
                      

                                                           

  
                       

”Bất cứ cây nào không sinh quả tốt 
 đều bị chặt đi và quăng vào lửa.” 

 
                                               (Mt 3: 10)                                                                                                                                                                             

 

 

CHÖA NHẬT II MÙA VỌNG A 2022 



 2 

04/12/22                   CHÚA NHẬT TUẦN 2 MV – A  
                                                  Mt 3,1-12 

 

VỊ TIÊN TRI KHÔNG CẢ NỂ 

“Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có 

thể bảo mình rằng: „Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham.‟ Vì tôi nói 

cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở 

nên con cháu ông Áp-ra-ham.” (Mt 3,8-9) 

 

Suy niệm: Đừng tưởng con người có vẻ bán khai rừng rú mặc chiếc áo 

lông lạc đà và ăn toàn những châu chấu và mật ong rừng mà cho rằng vị 

tiền hô ấy sẽ nể nang những bậc quyền thế vị vọng như quý ông thuộc 

phái Xa-đốc hay nhóm Pha-ri-sêu. Trái lại, Gio-an Tẩy Giả lại “giáng” 

xuống trên những hạng người ấy những lời lẽ nặng nề nhất: nào là “nòi 

rắn độc” “tìm cách trốn cơn thịnh nộ của Chúa”, nào là những bọn 

“con ông cháu cha” đừng “tưởng bở” cậy mình đã có tổ phụ Áp-ra-

ham. Kèm theo đó là những lời đe doạ khủng khiếp: “chiếc rìu đã đặt 

sát gốc cây”. Thế nên, không phải cứ đến sông Gio-đan để cho Gio-an 

Tẩy Giả trầm mình dưới làn nước mà đã gọi là ăn năn sám hối. Lòng ăn 

năn sám hối thực sự phải phát sinh hoa quả tương xứng bằng một cuộc 

đổi đời tận gốc và hiệu quả: “Hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám 

hối.” 

 

Mời Bạn: Không ai được miễn chước khỏi việc ăn năn sám hối. Nhưng 

không phải là ăn năn kiểu “sĩ diện”, vụ hình thức, như quý ông Pha-ri-

sêu và Xa-đốc. Áp dụng vào bí tích hoà giải, hoa quả tương xứng với 

lòng thống hối là việc từ bỏ vết xe đổ của tính hư nết xấu (dốc lòng 

chừa) và thực thi bác ái (đền bù đi đôi với việc đền tội). 

 

Sống Lời Chúa: Hẳn là bạn đang chuẩn bị cho việc sám hối mùa 

Vọng? Bạn hãy ăn năn dốc lòng chừa thật nghiêm túc. 

 

Cầu nguyện: Sốt sắng đọc kinh “Ăn Năn Tội”. 
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05/12/22                          THỨ HAI TUẦN 2 MV 
                                                 Lc 5,17-26 

 

TỘI LỖI GÂY BẠI LIỆT TÂM HỒN 

Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên 

giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người. Nhưng vì có đám 

đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái 

nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính 

giữa, trước mặt Đức Giê-su. Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: 

“Này anh, anh đã được tha tội rồi.”  (Lc 5,18-20) 

 

Suy niệm: Trước khi bảo người bại liệt “đứng dậy, vác giường mà đi 

về nhà,” Chúa Giê-su đã nói với anh: “Này anh, anh đã được tha tội 

rồi”. Chúa không chỉ chữa cho anh ta khỏi bệnh bại liệt thể xác, Ngài 

muốn chữa tận căn chứng bệnh còn nguy hiểm hơn nhiều, đó là: “bệnh 

bại liệt tâm hồn” do tội lỗi gây nên, là nguồn gốc mọi sự dữ trên đời. 

 

Mời Bạn: Bạn có nhận ra bệnh “bại liệt tâm hồn” còn nguy hiểm hơn 

rất nhiều so với căn bệnh bại liệt nơi thể xác không? Quả thật, tội lỗi 

làm cho tâm hồn con người bị tê liệt nên không còn ước ao nên thánh 

và sống đời nhân đức nữa. Nó làm cho con người bị “liệt” khả năng yêu 

thương, “liệt” đức tin và “liệt” cả niềm hy vọng. Đó mới thật sự là căn 

bệnh hiểm nghèo cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Dấu chỉ cảnh 

báo bạn bắt đầu phát bệnh “bại liệt tâm hồn” là bạn cảm thấy tẻ nhạt 

trong việc thờ phượng Chúa, ì ạch trong việc bác ái phục vụ tha nhân, 

ngại ngùng trong việc làm chứng, loan báo Tin Mừng. Lời mời gọi sám 

hối và lãnh nhận Bí tích Hoà giải là phương thuốc giúp bạn chữa trị 

bệnh “bại liệt tâm hồn” này. 

