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11/12/22                   CHÚA NHẬT TUẦN 3 MV – A  
                                                 Mt 11,2-11 

 

NỖI KHẮC KHOẢI CỦA VỊ TIỀN HÔ 

“Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi 

ai khác?” (Mt 11,3) 

 

Suy niệm: Gio-an Tẩy Giả là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu ước, có sứ 

mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Ông đã dành trọn thời trai trẻ 

trong sa mạc cô tịch để sống kết hợp với Thiên Chúa nhờ cầu nguyện 

và chay tịnh. Khi ra mắt dân Ít-ra-en, ông rao giảng Đấng Thiên Sai 

cách mạnh mẽ, kiên cường: lời của ông bừng bừng như lửa, hành động 

của ông ngay chính và quyết liệt. Nói tóm, Gio-an đã sống hết mình và 

sẵn sàng trả giá đắt nhất cho ơn gọi ngôn sứ. Tuy nhiên, Gio-an cũng là 

phận người; ông không hoàn toàn sáng tỏ về Đấng mà mình loan báo. 

Trong tù, Gio-an phải sai các môn đệ đến gặp Chúa Giê-su và hỏi: 

“Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai 

khác?” Dĩ nhiên, câu hỏi này được gửi đi từ trong cảnh tối tăm tù ngục 

Hê-rô-đê. Nhưng điều đáng nói hơn, nó được gửi đi từ trong chính đêm 

tối tâm hồn của Gio-an. 

 

Mời Bạn: Trong đức tin, mọi sự không luôn luôn rõ ràng, chắc chắn. 

Vẫn còn đó những góc khuất, góc mờ, ngay cả những tăm tối mà lý trí 

và kinh nghiệm của con người không thể hiểu hết được. Nếu mọi sự 

đều hoàn toàn sáng tỏ, thì đâu còn là tin nữa. Bạn có sẵn sàng tin vào 

Chúa Giê-su ngay cả khi gặp bóng tối trong cuộc đời không? 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, dành ra vài phút thinh lặng để hồi tâm. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con thường có cám dỗ muốn 

một đức tin rõ ràng, sáng tỏ. Xin Chúa giúp chúng con hiểu rằng luôn 

có những góc mờ tối mà lý trí không thể hiểu được, để chúng dám phiêu 

lưu với Chúa trong những đêm tối của cuộc đời. Amen. 
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12/12/22                        THỨ HAI TUẦN 3 MV 
                                  Th. Đức Mẹ Gua-đa-lu-pê 
                                              Mt 21,23-27 

 

SỰ IM LẶNG ĐÁNG SỢ 

Đức Giê-su nói: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu 

các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng nói cho các ông biết, tôi lấy 

quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy phép rửa của Gio-an do đâu mà 

có? Do Trời hay do người ta?” (Mt 21,24-25) 

 

Suy niệm: Có nhiều cách đặt câu hỏi. Hỏi với ý hướng muốn hiểu biết 

chân lý, người ta sẽ tìm thấy lời giải đáp. Nhưng khi người hỏi chỉ hỏi 

để bắt bẻ, kết án hoặc tìm kẽ hở để dù có trả lời cách nào, rồi cũng rơi 

vào cái bẫy giăng sẵn thì mọi câu trả lời đều trở thành vô ích. Những 

thượng tế, biệt phái và luật sĩ thường hay gài bẫy Chúa kiểu này. Đứng 

trước những câu hỏi như thế, Chúa Giê-su đã đặt câu hỏi ngược lại 

trong đó hàm chứa câu trả lời rồi. Ai cũng rõ phép rửa của Gio-an là 

bởi Thiên Chúa, mà Gio-an lại làm chứng rằng Đức Giê-su chính là 

Đấng Mê-si-a. Chấp nhận lời chứng của Gio-an thì cũng phải nhìn nhận 

Đức Giê-su là từ Thiên Chúa mà đến. Thấy rõ hệ quả của câu trả lời, 

những người chất vấn Chúa đã im lặng. Một sự im lặng đáng sợ: biết 

rõ chân lý mà nhắm mắt làm ngơ, giả vờ như không biết. 

Mời Bạn: Bạn có đang sống trong sự im lặng đáng sợ đó không? Thấy 

rõ những lỗi lầm khuyết điểm của mình mà không dám thú nhận? Biết 

rõ những ưu điểm của người khác mà không dám nhìn nhận? Biết là 

chân lý mà không dám sống theo chân lý? 

Chia sẻ: Để khỏi rơi vào “sự im lặng đáng sợ” ấy, cộng đoàn bạn cần 

làm gì? 

Sống Lời Chúa: Dám thành thật xin lỗi về lỗi lầm của mình và cũng 

thành thật khen ngợi ưu điểm của người khác. 

