
                      

                                                              

 
 

 “Con là Con yêu dấu của Cha; 

 Cha hài lòng về Con.”  
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09/01/22                   CHÚA NHẬT TUẦN 1 TN – C 
                                  Chúa Giê-su chịu phép rửa 
                                            Lc 3,15-16.21-22 

 

PHÉP RỬA TRONG THÁNH THẦN 

Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa; và 

đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự 

xuống trên Người. (Lc 3,21-22) 

 

Suy niệm: Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng đến với Gio-

an Tẩy Giả để chịu phép rửa. Nhưng điều khác biệt xảy ra: Thánh Thần 

ngự xuống đang khi Người cầu nguyện. Thánh Thần tỏ hiện và mọi sự 

được biến đổi: Đức Giê-su cũng chính là Ki-tô, Đấng được xức dầu bởi 

Thánh Thần, và một kỷ nguyên mới được mở ra, kỷ nguyên ơn cứu độ 

trong Chúa Thánh Thần. Khởi từ biến cố Ngôi Lời nhập thể, Thần Khí 

đã “rợp bóng” trên Đức Ma-ri-a; nhờ quyền năng của Người, Con 

Thiên Chúa đã thụ thai trong lòng Đức Trinh nữ; trong suốt cuộc sống 

làm người trên dương thế, Đức Giê-su luôn tràn đầy Thần Khí, hoạt 

động trong Thần Khí, và khi đã hoàn tất mọi sự trên Thập Giá, Ngài 

“gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19,30); cũng chính Ngài khi 

phục sinh đã trao ban Thần Khí cho các Tông đồ để thi hành sứ mạng 

(x. Ga 20,21-22). 

Mời Bạn: Phép rửa mà chúng ta lãnh nhận để trở thành Ki-tô hữu là 

phép rửa trong Thánh Thần, và nhờ đó chúng ta thông phần sứ mạng 

của Đức Ki-tô là tiếp tục đem ơn cứu độ đến muôn người. Bởi thế, các 

Ki-tô hữu phải biết phân định mọi việc theo Thần Khí để sống và hành 

động dưới sự hướng dẫn của Ngài. 

Sống Lời Chúa: Những giờ phút cầu nguyện dưới ánh sáng Lời Chúa là 

dịp tốt để bạn thực hành phân định và sống theo hướng dẫn của Thần Khí. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, Chúa đã tái sinh chúng con trong quyền 

năng Thánh Thần, xin cho chúng con đừng dập tắt Thần Khí, nhưng 

biết mở lòng, để trong Thần Khí, Chúa sẽ đổi mới mọi sự trong ngoài 

chúng con. Amen. 
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10/01/22                         THỨ HAI TUẦN 1 TN 
                                               Mc 1,14-20 

 

ĐƯỢC GỌI KHI ĐANG LÀM VIỆC 

Đức Giê-su thấy ông Si-mon với người anh của ông là ông An-rê 

đang quăng lưới xuống biển… ông Gia-cô-bê, và người em là ông 

Gio-an… đang vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông… Và các 

ông đi theo Người.” (Mc 1,16-20) 

 

Suy niệm: Khởi đầu sứ mạng rao giảng, Đức Giê-su kêu gọi những kẻ 

Người muốn (Mc 3,13) để họ đi theo làm môn đệ và tiếp tục sứ mạng 

của Người. Bốn môn đệ đầu tiên này là những ngư dân chất phác, họ 

đang có một công việc, một cuộc sống ổn định và cũng đang chăm chỉ, 

miệt mài với công việc. Họ đang làm việc sinh sống thường ngày khi 

Người kêu gọi họ. Có thể họ đã được nghe giới thiệu, đã gặp gỡ Người, 

và họ đã khát khao đi theo Người. Hôm nay ước nguyện đó trở thành 

hiện thực: “Lập tức, họ bỏ mọi sự mà đi theo Người.” Họ vẫn là những 

ngư dân chất phác, nhưng giờ đây trở thành môn đệ Đức Ki-tô, họ được 

sai đi để “lưới người như lưới cá.” 

