANH 

“-Lạy ông Giê-su con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! -Anh 

muốn tôi làm gì cho anh? -Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy! -Anh hãy 

thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 18,35-43) 

 

Suy niệm: Trong việc Chúa chữa người mù hôm nay, có một thông 

điệp cần được lưu tâm và đào sâu thích đáng. Chúa Giê-su không nói: 

“Ta cứu chữa anh”, nhưng Người nói: “Lòng tin của anh đã cứu chữa 

anh!” Người cho thấy tác nhân của sự cứu chữa là chính lòng tin của 

đương sự. Và đây không phải là lần duy nhất Chúa Giê-su tuyên bố 

điều này. Chúa cũng đã như thế: với người đàn bà bị băng huyết (Lc 

8,48), với ông đại đội trưởng Rô-ma (Mt 8,13), với hai anh mù (Mt 

9,29), với người phụ nữ Ca-na-an có đứa con gái bị quỉ ám (Mt 15, 28), 

v.v... Sau này, Thánh Phao-lô sẽ xác nhận mạnh mẽ rằng vai trò chữa 

lành và cứu độ thuộc về đức tin chứ không thuộc về Lề Luật (x. Rm 

1,16-11.36; Gl 3,15-29). 

 

Mời Bạn: Xác tín vững chắc rằng lòng tin vào Đức Ki-tô đồng nghĩa 

với sự chữa lành. Ơn cứu độ của Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta 

nơi Đức Ki-tô, như một tấm ngân phiếu đã ký sẵn! Chỉ cần điền thêm 

lòng tin của chúng ta. Lòng tin của chúng ta sẽ cứu chữa chúng ta! 

 

Sống Lời Chúa: Đừng vội thắc mắc tại sao Chúa không chữa lành cho 

mình về bệnh này tật nọ. Bạn đang cần sự chữa trị loại nào (thể lý, tâm 

lý, tâm linh)? Và bạn hãy tự hỏi lòng tin của mình vào Thầy Thuốc Giê-

su đang ở mức nào. (Chẳng hạn, bạn đánh giá thế nào về ý nghĩa của 

mỗi lần mình rước lễ?) 

 

Cầu nguyện: Đọc Kinh Xin Chúa Thương Xót, với tất cả lòng thành, 

mỗi câu 2 lần. 
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15/11/22                       THỨ BA TUẦN 33 TN 
                       Th. An-be-tô Cả, giám mục, tiến sĩ HT 
                                               Lc 19,1-10 

 

ĐỪNG DÁN NHÃN THÀNH KIẾN 

“Người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.” (Lc 19,10) 

 

Suy niệm: Ông Da-kêu là “đứng đầu những người thu thuế và là người 

giàu có.” Với „lý lịch‟ ấy, ông bị mặc định dán cho cái nhãn là “người 

tội lỗi”. Và vì thế „theo đúng qui trình‟, ông bị khinh rẻ, bị loại trừ. Tuy 

nhiên, Chúa Giê-su nhắc cho người Do Thái nhớ, ông Da-kêu còn một 

cái nhãn khác được gắn vào chính căn tính của ông: “Người này cũng 

là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham,” giống như họ. Và vì thế, Ngài cho biết 

ông xứng đáng được tôn trọng, được cứu độ vì Ngài “đến để tìm và cứu 

những gì đã mất”. 

 

Mời Bạn: Trong đời sống hằng ngày, rất nhiều khi chúng ta đánh giá 

người khác theo thành kiến. Chúng ta căn cứ một số biểu hiện, hành 

động bên ngoài của họ và gán cho họ là cái nhãn cố định không thể 

thay đổi. Họ là như thế và sẽ mãi là như thế, không bao giờ họ khác đi 

được. Nếu bạn đang có cái nhìn thành kiến như vậy về một ai đó, bạn 

hãy học nơi cái nhìn của Chúa Giê-su, một cái nhìn không định kiến, 

nhưng thấu hiểu và có sức hoán cải Da-kêu nói riêng, và nói chung với 

tất cả những ai, giống như Da-kêu, là những người tội lỗi nhưng khao 

khát nhìn thấy Chúa để được tha thứ, là những bệnh nhân nhưng mong 

gặp thầy gặp thuốc để được chữa lành. Trong đó cũng có cả bạn nữa. 

