
                      

                                                           

  
                       

”Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em 
không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” 
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27/11/22                  CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – A  
                                             Mt 24,37-44 

 

CANH THỨC ĐỂ SẴN SÀNG 

“Anh em hãy canh thức, vì anh em không  biết ngày nào Chúa của 

anh em sẽ đến.” (Mt 24,42) 

 

Suy niệm: Mùa Vọng như đặt chúng ta đứng trên chòi canh cuộc đời, 

nhìn lên khoảng không gian vô tận của bầu trời, nhận ra sự mênh mông 

của biển cả, sự vô thường của cuộc sống. Trong sự to lớn này, mỗi 

người tựa như hạt cát trên bãi biển, nếu không muốn nói là hư vô. 

Nhưng đối với Chúa, mỗi chúng ta là một nhân vị cao quý, được dựng 

nên theo hình ảnh Chúa, có giá trị vô song trước mặt Ngài, với một 

định mệnh cao cả, chứ không phải nơi trần thế này. Chúa không ngừng 

nhắc ta ngày Ngài đến đem ta vào cõi mênh mông đời đời: Đó là Nước 

Trời. Muốn vào được Nước đó, phải nỗ lực chiến đấu (x. Lc 13,24), 

dùng của cải đời này để mua (x. Lc 16,8), vác thập giá mỗi ngày (x. Lc 

9,23)… 

 

Mời Bạn: Thái độ thường xuyên phải có để vào Nước Trời ấy là tỉnh 

thức. Tỉnh thức là không mê ngủ, không bị cuốn hút do của cải, tiện 

nghi vật chất, mãi mê với đời sống tại thế. Tỉnh thức là biết nhận ra 

Đấng đang đến là ai để đón Ngài vào cuộc đời, làm chủ quả tim mình. 

Tỉnh thức là kiên trì làm việc lành phúc đức, chiến đấu chống lại bản 

năng xác thịt, các khuynh hướng xấu. Xem ra bạn có nhiều việc phải 

làm để có thể tỉnh thức, không phải ngày một ngày hai, mà là mọi ngày. 

 

Sống Lời Chúa: “Hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô, và đừng chiều theo 

tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng” (Thư gởi tín hữu Rôma, bài 

đọc II Thánh lễ hôm nay). 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn tỉnh thức để khỏi sa chước 

cám dỗ, tỉnh thức để nhận ra Chúa hiện diện với con trong cuộc sống 

mỗi ngày. Amen. 
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28/11/22                       THỨ HAI TUẦN 1 MV 
                                               Mt 8,5-11 

 

LỜI QUYỀN NĂNG 

 

“Xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi khỏi bệnh.” (Mt 8,8)  

 

Suy niệm: Ta chiêm ngắm cuộc gặp gỡ đầy lòng thương xót, với sự tế 

nhị, dịu dàng. Khi vào thành Ca-phác-na-um, dường như Đức Giê-su 

đang đi tìm, hay đang chờ đợi một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Nghe biết Ngài 

hiện diện trong thành, viên đại đội trưởng liền đích thân đến gặp Ngài, 

trình bày ước mong của mình. Dứt khoát chẳng chút do dự, Thầy Giê-

su nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Đến nhà người ngoại giáo, chữa 

bệnh cho người nhà của họ là điều cấm kỵ với Do Thái giáo, vì sẽ bị ô 

uế! Điều này làm một người thông thạo phong tục Do Thái như viên đại 

đội trưởng ngạc nhiên, nhưng ông không quên thân phận của mình. Lời 

ông thốt ra chứng tỏ lòng khiêm nhường, thái độ tôn trọng đối với Thầy 

Giê-su: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài 

chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” Giáo hội luôn lặp lại lời 

tuyên xưng khiêm tốn, cậy trông ấy trong Thánh lễ, để con cái mình xác 

tín về Lời quyền năng cũng như chuẩn bị tâm hồn trước khi hiệp lễ. 

 

Mời bạn: Chúa Giê-su đã đến trong mầu nhiệm Nhập thể, Ngài vẫn 

đang đến với bạn trong mỗi phút giây, đặc biệt qua Lời Chúa và Thánh 

lễ. Bạn có nhận ra điều ấy? Bạn đang chuẩn bị gì cho Mùa Vọng năm 

nay để đón tiếp Đấng dịu dàng và thương xót? 