 

Mời Bạn: Chu toàn việc bổn phận hằng ngày theo bậc sống mình là ơn 

gọi nên thánh của mọi người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội (x. Tông 

Huấn Ki-tô hữu Giáo Dân Christifideles Laici, số 16). Hơn thế, các Ki-

tô hữu còn có thể biến đổi cuộc sống đời thường, công việc làm ăn sinh 

sống, thành cơ hội loan báo Tin Mừng như các môn đệ được kêu gọi và 

sai đi “lưới người như lưới cá”. 

Sống Lời Chúa: Mỗi khi bắt tay làm việc gì, bạn xin Chúa thánh hoá 

việc bạn sắp làm và biến đổi việc ấy thành một lời loan báo Tin Mừng. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa luôn muốn chúng con mỗi ngày 

nên hoàn thiện hơn “như Cha trên trời” (Mt 5,48). Xin cho chúng con 

nghe được tiếng Chúa, can đảm dám dấn bước theo Chúa, góp phần 

xây dựng Giáo Hội của Chúa. 



 4 

11/01/22                          THỨ BA TUẦN 1 TN 
                                                Mc 1,21-28 

 

LỜI GIẢNG DẠY ĐẦY UY QUYỀN 

Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy 

như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. (Mc 1,22) 

 

Suy niệm: Trong hội đường Ca-phác-na-um hôm ấy, mọi người đều 

sửng sốt về lời giảng dạy đầy uy quyền của Chúa Giê-su. Vậy uy quyền 

này đến từ đâu? Thứ nhất, Người là Con Một xuất phát từ cung lòng của 

Thiên Chúa, và Người chính là Lời của Thiên Chúa. Thứ hai, nếu như lời 

giảng dạy của các kinh sư thường không ăn khớp với đời sống của họ, thì 

nơi Chúa Giê-su, lời của Người cũng chính là bản thân Người. Chúa Giê-

su đã sống triệt để lời Người rao giảng đến mức lời nói và hành động tuy 

hai nhưng là một. Thật không thể tìm ra bất cứ lời giảng dạy nào của 

Chúa Giê-su mà đã không được Người sống trọn vẹn. Như vậy, Chúa 

Giê-su là vị ngôn sứ đích thực nhất của Thiên Chúa. 

 

Mời Bạn: Nhờ Bí tích Rửa tội, Ki-tô hữu được vinh dự chia sẻ chức vụ 

ngôn sứ của Chúa Giê-su. Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di nói rằng: “Hãy 

rao giảng luôn. Nếu cần thì mới dùng lời.” Điều này nghĩa là bạn hãy 

rao giảng trước hết bằng chứng tá đời sống. Đây chính là việc trước hết 

và trên hết phải làm để loan báo Tin Mừng vì chúng ta ý thức rằng 

mình là một đàn chiên bé nhỏ sống giữa biết bao anh chị em không 

cùng niềm tin. 

 

Sống Lời Chúa: Hôm nay, tôi làm một việc tử tế để nêu gương chứng 

tá Ki-tô hữu. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, được chia sẻ chức vụ ngôn sứ của 

Chúa vừa là một hồng ân cao cả, vừa là một trách nhiệm lớn lao. Xin 

giúp chúng con ý thức mình là một ngôn sứ và luôn biết nối kết với 

Chúa để nhiệt tâm chu toàn chức vụ này. Amen. 
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12/01/22                        THỨ TƯ TUẦN 1 TN 
                                              Mc 1,29-39 

 

NHỊP SỐNG CẦU NGUYỆN 

Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang 

vắng và cầu nguyện ở đó. (Mc 1,35) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su trừ quỷ và chữa lành nhiều bệnh nhân tại Ca-

phác-na-um cho đến khuya, nhưng Ngài không để mình cuốn theo 

những kỳ vọng và đòi hỏi của dân chúng. Khi trời còn tối, Chúa Giê-su 

thức dậy, lánh vào nơi thanh vắng, vào chốn riêng tư để lắng nghe tiếng 

Chúa Cha nói với mình. Giữa cả rừng danh sách ‘việc cần làm’, Chúa 

Giê-su vẫn dừng lại để cân bằng nhịp sống trong lời cầu nguyện. Với 

Ngài, thời gian trò chuyện thân tình với Chúa Cha giữa những công 

việc tất bật là nhịp điệu cần thiết và ngọt ngào thêm sức cho Ngài trung 

thành với ý muốn Chúa Cha, và không bị chệch hướng. 