 

Sống Lời Chúa: Tập loại bỏ cái nhìn thành kiến bằng cách khám phá 

được những nét ưu điểm nơi những người mà bạn vẫn mặc định coi là 

người xấu xa đáng ghét. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con là những kẻ tội lỗi, nhưng Chúa nhìn 

thấy nơi chúng con ước muốn hoán cải. Xin cho chúng con cũng nhìn thấy 

điều tốt đẹp nơi người khác để chúng con xoá bỏ thành kiến với họ. Amen. 
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16/11/22                         THỨ TƯ TUẦN 33 TN 
                              Th. Ma-ga-ri-ta Xcốt-len, trinh nữ 
                                               Lc 19,11-28 

 

SINH LỢI CHO NƯỚC TRỜI 

“Sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng?” (Lc 19,23) 

 

Suy niệm: Người đầy tớ nhận một yến bạc đem đi chôn lại còn cố biện 

bác, thế nhưng lý lẽ của anh đã không có sức thuyết phục tí nào lại còn 

ngầm oán trách ông là “người khắc nghiệt”. Ông chủ đánh giá các đầy 

tớ không phải ở chỗ họ bỏ ra công sức nhiều hay ít mà ở chỗ họ có sinh 

lợi từ số vốn ban đầu. Ít ra việc “gửi bạc vào ngân hàng” để sinh lợi 

cũng là một giải pháp chấp nhận được, thế mà anh ta đã không làm. 

Ông chủ có vẻ “kỹ tính” như thế nhưng thật ra, ông lại rất rộng lượng: 

phần thưởng ông dành cho người tôi tớ tài giỏi và trung thành thật hậu 

hĩ: Ông cho họ đồng cai trị với ông. Cơ sở để ông tín nhiệm là họ đã 

“trung thành trong việc rất nhỏ” thì họ có khả năng trung thành trong 

việc lớn hơn. 

 

Mời Bạn: Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi người vô vàn “yến bạc”. 

Đó không chỉ là sự sống, tài năng, sức khỏe, mà còn những “yến bạc” 

có vẻ vô hình hơn, đó là thời gian, môi trường, cộng đoàn chúng ta 

đang sống, và cả những khó khăn, bệnh tật, đau khổ… cũng là những 

“yến bạc” ta được giao cho để sinh lợi. Nhưng bạn ơi, đừng quá lo 

mình không đủ tài sức để làm việc đó. Chúa nói qua thánh Phao-lô: 

“Ơn Ta đủ cho ngươi!” (2Cr 12,9). Chúa không đòi hỏi những gì vượt 

quá sức của chúng ta. Hãy trung thành chu toàn những bổn phận rất nhỏ, 

Chúa sẽ ban cho bạn khả năng để hoàn thành những việc lớn lao hơn. 

 

Sống Lời Chúa: Tâm niệm với thánh Tê-rê-xa: Chu toàn những bổn 

phận nhỏ nhất nhưng với tình yêu lớn nhất. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin cho chúng con luôn sẵn sàng dấn thân 

phục vụ, như những đầy tớ tốt lành và trung tín của Chúa. Amen. 
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17/11/22                       THỨ NĂM TUẦN 33 TN  
                                  Th. Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri 
                                              Lc 19,41-44 

 

CHUNG THÂN PHẬN NGƯỜI 

“Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc 

thương.” (Lc 19,41) 

 

Suy niệm: Đối với Đức Giê-su, Giê-ru-sa-lem không chỉ là bầu trời 

tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm của những lần cùng cha mẹ lên đền hành 

hương. Đây còn là “nhà cầu nguyện”, “nhà Cha của Ngài” (x. Lc 

19,46; Ga 2,16), là nơi Ngài phải đến để thực hiện chương trình cứu độ 

của Chúa Cha (x. Lc 13,33; 18,31). Hôm nay, khi trông thấy đền thánh 

huy hoàng tráng lệ, Chúa Giê-su lại khóc. Dù là Thiên Chúa, Ngài đã 

khiêm hạ mặc lấy thân phận con người (x. Pl 2,7) nên Ngài thấu hiểu, 

cảm thông “mọi nỗi yếu hèn của chúng ta” (x. Hr 4,15). Nhưng Đức 

Giê-su không chỉ “khóc” như một cảm xúc theo tính tự nhiên. Ngài 

“khóc” vì dân riêng của Chúa thờ ơ trước sứ điệp bình an Ngài đem lại; 

Ngài “khóc” vì họ đã “không nhận biết thời giờ họ được Thiên Chúa 

viếng thăm.”  

Mời Bạn: Thánh Gio-an Kim Khẩu nói: “Con Thiên Chúa làm người 

để con người được làm con Thiên Chúa”. Đức Ki-tô sống trọn kiếp 

người để đồng cảm với những khổ đau của chúng ta. Hơn nữa, Ngài 

còn thí mạng sống mình trên thập giá để giành lại cho chúng ta sự sống 

và chức vị làm con cái Chúa. Ngài yêu thương và thân cận với chúng ta 

như thế, vậy bạn còn ngần ngại gì mà không bày tỏ với Ngài mọi nỗi 

niềm, để Ngài giúp bạn biết cách hành động thế nào cho xứng tầm là 

con cái Chúa. 