 

Sống Lời Chúa: “Bạn hãy bước một bước đến với Chúa, và Người sẽ 

bước 10 bước tới bạn” (ĐTC Phanxicô). 

 

Cầu nguyện: Con cảm ơn Chúa vì Chúa vẫn luôn đến, tìm kiếm con 

với tất cả sự dịu dàng và lòng thương xót. Xin cho con luôn tin tưởng 

vào Lời quyền năng có sức chữa lành và đem lại cho con Tình yêu mới. 

Amen. 
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29/11/22                        THỨ BA TUẦN 1 MV 
                                            Lc 10,21-24 

 

SỐNG TRONG NIỀM VUI 

Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Phúc thay mắt nào được thấy điều 

anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và 

nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em thấy mà không được 

thấy.” (Lc 10,23-24) 

 

Suy niệm: Ngạn ngữ Trung Quốc nói: “Tôi buồn vì không có tiền mua 

giày, cho đến ngày tôi gặp người cụt chân”. Trong một khóa tĩnh tâm, 

một người khiếm thị chia sẻ: “Tôi buồn vì không thấy những gì tôi ăn, 

đang khi ấy có bao người chết đói vì không có gì để ăn”, và anh cho 

biết suy nghĩ đó đã biến đổi hẳn đời anh. Đức Giê-su trong Tin Mừng 

hôm nay nhắc nhở chúng ta đang được sống trong hạnh phúc mà không 

biết, hạnh phúc vì được thấy nhiều điều kỳ diệu: cảm thấy được Thiên 

Chúa đang hiện diện và ban muôn hồng ân cho mình trong cuộc đời, 

nhận thấy Đức Giê-su nơi người anh chị em chung quanh, nhìn thấy 

cuộc đời mình có ý nghĩa thế nào, và kết cuộc, đi về đâu. Khám phá 

hạnh phúc ấy phải làm thay đổi hẳn cuộc đời của chúng ta. 

 

Mời Bạn: Hãy nhận ra hạnh phúc mình đang có, niềm vui mình đang 

được hưởng để rồi luôn biết sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa trong suốt 

cuộc đời. 

 

Sống Lời Chúa: Để sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, khởi đầu một 

ngày sống, tôi sẽ có một tư tưởng tích cực: nghĩ điều tốt, làm điều tốt 

cho một người, tha thứ cho một kẻ xúc phạm… 

 

Cầu nguyện: Lạy Cha từ ái, cảm tạ Cha đã ban cho chúng con ơn 

nhận biết và tin vào Đức Giê-su Con Cha, và được lớn lên trong lòng 

Hội thánh. Cha đã cho chúng con trí tuệ và quả tim để góp phần xây 

dựng một thế giới ấm no và chan chứa tình người. Ước gì sau một đời 

yêu thương và phục vụ, chúng con lại được cùng sống bên Cha. Amen. 
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30/11/22                       THỨ TƯ TUẦN 1 MV 
                                      Th. An-rê, tông đồ  
                                             Mt 4,18-22 

 

TIẾNG GỌI LINH THIÊNG   

“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới 

người như lưới cá.” (Mt 4,19) 

 

Suy niệm: “Người biết tiếng gọi của mình sẽ tìm thấy cơ hội ở mọi 

nơi” (S. Adelaja). Nhận biết tiếng gọi của Đức Giê-su, An-rê đã đến tận 

nơi Ngài ở, lại dẫn em mình là Si-mon đến với Thầy. Rồi hôm nay, ông 

bỏ cả thuyền cả lưới cùng cha mẹ để đi theo Ngài. Trong ba năm theo 

Thầy rao giảng Tin Mừng khắp xứ Palestine, An-rê cũng nhận ra bao 

cơ hội để thực hiện tiếng gọi linh thiêng ấy. Giới thiệu em bé đem theo 

năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ để rồi từ đó, Thầy sẽ làm phép lạ kỳ 

diệu cho hơn năm ngàn người ăn no nê. Cùng với Phi-líp-phê giới thiệu 

những người Hy Lạp với Thầy mình. Sau ngày Thầy về trời, An-rê đi 

loan báo Tin Mừng cho vùng Bắc Hải, hoàn thành tiếng gọi lưới người 

ngày nào khi bị đóng đinh vào thập giá chữ X ở Achaia. 

