
                      

                                                           

 
                     

 CHÚA KI-TÔ, VUA VŨ TRỤ 
                             

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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20/11/22                   CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN – C 
                                  CHÚA KI-TÔ, VUA VŨ TRỤ 
                                                Lc 23,35-43 

 

CÓ TRỜI MỚI BIẾT 

“Ông Giê-su ơi ! Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi.” Và 

Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với 

tôi trên thiên đàng.” (Lc 23,35-43) 

 

Suy niệm: Một tử tội sắp chết lại hứa hạnh phúc thiên đường cho một 

tử tội khác ngay trên thập giá là một chuyện vừa mỉa mai vừa kỳ lạ đến 

mức phi lý. Mỉa mai vì không hợp tình hợp cảnh: động cơ nào khiến tên 

tử tội kia lại xin một ơn huệ tréo ngoe đến buồn cười: “Khi nào ông vào 

Nước của ông, xin nhớ đến tôi”; và cũng kỳ lạ nữa vì chỉ “có trời mới 

biết” Đức Giê-su là ai mà dám tuyên bố điều đó. Thế nhưng ngày nay ai 

cũng biết “anh trộm lành” này đã “ăn trộm” được thiên đàng trước cả 

chúng ta, vì lời cầu xin của anh bao hàm một niềm tin mạnh mẽ: Đức 

Giê-su chính là Đấng Cứu Thế. 

Mời Bạn: Danh xưng “Vua” ngày nay có thể gợi lại cho chúng ta hình 

ảnh đáng buồn của một chế độ phong kiến đã lỗi thời. Nhưng ý nghĩa 

cốt lõi của từ này vẫn diễn tả mối tương quan cơ bản của muôn loài đối 

với Thiên Chúa: Đấng cầm quyền sinh tử mọi loài Người đã dựng nên. 

Thế mới thấm thía lời kinh đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa: “Xin hãy làm 

vua cai trị hết mọi người…” 

Chia sẻ: Đức Giê-su có phải là Vua của lòng bạn? Bạn có đặt vận 

mạng của bạn trong tay Ngài không? Nếu không thì đó là ai, là cái gì? 

Tiền bạc? Danh vọng? Lạc thú? Hay một thứ ô dù nào đó? 

Sống Lời Chúa: Nếu đã tin nhận Đức Giê-su là sự sống lại và là sự 

sống thì việc thần phục Ngài là Vua của bạn là một hệ luận tất yếu. Hãy 

thờ phượng Ngài bằng cả đời sống bạn. 

Cầu nguyện: Lạy Trái Tim Chúa Giê-su là Vua cai trị mọi loài. Xin 

Trái Tim Chúa làm vua cai trị lòng con suốt đời. 
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21/11/22                         THỨ HAI TUẦN 34 TN 
                                         Đức Mẹ dâng mình 
                                                 Mt 12,46-50 

 

THUỘC VỀ GIA ĐÌNH CHÚA 

Đức Giê-su giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh 

em tôi.” (Mt 12,49) 

 

Suy niệm: Đức Ma-ri-a dâng mình trong Đền thánh theo thói quen đạo 

đức thời ấy để có thể thuộc trọn vẹn về Chúa ngay từ những tháng ngày 

thơ ấu của mình. Dâng mình cho Chúa là đặt đời mình trong tay Chúa, 

dưới sự hướng dẫn, điều động của Ngài. Vì lẽ đó không lạ gì sau này 

Đức Ma-ri-a mau mắn nói tiếng “Xin vâng,” vui lòng chấp nhận làm 

Mẹ Con Thiên Chúa, rồi “vội vã” lên đường giới thiệu Chúa cho người 

chị họ Ê-li-sa-bét. Nếu không được chuẩn bị tâm hồn từ trước, Mẹ sẽ 

rất đắn đo, thậm chí khó lòng thuận theo ý muốn viễn tưởng đó dù từ 

Thiên Chúa trên trời. Sự vâng theo thánh ý Chúa ấy là mẫu gương cho 

các tín hữu, đồng thời cũng liên kết Mẹ với các phần tử khác trong đại 

gia đình Thiên Chúa. 

 

Mời Bạn: Chúng ta không được sinh ra – theo huyết thống – để trở 

thành anh chị em ruột thịt của Thiên Chúa; nhưng chúng ta được phép 

trở thành người nhà của Ngài khi lắng nghe, tuân giữ và đem ra thực 

hành những điều Chúa dạy bảo. Chúa biến đổi bạn, từ người xa lạ, trở 

nên người thân của Ngài, được thông phần gia nghiệp sự sống đời đời. 