 

Sống Lời Chúa: Quyết tâm tham dự buổi sám hối cộng đồng và lãnh 

nhận Bí tích Hoà giải trong mùa Vọng. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa chữa lành những thương tích, 

tật bệnh nơi tâm hồn con. Amen. 
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06/12/22                       THỨ BA TUẦN 2 MV 
                                   Th. Ni-cô-la, giám mục 
                                             Mt 18,12-14 

 

THIÊN CHÖA THƯƠNG XÓT 

“Cha của anh em, Đấng ngự trên trời cũng không muốn cho một ai 

trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” (Mt 18,14) 

 

Suy niệm: Đối với Thiên Chúa, con người quý giá vô cùng, vì đã được 

tạo dựng giống hình ảnh Ngài; vì thế, dù chỉ là một “trong những kẻ bé 

mọn nhất”, Ngài cũng không muốn bị hư mất. Ngài kêu gọi người tội 

lỗi hoán cải. Ngài là mục tử tốt lành luôn nâng niu, chăm sóc từng con 

chiên; dù chỉ một con chiên đi lạc, ông cũng tất tả đi tìm và đưa về ràn. 

Hơn nữa, Ngài dám thí mạng sống mình để chiên được sống và sống 

dồi dào (x. Ga 10,10.15). Khi mặc khải Thiên Chúa Cha giàu lòng 

thương xót, Đức Giê-su khích lệ chúng ta đừng bao giờ thất vọng, trái 

lại hãy đón nhận sứ điệp Ngài rao giảng là “sám hối và tin vào Tin 

Mừng” để được cứu độ. 

Mời Bạn: Bí tích Giải tội là phương tiện để Chúa Giê-su lập trao ban 

lòng thương xót của Chúa. Chúng ta hãy để cho lòng thương xót của 

Thiên Chúa được thể hiện và lan tỏa trong cuộc sống hôm nay khi 

chúng ta biết đón nhận ơn tha thứ nơi Bí tích Giải tội. 

Chia sẻ: Bạn có kinh nghiệm gì về lòng thương xót của Chúa bạn khi 

nhận được ơn tha thứ nơi bí tích giải tội? 

Sống Lời Chúa: Mỗi khi xét mình, bạn “ăn năn tội cách trọn” bằng 

cách thật lòng “lo buồn đau đớn và chê ghét tội lỗi trên hết mọi sự” và 

quyết tâm chừa bỏ trước khi lãnh nhận bí tích Giải tội. 

Cầu nguyện: Lạy Cha là Đấng đầy lòng trắc ẩn, con chạy đến van xin 

lòng thương xót của Cha, mặc dầu tội lỗi con rất to lớn và sự xúc phạm 

của con lại quá nhiều, nhưng con tín thác vào lòng thương xót của Cha 

vì chưa có ai tín thác vào Cha mà phải thất vọng. Amen. (x. Kinh cầu 

xin Lòng Thương Xót) 
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07/12/22                           THỨ TƯ TUẦN 2 MV 
                          Th. Am-rô-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT 
                                              Mt 11,28-30 

 

NGHỈ NGƠI TRONG CHÖA 

Đức Giê-su nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, 

hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang 

lấy ách của tôi, và hãy học gương tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và 

khiêm nhường.” (Mt 11,28-29) 

 

Suy niệm: Ai cũng có những gánh nặng thể xác và tinh thần: gia đình 

túng bấn, con cái hư hỏng, hạnh phúc gia đình tan vỡ, nợ nần chồng 

chất, đời sống đạo đức khô khan, chán nản, thất vọng rồi bệnh tật, tai 

hoạ… Lời Chúa hôm nay mời gọi ta dừng lại, tìm sự an ủi, nâng đỡ, 

sức mạnh nơi Thánh Tâm dịu hiền của Chúa. Chúa là Đấng nhân từ, 

chân thật, Ngài không lừa dối ai bao giờ. Hãy đến, hãy đem gánh nặng 

của cuộc sống, đau khổ của cuộc đời đặt vào Thánh Tâm Chúa. Và ta sẽ 

cảm thấy an bình và có một cái nhìn lạc quan hơn. 