Mời Bạn: “Điều một người có thể là, người ấy phải là. Ta gọi nhu cầu 

ấy là tự hiện thực mình” (A. Maslow). Bạn cũng được Chúa mời gọi để 

là một tu sĩ trong hội dòng, người cha người mẹ trong gia đình, linh 

mục, giáo lý viên, hội viên đoàn thể trong giáo xứ. Hãy tự hiện thực 

mình cho đúng với tiếng gọi ấy bằng đời sống cầu nguyện, cảm nghiệm 

câu chuyện Giê-su trong đời mình, trau dồi những kỹ năng cần thiết cho 

việc thi hành sứ vụ.  

Sống Lời Chúa: Tự hỏi xem bạn đã bao giờ quan tâm đến việc “lưới 

người,” để những anh em chưa biết Chúa cũng được ơn cứu độ như bạn 

chưa? 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa luôn kêu gọi con người cộng tác 

vào công trình cứu độ nhân loại. Xin cho con cũng chia sẻ ước mơ ấy, 

bằng đời sống chứng tá mỗi ngày. Amen. 
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01/12/22            THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV     
                                            Mt 7,21.24-27 

 

ĐÁNH TRỐNG BỎ DÙI 

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: „Lạy Chúa! Lạy Chúa!‟ là 

được vào nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha 

Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21) 

 

Suy niệm: Co một cách hiểu thành ngữ “đánh trống bỏ dùi”, theo đó 

“dùi” là những tiếng trống lẻ theo sau hồi trống dài. Gọi là “lẻ” nhưng 

những “dùi” này rất quan trọng vì nó giúp phân biệt các mệnh lệnh 

khác nhau. Như “ba hồi chín dùi” là họp toàn dân, trong khi “ba hồi ba 

dùi” nghĩa là có cha về dâng thánh lễ. Vậy “đánh trống bỏ dùi” là chỉ 

đánh những trống hồi, còn bỏ không đánh những tiếng trống lẻ theo 

sau. Nó ám chỉ cung cách làm việc thiếu chu đáo, thiếu tinh thần trách 

nhiệm, không làm đến nơi đến chốn, nửa làm nửa không. Theo cách 

hiểu này, cũng là “đánh trống bỏ dùi” nếu chỉ nói tin Chúa mà lại 

không sống đức tin ấy. Chúa Giêsu cho biết đức tin ấy không thể đem 

lại ơn cứu rỗi: “Không phải bất cứ ai ....” 

Mời Bạn: Tin trong lời mà không tin trong đời, người ta mắc phải căn 

bệnh “đánh trống bo dùi” với các triệu chứng: nói mà không làm, nói 

nhiều làm ít, nói hay làm dở, làm nửa vời bỏ dở dang. Khi Chia Sẻ Lời 

Chúa, ta mắc bệnh này khi chỉ đề ra những lý giải thật hay mà không 

hoán cải đời sống, không thực thi Lời Chúa. Nó biến việc chia sẻ Lời 

Chúa thành giờ lý thuyết suông, bày biện những “ngôn từ” vô bổ. 

Chia sẻ: Nhiều lần các bạn đã sống Lời Chúa trong đời thường của bạn. 

Xin chia sẻ cho nhau một trường hợp bạn thấy ý nghĩa nhất, đánh động 

bạn nhất. 

Sống Lời Chúa: Làm một việc hy sinh (tránh một dịp tội, bớt một chầu 

rượu, nhịn một điếu thuốc, một lời nói chua cay...) để sống tinh thần 

Mùa Vọng. 

Cầu nguyện: Hát: “Gặp gỡ Đức Kitô”. 
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02/12/22            THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV          

                                               Mt 9,27-31 

 

MỞ CẶP MẮT ĐỨC TIN 

Khi Đức Giêsu về tới nhà thì hai người mù tiến lại gần. Người nói với 

họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Họ đáp : “Thưa 

Ngài, chúng tôi tin.” Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh 

tin thế nào thì được như vậy”. Mắt họ liền mở ra. (Mt 9,28-30) 

 