 

Mời Bạn: Cuộc sống luôn đầy những ‘việc cần làm’ tranh giành thời 

gian và sự bận tâm: gia đình, bạn bè, việc làm, giao tế, giải trí... Giữa 

lịch trình dày đặc ấy, Chúa Giê-su mời gọi bạn dừng lại và nghỉ ngơi 

bên Người: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến 

cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28.30). Bạn cần có 

'thời gian chất lượng' tách mình khỏi cuộc sống bận rộn để tận hưởng 

niềm vui và bình an đến từ Chúa, tìm lại cân bằng và hài hoà, nguồn 

sức mạnh dìu dắt bạn vượt qua những xô bồ của cuộc đời. 

 

Chia sẻ: Điều gì làm bạn khó sắp xếp thời gian cầu nguyện hàng ngày? 

 

Sống Lời Chúa: Luôn dành không gian và khoảnh khắc riêng tư trong 

ngày để cầu nguyện với Chúa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con muốn noi gương Chúa trong ước muốn 

được ở một mình với Chúa Cha. Xin gia tăng lòng yêu mến cầu nguyện 

trong con, và giúp con trung thành dốc lòng cầu nguyện mỗi ngày. Amen. 
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13/01/22                       THỨ NĂM TUẦN 1 TN 
                           Th. Hi-la-ri-ô, giám mục, tiến sĩ HT 
                                               Mc 1,40-45 

 

CHÚA MUỐN TÔI ĐƯỢC SẠCH 

Khi ấy có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta quỳ 

xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được 

sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh ta và bảo: 

“Tôi muốn, anh hãy được sạch!” Lập tức bệnh phong biến khỏi anh 

ta và anh ta được sạch. (Mc 1,40-42) 

 

Suy niệm: Luật Môsê qui định người bị bệnh phong cùi phải mặc áo 

rách, để đầu trần, che râu, và gặp ai cũng phải la lớn: “Ô nhiễm, ô 

nhiễm!” để cho kẻ qua người lại đừng tới gần, kẻo bị dơ bẩn theo (x. Lv 

13,45). Tuy nhiên, người phong cùi trong Tin Mừng hôm nay lại không 

tuân thủ như thế. Anh ta đã đến gần Chúa Giê-su, quì xuống và van xin 

Người chữa lành cho. Chúa Giê-su cũng không làm theo thói thường, 

tránh xa anh vì sợ dơ bẩn. Trái lại, Ngài đã “giơ tay đụng vào anh ta” 

và anh nên sạch. 

Mời Bạn: Người ta sợ đụng vào người phong cùi vì sợ lây nhiễm bệnh 

tật và nên ô uế. Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã hành động ngược lại. Ngài 

đụng vào để cho người cùi nên sạch. Một tâm hồn tội lỗi cũng giống 

như người bị cùi. Cho dầu có đen tối hoặc xấu xa thế nào đi chăng nữa, 

nếu để cho Chúa Giê-su chạm vào, nó cũng sẽ được nên sạch giống như 

trường hợp của người phong cùi trong Tin Mừng hôm nay. 

Chia sẻ: Bạn nghĩ, Chúa Giê-su có thể chạm vào tâm hồn bạn bằng 

cách nào?  

Sống Lời Chúa: Để được chữa lành, trước hết phải chạy đến với Chúa 

gặp gỡ Ngài. Hằng ngày bạn dành thời gian cầu nguyện để gặp gỡ 

Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mỗi khi phạm tội tâm hồn con trở nên ô uế. 

Xin giúp con đủ can đảm chạy đến với Ngài để được thanh tẩy và để 

tâm hồn con được xứng đáng là đền thờ cho Ngài ngự. 
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14/01/22                         THỨ SÁU TUẦN 1 TN 
                                                  Mc 2,1-12 

 

LÒNG TIN KIÊN VỮNG 

Họ dỡ mái nhà ngay chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả 

người bại liệt nằm trên chõng xuống. (Mc 2,4) 

 

Suy niệm: Khi những người khiêng anh bạn bại liệt của họ đến, thì 

đám đông dân chúng đã vây kín Đức Giê-su từ trong nhà ra đến ngoài 

sân. Việc đưa anh bại liệt đến gặp Chúa Giê-su để xin Ngài chữa lành 

quả thật không dễ dàng chút nào. Dù vậy, họ vẫn không nhụt chí; họ đã 

tìm ra một cách không giống ai và hết sức phiền toái là dỡ mái nhà thả 

anh ta cùng với cái chõng xuống trước mặt Đức Giê-su. Thế là lòng tin 

kiên trì của họ cuối cùng đã được Chúa đền đáp. 