Bạn hãy luôn cảm tạ Ngài. 

Sống Lời Chúa: Được chọn gọi để trở thành môn đệ Đức Ki-tô, con 

cái Thiên Chúa, ta phải suy nghĩ về ân huệ cao quí này và luôn để tâm 

làm những điều đẹp ý Ngài. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, noi gương Mẹ Ma-ri-a, hôm nay con xin tận 

hiến toàn thân để thuộc trọn về Chúa là gia nghiệp đời con. Xin cho 

con luôn ý thức từ tâm khảm mọi điều con nghĩ, mọi việc con làm, mọi 

lời con nói, đều cho thấy Chúa đang ở trong con. Amen. 
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22/11/22                       THỨ BA TUẦN 34 TN 
                               Th. Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo 
                                                Lc 21,5-11 

 

HƯỚNG VỀ ĐỀN THỜ VĨNH CỬU 

Đức Giê-su bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó, sẽ có 

ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 

21,6) 

 

Suy niệm: Năm 70 sau khi chiếm thành Giê-ru-sa-lem và bắt đi 97.000 

tù binh, đại tướng Rô-ma là Ti-tô đã phóng hỏa đốt thành và cho cày 

một luống cày chính giữa Đền thờ. Thế là chấm dứt ngôi Đền thờ nổi 

tiếng, để rồi trong suốt gần 2.000 năm, câu chúc luôn nằm trên môi 

miệng người Do Thái là “Hẹn năm sau về Giê-ru-sa-lem”. Những lời 

tiên tri của Đức Giê-su đã được ứng nghiệm! Thế nhưng, với con mắt 

đức tin, ta khám phá ra một ý nghĩa khác về ngôi đền thờ như Đức Giê-

su nói: “Hãy phá huỷ đền thờ này và trong ba ngày Tôi sẽ xây dựng 

lại”. Từ nay ngôi đền thờ vĩnh cửu mọi người phải qui hướng về là con 

người Đức Giê-su phục sinh. Mọi người đều được mời gọi bước vào 

Đền thờ-Đức Kitô phục sinh để gặp gỡ Thiên Chúa. 

Mời Bạn: Nhớ rằng thân xác mỗi người cũng là đền thờ Thiên Chúa. 

Phải qui hướng, gắn bó với Đức Ki-tô phục sinh và Thánh Thần của 

Ngài. Cần thường xuyên thanh tẩy đền thờ-tâm hồn bằng ơn thánh của 

bí tích hoà giải. 

Sống Lời Chúa: Tôi luôn kính trọng thân xác, không quá chiều 

chuộng, cũng chẳng khinh rẻ vì ý thức thân xác mình là đền thờ của 

Thiên Chúa . 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà 

của trái tim, căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin hãy cho con thấy những 

phức tạp, rắc rối, những che đậy, giằng co, những mâu thuẫn và vô lý 

nơi con. Xin hãy cho con thấy những nhỏ mọn, ích kỷ, những yếu đuối, 

khô khan, những cứng cỏi và tự ái nơi con. Xin biến đổi tâm hồn con 

thành nơi cư ngụ của Chúa.
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23/11/22                       THỨ TƯ TUẦN 34 TN 
                         Th. Clê-men-tê I, giao hoàng, tử đạo 
                                             Lc 21,12-19 

 

KIÊN TRÌ ĐỂ ĐƯỢC SỐNG 

“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” (Lc 21,19) 

 

Suy niệm: Lời Chúa hứa hôm nay thêm sức mạnh cho các ki-tô hữu, 

giúp họ can đảm và kiên nhẫn chịu đựng mọi thử thách gian nan vì đức 

tin. Kiên nhẫn là khía cạnh nổi bật của lòng can đảm: dám đứng vững 

đến cùng. Họ chấp nhận mọi khổ hình, vì biết rằng: “Chút gian truân 

tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh 

quang vô tận, tuyệt vời” (2Cr 4,17); và: “Không gì có thể tách tôi ra 

khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện trong Đức Ki-tô Giê-su” (Rm 

8,39). Họ chấp nhận mất mạng sống - bây giờ - để được sống - đời đời, 

một nghịch lý mà chỉ có thể hiểu và chấp nhận dưới lăng kính đức tin. 