Sống Lời Chúa: Trước khi làm hoặc nói điều gì, bạn tự hỏi trong 

trường hợp này Chúa sẽ hành động như thế nào. Và bạn hãy hành động 

như Chúa soi sáng. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã làm người để con được làm con 

Chúa. Xin cho con luôn hành động như người con thảo của Chúa. Amen.
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18/11/22                    THỨ SÁU TUẦN 33 TN 
                Cung hiến thánh đường thánh Phê-rô và Phao-lô  
                                             Lc 19,45-48 

 

GIẬN VÌ THƯƠNG 

Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn 

bán và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu 

nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” 

(Lc 19,45-46) 

 

Suy niệm: Ngày hôm qua, chúng ta chứng kiến Đức Giê-su khóc, hôm 

nay ta lại nhìn thấy cơn giận của Ngài. Khóc vì thương và giận cũng vì 

thương. Nếu lòng yêu thương Chúa Cha và con người là sợi chỉ đỏ 

xuyên suốt ngày sống của Đức Giê-su, thì hôm nay cũng vì lòng yêu 

mến con người và Chúa Cha ấy mà Ngài nổi giận. Ngài nổi giận vì thấy 

những phường buôn bán bóc lột khách hành hương một cách công khai 

trắng trợn. Họ là những “kẻ cướp ngày” đội lốt tôn giáo. Đức Giê-su 

phản kháng là vì quyền lợi của những khách hành hương thấp cổ bé 

họng đó. Đồng thời, Ngài cũng phục hồi lại tính linh thánh của Đền thờ 

đã bị tục hóa vì những việc mua bán mặc cả ồn ào bên ngoài, cũng như 

đầu óc trục lợi nơi các vị tư tế. 

Mời Bạn ngắm nhìn khuôn mặt buồn giận của Đức Giê-su và nhận ra 

lòng yêu thương vô hạn qua cử chỉ buồn giận đó. Chúa buồn giận vì yêu 

thương con người, Ngài buồn giận vì thấy nơi tôn nghiêm thờ phượng 

Chúa bị xúc phạm. Còn bạn, bạn thường buồn giận vì động lực nào? 

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn dành ít phút cầu nguyện và làm một 

việc hy sinh để đền bù những điều người ta xúc phạm đến Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa buồn giận không phải vì Chúa bị 

xúc phạm, mà vì người tín hữu bị bóc lột và vì Chúa Cha bị coi thường. 

Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, không nổi giận khi tự ái của 

mình bị tổn thương, mà chỉ vì Danh Thánh của Chúa và quyền lợi của 

anh em. Amen. 
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19/11/22                        THỨ BẢY TUẦN 33 TN 
                                               Lc 20,27-40 

 

CON CÁI SỰ SỐNG LẠI 

“Họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với thiên thần. Họ là 

con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.” (Lc 20,36) 

 

Suy niệm: Điều gì sẽ xảy đến sau cái chết? Chết rồi sẽ đi về đâu? Số 

phận sẽ thế nào? Hay chỉ là hư vô? Đó là những câu hỏi ám ảnh tâm trí 

con người mọi nơi, mọi thời. Lý trí tự nhiên, quan sát kinh nghiệm, 

máy móc hiện đại không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Những người 

thuộc phái Sa-đốc không tin có sự sống lại. Để bác bỏ, họ dựa vào luật 

Mô-sê để đưa ra trường hợp một người phụ nữ lần lượt cưới bảy anh 

em ruột vì họ kẻ trước người sau đều chết mà không có con nối dòng. 

Dựa vào đó họ chất vấn Đức Giê-su: khi sống lại, chị ta sẽ là vợ của ai. 

Chúa Giê-su cho biết: trong cuộc sống mai sau, không có việc dựng vợ 

gả chồng như ở đời này; trái lại người ta sẽ sống trong mối tương quan 

thiêng liêng: người ta sẽ sống như các thiên thần. 

 

Mời Bạn: Đối với Ki-tô hữu, việc kẻ chết sống lại là chân lý đức tin. 

Đức Ki-tô đã chết và đã phục sinh. Ngài sẽ lại đến trong vinh quang để 

phán xét kẻ sống và kẻ chết. Cuộc sống nơi trần gian không còn là “một 

cõi đi về, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” (Trịnh Công Sơn), 

nhưng là hành trình tiến về quê trời. Chúa Ki-tô mời gọi ta hoán cải, 

cùng chết đi cho tội lỗi để cùng sống lại với Ngài. 

 

Sống Lời Chúa: Với tầm nhìn hướng về cuộc sống vĩnh cửu mai sau, 

bạn có thể sống khoan dung, nhẫn nại, hy sinh và tha thứ như Chúa là 

Cha trên trời. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su. Chúa đã chết và đã phục sinh để cứu 

chúng con khỏi chết và ban cho sự sống mới. Xin cho chúng con luôn ý 

thức và sống xứng hợp với địa vị chúng con là con cái Chúa. Amen. 