 

Mời Bạn: Kiên trì là điều không thể thiếu trong đời sống đức tin. Kiên 

trì không chỉ là quyết không bỏ cuộc mà còn là tìm phương thế để đạt 

cho bằng được mục đích mình nhắm tới. Có một sự thật là: không nhiều 

thì ít, cuộc đời này luôn có những chướng ngại cản trở chúng ta đến với 

Chúa. Nhưng người luôn kiên vững trong niềm tin vào Chúa sẽ được 

Ngài ban ơn trợ giúp để đứng vững đến cùng và vượt thắng mọi nghịch 

cảnh. 

 

Chia sẻ: Bạn đã kinh nghiệm việc kiên vững trong đức tin vào Chúa 

giúp bạn vượt qua khó khăn như thế nào? 

 

Sống Lời Chúa: Dành ít phút trong ngày để xét mình và xin Chúa ban 

cho ơn bền đỗ đến cùng trong thử thách gian nan. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin phó thác cuộc đời con cho Chúa. Giữa 

những gian nan khốn khó, con không biết tìm kiếm chỗ tựa nương nào 

khác ngoài Chúa. Xin giúp con thêm kiên trì trong niềm tin vào Chúa, 

và trung thành với Chúa cho đến cùng, vì chúng con biết rằng Chúa 

luôn yêu thương và lo liệu những gì là tốt nhất cho chúng con. 
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15/01/22                        THỨ BẢY TUẦN 1 TN 
                                              Mc 2,13-17 

 

TỪ BỎ 

“Ông đứng dậy đi theo Người.” (Mc 2,13) 

 

Suy niệm: Muốn được cái gì thì phải từ bỏ một cái gì đó. Điều đó đã 

trở thành quy luật của cuộc sống. Thế nhưng từ bỏ bao giờ đau đớn và 

không nhiều người dám làm điều đó. Vì từ bỏ đòi hỏi nhiều nỗ lực, hy 

sinh, kèm theo đó là sự dũng cảm và liều lĩnh. Ông Lê-vi sẽ không thể 

từ bỏ công việc thu thuế béo bở, hái ra tiền và đi theo Đức Giê-su, nếu 

ông không dũng cảm và liều lĩnh: dũng cảm bỏ lại tiền bạc, danh vọng, 

địa vị; dũng cảm bỏ lại những gì là quen thuộc và dễ dàng; liều lĩnh để 

dấn bước đi theo một người “không có nơi gối đầu.” Hẳn là ông đã tự 

hỏi; rồi mai ngày sẽ ra sao, đi theo Giê-su, đời mình sẽ đi về đâu? 

Nhưng ông vẫn can đảm từ bỏ mọi sự mà theo Đức Giê-su, bởi vì 

những điều ông từ bỏ chẳng đáng gì so với điều ông được. Với Đức 

Giê-su, ông thấy rằng mình được đón nhận, được tha thứ. Nơi Đức Giê-

su, ông không còn thấy mình cô đơn, lạc lõng; ông không còn thấy 

mình lẻ loi, mặc cảm, hay yếm thế. Nơi Đức Giê-su, ông thấy mình 

được yêu thương. Và thế là ông theo Chúa. 

 

Mời Bạn: Thiên Chúa không chờ cho chúng ta trở nên tốt lành để làm 

bạn với chúng ta. Thiên Chúa không quay lưng đi vì chúng ta tội lỗi. 

Chúng ta hãy can đảm đứng lên, vứt bỏ lại sau lưng những lỗi lầm, để 

bước theo Chúa. 

Sống Lời Chúa: Quyết tâm từ bỏ một tính hư tật xấu để xứng đáng là 

môn đệ của Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết rằng tội lỗi con làm cho Chúa phải 

buồn lòng. Nhưng con không đủ can đảm để từ bỏ. Xin ban ơn cho con 

để con cảm nghiệm được tình yêu tha thức của Chúa dành cho con. 

Nhờ đó, con có can đảm và quyết tâm chừa bỏ tội lỗi mà xứng đáng 

bước theo Chúa. Amen. 