Môn đệ Chúa, Chúa luôn che chở: “một sợi tóc trên đầu anh em cũng 

không bị mất đâu”. Thế thì việc gì mà sợ hãi? 

 

Mời Bạn: Ngày mai chúng ta mừng lễ các thánh Tử Đạo Việt Nam. Đức 

Gio-an Phao-lô II trong dịp lễ Phong Thánh Tử Đạo (19/06/1988) đã chúc 

chúng ta: “Sống xứng đáng là con cháu các thánh Tử Đạo Việt Nam”. Để 

dám liều mạng sống minh chứng đức tin như các thánh tử đạo trước tiên 

phải dám kiên trì sống tinh thần tử đạo suốt cuộc đời. Trong mỗi ngày 

sống không thiếu dịp để ta tập kiên trì: một sự từ bỏ nho nhỏ, một sự chịu 

đựng điều trái ý, một thái độ vui vẻ trong cảnh thiếu thốn... 

 

Sống Lời Chúa: Vui vẻ đón nhận những sự cố xảy ra trái với ý mình 

và dâng việc hy sinh đó để cầu cho các đẳng linh hồn. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con ơn kiên nhẫn chịu đựng mọi 

hoàn cảnh khó khăn, trái ý con, trong ý thức rằng “chính lúc chết đi, là 

khi vui sống muôn đời”. Amen. 
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24/11/22                    THỨ NĂM TUẦN 34 TN 
                               Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 
                                           Ga 17,11b-19 

 

LƯU DANH MUÔN THUỞ 

“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha mà Cha 

đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.” (Ga 17,11b) 

 

Suy niệm: Chim có tổ, người có tông. Chúng ta ai cũng có họ và có 

tên. Xúc phạm đến dòng họ của ai, là xúc phạm đến chính người đó. 

Làm vẻ vang dòng họ gia tộc là bổn phận của mỗi người. “Được gìn 

giữ trong Danh Cha” các thánh tử đạo Việt Nam không hổ danh, trái 

lại làm vinh danh “dòng họ” ki-tô hữu của mình: “Thà tôi bị lưu đày và 

phải chết vì Chúa, chứ tôi không chối đạo” (Th. An-rê Kim Thông). 

Các Ngài đã anh dũng hy sinh mạng sống để tuyên xưng niềm tin đó, 

“lấy tình yêu đáp lại tình yêu” (Chân phước An-rê Phú Yên), và để lưu 

danh muôn thuở dòng họ những người mang danh Ki-tô. Anh hùng 

thay, vinh quang thay. 

Mời Bạn: Là người Ki-tô hữu Việt Nam, đức tin chúng ta được trổ sinh 

từ hạt giống là “máu” của các Thánh Tử Đạo, chúng ta thuộc dòng họ 

anh hùng và vinh quang với các ngài. Bạn có ý thức và tự hào về điều 

này không? Bạn đã, đang và sẽ làm gì để không làm “ô danh”, ngược lại 

làm “vinh danh” dòng họ? Khi có một ai xúc phạm đến Thiên Chúa và 

Hội Thánh, bạn phản ứng ra sao? Lẩn tránh? Dửng dưng hay bảo vệ làm 

chứng? 

Chia sẻ: Cuộc sống của bạn, của chúng ta có thể nói gì về Chúa Giê-su 

cho những anh em lương dân sống chung quanh chúng ta? 

Sống Lời Chúa: Ý thức rõ rằng chỉ có thể truyền giáo bằng đời sống 

bác ái, mỗi ngày bạn làm một việc bác ái cụ thể cho đồng bào lương 

dân chung quanh, thực hiện tình làng nghĩa xóm một cách thiết thực 

hơn. 