 

Mời Bạn: Khi gặp đau khổ, hãy nhớ lại những cực hình Chúa chịu, và 

Chúa Giê-su tử nạn sẽ thêm sức mạnh nội tâm cho bạn. Có khi nào bạn 

nhẫn tâm lãnh đạm trước đau khổ của người khác? Nếu có, từ nay bạn 

hãy làm ngược lại là hãy cầu nguyện cho họ. 

 

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ không bẳn gắt với con cái, hay với bất cứ 

người chung quanh nào khi mệt nhọc; khi phải bận rộn nhiều công việc, 

tôi sẽ xin Chúa giúp tôi chu toàn công việc tốt đẹp. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chỉ nơi Chúa chúng con mới tìm được sức 

mạnh tinh thần và thể lý. Xin cho chúng con đừng bám víu vào tạo vật. 

Và khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc, hoặc khi bị xao động bởi những 

bận tâm và lo âu, xin cho chúng con biết quý chuộng những giây phút 

ngồi dưới chân Chúa, nghe Lời Ngài. Xin cho cuộc sống của chúng con 

nói cho mọi người biết Chúa là niềm vui, là Đấng Cứu Độ. Amen. 
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08/12/22                       THỨ NĂM TUẦN 2 MV 
                                Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 
                                                Lc 1,26-38 

 

DIỄM LỆ VÌ ĐƯỢC CHÖA THƯƠNG 

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân 

sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28) 

 

Suy niệm: Thay vì gọi Mẹ bằng tên gọi Ma-ri-a, thiên thần Gáp-ri-en 

lại gọi Mẹ bằng một tên khác, “Đấng đầy ân sủng”. Ân sủng là gì? Là 

vẻ đẹp, vẻ duyên dáng đáng yêu. Theo Kinh Thánh, sở dĩ có được ân 

sủng là nhờ được Thiên Chúa tha thứ, yêu thương và kết ước. Theo 

nghĩa này, Mẹ Ma-ri-a đầy duyên dáng, diễm lệ vì được Thiên Chúa 

sủng ái tuyển chọn. Mẹ đẹp bởi được Ngài yêu. Thử hỏi, có ai được 

Thiên Chúa yêu thương đến ở cùng như Mẹ Ma-ri-a không? Ngài đến ở 

nơi Mẹ không chỉ bằng quyền năng, bằng sự quan phòng mà là một sự 

hiện diện đích thân. Ý thức ân sủng ấy đến từ Thiên Chúa cách nhưng 

không, Mẹ đã có một thái độ tôn giáo căn bản là tạ ơn, nhìn nhận mình 

là người chịu ơn, là kẻ tuỳ thuộc Thiên Chúa. Lòng biết ơn này đã giúp 

Mẹ sẵn sàng phó thác theo chương trình của Thiên Chúa. 

 

Mời Bạn: Câu chào “Chúa ở cùng anh chị em” là lời nhắc nhớ đến 

tình trạng ân sủng Ki-tô hữu đang có. Ki-tô hữu đang hạnh phúc vì có 

Chúa ở với. Bạn có nhận thức được ân sủng ấy là do Thiên Chúa ban 

cho bạn không? Vậy, thái độ nào bạn phải có để tạ ơn Ngài? Đâu là ơn 

lớn nhất Chúa ban cho bạn và gia đình bạn? 

 

Sống Lời Chúa: Bạn hướng tâm hồn về Chúa, thành tâm cảm tạ Ngài 

về những ơn lành bạn nhận được trong ngày hôm nay, nhất là ơn được 

Chúa đến ở với. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết bắt chước Mẹ, khiêm nhường 

nhìn nhận mọi sự đều là hồng ân Chúa ban, để con có thể loan báo với 

mọi người rằng: “Chúa đã làm cho tôi những điều cao cả.” 
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09/12/22                      THỨ SÁU TUẦN 2 MV 
                                     Th. Gio-an Đi-đa-cô 
                                             Mt 11,16-19 

 

ĐỪNG CỨNG LÕNG NỮA! 