Suy niệm: Không ai lại muốn con mắt của mình bị mù. Có nó, ta nhìn 

được cảnh vật sắc màu chung quanh. Thế mà chúng ta lại sợ thứ ánh 

sáng soi rõ con người thực của ta mà lắm khi ta muốn giấu giếm. Hễ ai, 

kể cả Chúa, đụng chạm đến hay phanh phui, ta thường phản ứng hệt 

như lũ gián chạy trốn ánh sáng. Vì thế, Chúa Giêsu không chỉ chữa lành 

con mắt xác thịt cho những người mù. Ngài còn muốn ban cho họ cặp 

mắt mới, cặp mắt đức tin. Từ nay, họ vừa thấy cuộc đời bằng con mắt 

tự nhiên, lại vừa nhận ra ý nghĩa cuộc đời bằng con mắt đức tin; nhận ra 

trong đời mình có Chúa đồng hành; và nhất là dám đáp trả với Chúa: 

“Thưa Ngài, chúng tôi tin” để được thấy. 

 

Mời Bạn: Để chữa con mắt xác thịt, bạn lo tìm thầy chạy thuốc. Để 

làm đẹp chúng, bạn không ngại tốn kém dùng các loại mỹ phẩm đắt 

tiền. Vậy bạn làm gì để chữa trị cặp mắt đức tin của mình khi chúng 

không nhìn thấy được Thiên Chúa là Cha của bạn? Bạn làm gì khi bạn 

mất khả năng nhìn cuộc đời bằng đôi mắt tâm linh? 

 

Sống Lời Chúa: Trước hết, bạn hãy đến với bí tích hoà giải để Chúa 

chữa lành cho. Thứ đến, bạn hãy làm đẹp con mắt tâm linh bằng việc 

lãnh nhận Thánh Thể Chúa. 

 

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, Ánh Sáng của đôi mắt con, xin hãy đến! Và 

cho con được thấy Chúa, cho con được gặp Chúa, ôi Thiên Chúa của 

con! Con sẽ níu lấy Chúa, ôi lạy Chúa con hằng khao khát.”  
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03/12/22            THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV     
                                           Mc 16,15-20 
                            Th. Phanxicô Xaviê, linh mục 

 

LOAN TIN MỪNG KHẮP THẾ GIAN 

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương 

thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15) 

 

Suy niệm: Rất nhiều mệnh lệnh của Chúa Giêsu, như mệnh lệnh truyền 

giáo hôm nay, đã bị giảm thiểu một cách đáng ngại. Việc “đi khắp tứ 

phương thiên hạ” bị hiểu là đi khắp nơi trong cái không gian vật chất 

giới hạn trên mặt đất này. Mệnh lệnh “loan báo Tin Mừng” bị hạn hẹp 

vào việc “rửa tội” cho người ta. Rồi chúng ta lại hay quên rằng Chúa 

muốn “mọi loài thụ tạo” được loan báo Tin Mừng chứ không riêng gì 

“loài người”. Chính vì thế, yếu tố môi trường hay bị lãng quên trong 

nội dung của lời rao giảng. Việc hạn hẹp mệnh lệnh của Chúa như thế 

chẳng khác nào thái độ cầu an muốn trốn tránh một sứ mạng đòi hỏi 

phải mở rộng ra những biên giới bao la hơn nhiều. 

 

Mời Bạn: Theo Công đồng Vaticanô II, “tứ phương thiên hạ” chính là 

“thế giới của con người, tức là toàn thể gia đình nhân loại với mọi sự 

thuộc môi trường sinh sống của gia đình này” (GS 2). Điều đó có nghĩa 

là việc truyền giáo phải thấm sâu vào mọi lĩnh vực văn hoá, xã hội, chính 

trị, v.v…, nói tắt, mọi phương diện con người đụng chạm đến. Và “thế 

giới” ấy cần được nghe và thấm nhuần những “giá trị Tin Mừng” trước 

đã. Có như thế, Chúa Thánh Thần mới tác động và khơi dậy lòng tin nơi 

người nghe để họ tin, lãnh nhận phép Rửa và được cứu độ (c. 16). 

 

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn sẽ dùng một lời nói, một nghĩa cử bác 

ái, một lời chia sẻ trên facebook, viber, zalo, twitter, hoặc một phương 

thế khác để loan Tin Mừng chứ! 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm cho con lòng nhiệt thành loan 

báo Tin Mừng cho anh em. 