Cầu nguyện: Đọc kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 
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25/11/22                       THỨ SÁU TUẦN 34 TN 
                  Th. Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, trinh nữ, tử đạo  
                                              Lc 21,29-33 

 

NƯỚC TRỜI ĐƯỢC NHẬN BIẾT QUA ĐỜI SỐNG CỦA KI-TÔ HỮU 

 

“Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều đại Thiên Chúa 

đã đến gần.” (Lc 21,31) 

 

Suy niệm: Không ai biết Nước Thiên Chúa cách chính xác như thế nào, 

nhưng qua giáo huấn của Chúa Giê-su, ta có thể nhận ra Nước Thiên 

Chúa ấy là trạng thái không còn đau khổ, cũng chẳng còn chết chóc, bất 

công; là nơi chan chứa tình thương, ngập tràn hạnh phúc, bình an vì có 

Thiên Chúa ngự trị. Nói cách khác, nơi nào có yêu thương đong đầy, 

con người cùng nhau đẩy lùi bất công, kiến tạo hòa bình, thì nơi đấy 

Nước Thiên Chúa đang hiện diện. Nếu giữa xã hội đang loại trừ Thiên 

Chúa, chạy theo lối sống hưởng thụ, tôn thờ vật chất, nhưng vẫn có 

những Ki-tô hữu can đảm đi ngược dòng, bền bỉ chiến đấu với sự dữ, 

luôn chọn Chúa, lan tỏa các giá trị của Tin Mừng; vẫn có các Ki-tô hữu 

coi nhẹ vật chất, bình tâm giữa khủng hoảng, miệt mài gieo yêu thương 

qua phục vụ, thì lối sống của họ sẽ trở nên những dấu chỉ cho con 

người thời đại hôm nay nhận biết Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. 

Mời Bạn: Qua dụ ngôn cây vả, Chúa Giê-su mời gọi bạn và tôi can 

đảm bước theo con đường chứng tá đó để làm chứng cho Nước Trời. 

Bạn sẽ làm gì để đáp lại lời kêu mời ấy? 

Sống Lời Chúa: Bạn hãy tích cực tham gia các hoạt động của cộng 

đoàn đức tin, cố gắng cư xử tử tế hơn với mọi người lân cận khởi đi từ 

chính gia đình mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi lòng trí chúng con để chúng con 

dám sống yêu thương phục vụ theo ơn gọi của người Ki-tô hữu. Nhờ đó, 

đời sống của chúng con trở nên chứng tá cho mọi người nhận biết 

Chúa và cùng sống yêu thương nhau. Amen. 
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26/11/22                       THỨ BẢY TUẦN 34 TN 
                                              Lc 21,34-36 

 

LỰA CHỌN QUYẾT ĐỊNH 

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.” (Lc 21,36) 

 

Suy niệm: Thánh tử đạo Mi-ca-en Hồ Đình Hy, quan thái bộc ba đời 

vua triều Nguyễn, không bỗng nhiên mà khảng khái chấp nhận cái chết 

để trung thành với niềm tin vào Đức Ki-tô. Giây phút loé sáng của lựa 

chọn anh dũng đó là kết quả của cả cuộc đời trung thành: “Đã ba mươi 

năm phục vụ dưới ba triều vua, lúc nào hạ thần cũng là người hết lòng 

yêu nước, nay hạ thần cam chịu mọi cực hình để nên giống Đức Ki-tô.” 

Trong cuộc sống, có những lúc phải đưa ra lựa chọn mang tính quyết 

định, có những thử thách đột ngột xảy đến “như chiếc lưới bất thần 

chụp xuống trên đầu”. Để có thể đứng vững trong tình huống kịch tính 

như thế, “phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn” trong mọi giây phút của 

cuộc sống đời thường. 

Mời Bạn: Để có một quyết định cuối cùng đầy anh dũng như các vị tử 

đạo đã làm chứng, chúng ta phải sẵn sàng trước những lựa chọn liên tục 

và rất nhỏ bé trong cuộc đời. Nếu bạn muốn thuộc trọn về Chúa, thì bạn 

hãy thuộc về Chúa trong mỗi lựa chọn hằng ngày. Những lựa chọn dù 

nhỏ nhưng luôn đòi bạn phải vượt qua xu hướng của bản năng và 

những thói xấu của xã hội; những lựa chọn phù hợp với mục đích cuối 

cùng của đời mình, với tấm lòng tin tưởng và phó thác nơi Chúa. Đó 

chính là thái độ sống: “tỉnh thức và cầu nguyện luôn”. 

Chia sẻ: Chia sẻ một niềm vui khi vượt qua một cám dỗ để chọn một 

điều tốt. 

Sống Lời Chúa: Thực hành quyết tâm “trung tín trong việc rất nhỏ” 

để có thể “trung tín trong việc lớn” (x. Lc 16,10). 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con dám can đảm chọn Chúa 

là gia nghiệp quý giá nhất trên cuộc đời này và dám phó thác mọi sự 

trong tay Chúa. 