Đức Giê-su nói: “Ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên 

hạ bảo: „Ông ta bị quỷ ám‟. Con Người đến cũng ăn cũng uống như 

ai, thì thiên hạ lại bảo: „Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế 

và phường tội lỗi‟.” (Mt 11,18-19) 

 

Suy niệm: Ơn gọi của ngôn sứ luôn gắn liền với sứ mạng nói lời của 

Chúa cho dân của Ngài. Sứ mạng đó không hề dễ dàng bởi vì vị ngôn 

sứ phải chấp nhận bị thù ghét, bách hại, thậm chí phải đánh đổi cả 

mạng sống mình vì lời kêu gọi sám hối của họ thường khó nghe đối với 

những người cứng lòng không chịu từ bỏ lối sống tội lỗi của mình. Đó 

chính là cách mà người Do Thái đối xử với Gio-an Tẩy giả, khi ông kêu 

gọi người ta sám hối với lối sống khổ hạnh. Nhưng họ cũng không vừa 

lòng với Đức Giê-su vì Ngài tiếp cận với những người mà họ coi là tội 

lỗi, khi Ngài thi hành sứ mạng “tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư 

mất” (Lc 19,10). Những lý do tuỳ hứng và tự mâu thuẫn mà họ đưa ra, 

tố giác thái độ cứng lòng của họ: họ đòi Thiên Chúa phải làm theo ý họ 

chứ không phải là họ hoán cải theo ý Thiên Chúa. 

Mời Bạn: Liệu rằng bạn có đang khó chịu với ai đó chỉ vì họ nói cho 

bạn biết điều bạn cần phải hoán cải không? Lời Chúa kêu gọi bạn: 

Ngày hôm nay, nếu bạn nghe tiếng Chúa, bạn đừng cứng lòng, thách 

thức Thiên Chúa như thế (x. Tv 94,7-8); trái lại hãy đón nhận sứ điệp 

Chúa gửi cho bạn qua những người được Chúa sai đến với tư cách là 

ngôn sứ của Ngài để bạn biến đổi cuộc sống mình thuận theo ý Chúa. 

Sống Lời Chúa: Dành ít phút hồi tâm để lắng nghe và thuận theo ý 

Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ ý riêng của mình để 

quay đầu trở lại và đi theo con đường của Chúa theo cách mà Chúa 

muốn nơi con. 
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10/12/22                       THỨ BẢY TUẦN 2 MV 
                                        Đức Mẹ Lô-rét-tô 
                                          Mt 17,9a.10-13 

 

NHẬN DIỆN VÀ HIỆN THÂN 

“Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ 

muốn.” (Mt 17,12) 

 

Suy niệm: Ông Ê-li-a đã đến rồi ư? Mà sao người Do Thái không nhận 

ra? Các môn đệ cũng như người Do Thái tin rằng “ông Ê-li-a phải tới 

trước” để dọn đường cho Đấng Cứu Thế (x. Ml 3,23). Nhưng thật bất 

ngờ, Chúa Giê-su cho biết Gio-an Tẩy giả chính là hiện thân của ông 

Ê-li-a đã đến thế mà họ “không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ 

muốn”. Họ đã không tin nhận lời ông và rồi, lưỡi gươm hung hãn của 

Hê-rô-đê còn giết hại ông khi ông thi hành sứ mạng tiền hô của mình. 

Bằng cái chết, Gio-an tiếp tục là hiện thân của Ê-li-a khi báo trước cái 

chết của Đức Ki-tô. Quả thật họ đã xử với Gio-an thế nào thì họ còn xử 

với Đức Ki-tô còn tệ hơn khi đóng đinh Ngài vào thập giá. 

 

Mời Bạn: Hiện thân của Ê-li-a thời nay chính là các nhà truyền giáo, 

linh mục, tu sĩ cùng các tông đồ giáo dân vẫn hiện diện và thực thi sứ 

mạng tiền hô cho Đức Ki-tô trong thế giới hôm nay. Bạn có ở trong số 

những người đó không? Có nhiều người trong số đó đang bị bắt bớ, tù 

đầy, giết chết vì danh Đức Ki-tô. Bạn là người đang đọc những dòng 

chữ này, hẳn là bạn không, hoặc chưa, bị “xử tệ” như thế, nhưng ít 

nhất, bạn đã sẵn sàng chịu mọi sự gian khó, thiệt thòi trong cuộc sống 

“vì danh Đức Ki-tô” (x. Mt 10,22), để làm chứng cho Ngài chưa? 

Sống Lời Chúa: Bạn đón nhận cách vui lòng những lao nhọc vất vả, kể 

cả những điều xúc phạm người khác gây ra cho bạn khi bạn làm công 

tác tông đồ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy chúng con học với Chúa vì 

Chúa hiền lành và khiêm nhường. Xin giúp chúng con sống hiền hoà 

khiêm tốn khi phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. 