Cầu nguyện: Với tất cả tâm tình khiêm tốn, bạn đọc kinh “Tôi Thú 

Nhận”. 
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13/12/22                       THỨ BA TUẦN 3 MV 
                                Th. Lu-xi-a, trinh nữ, tử đạo 
                                             Mt 21,28-32 

 

HOÁN CẢI THẬT LÒNG 

“…nó hối hận, nên lại đi.” (Mt 21,9) 

 

Suy niệm: Trước lời mời gọi của người cha “này con, hôm nay con hãy 

đi làm vườn nho”, hai người con trai có hai thái độ và hành động trái 

ngược nhau. Người con thứ nhất từ chối “con không muốn” nhưng lại 

làm theo ý cha. Người con thứ hai tỏ ra vừa lòng cha “Thưa ngài, con 

đây!” nhưng anh lại bất tuân ý cha. Chúa Giê-su dùng hai ảnh tương 

phản của hai người con trong dụ ngôn đó để cho thấy điều quan trọng 

chung cuộc là thực hành thánh ý Chúa. Và may mắn cho chúng ta là 

Ngài cho phép chúng ta rút lại lời nói “không” trước đó để thưa “có” 

với Chúa bằng chính hành động của mình. Như thế, ngay cả những 

người bị coi là tội lỗi cũng được có cơ hội: “Tôi bảo thật các ông: 

những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa 

trước các ông” (Mt 21,31). Bởi vì Thiên Chúa cần lòng nhân chứ 

không cần lễ tế, vì Ngài không đến để kêu gọi người công chính, mà để 

kêu gọi người tội lỗi.  

Mời Bạn: Chúa Giê-su chính là lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa 

gửi đến cho nhân loại. Nơi Chúa Giê-su, chúng ta nghiệm thấy: tất cả 

những người tội lỗi mà sám hối chân thành khi đến với Ngài đều được 

ơn tha thứ, ơn chữa lành và được sống một cuộc sống mới. Noi gương 

Chúa Giê-su, người Ki-tô hữu phải là cánh tay nối dài của Chúa đem tình 

yêu, lòng thương xót của Chúa đến cho tha nhân. 

Sống Lời Chúa: Bạn hãy thật lòng ăn năn sám hối chân thành mỗi khi 

phạm tội làm mất lòng Chúa và hãy có cái nhìn cảm thông, tha thứ, 

thương xót, chia sẻ… thay vì cái nhìn kết án, luận tội. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết tín thác vào lòng thương xót 

của Chúa, để con thật lòng sám hối ăn năn. 
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14/12/22                      THỨ TƯ TUẦN 3 MV 
                  Th. Gio-an Thánh giá, linh mục, tiến sĩ HT 
                                            Lc 7,19-23 

 

MỘT THIÊN CHÚA ĐẦY BẤT NGỜ 

“Thầy có thật là Đấng phải đến hay không?” (Lc 7,20) 

 

Suy niệm: Ai trong chúng ta dám nói rằng mình đã biết tường tận về 

Chúa? Từ kinh nghiệm này, chúng ta sẽ không quá ngạc nhiên về câu 

hỏi của Thánh Gio-an Tẩy Giả: chính ông là người đã dọn đường cho 

Chúa đến, và đã làm phép rửa cho Chúa kia mà! (x. Lc 3,1-22). Lời 

Chúa hôm nay dạy chúng ta Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ là một vị 

Thiên Chúa đầy bất ngờ. Bất ngờ trong giờ của Ngài; bất ngờ trong 

cách thức của Ngài… Thiên Chúa là Cha, qua Con Một Ngài là Đức 

Giê-su Ki-tô, tỏ mình ra là Đấng huyền nhiệm luôn luôn mới. Chúng ta 

đến với Đức Ki-tô, chiêm ngắm để khám phá ra Ngài hiện diện trong 

đời sống đạo của mình. 

Mời Bạn: Mùa Vọng, mùa mong chờ. Mong chi đây? Chờ ai đây? Câu 

hỏi có vẻ ngây ngô khi mà Chúa đã đến cách đây hơn 2.000 năm. Hay là 

mong chờ No-en như mong một lễ hội? Bạn ạ, Chúa vẫn đang đến trong 

mỗi phút giây hiện tại. Và Chúa sẽ đến trong ngày cánh chung. Thời gian 

này là dịp để bạn đón nhận một điều gì đó thật mới mẻ từ biến cố Con 

Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhưng làm sao nhận biết? Chiêm ngắm 

và thuật lại cho người khác là một cách thế: “các anh cứ về thuật lại cho 

ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe”. 

Chia sẻ: Theo bạn, có phải chúng ta vẫn hay “áp đặt” cho Thiên Chúa 

từ những lý luận của chúng ta? 

Sống Lời Chúa: Chia sẻ với người khác về Chúa bằng chính kinh 

nghiệm đức tin của bạn, chứ không phải qua “kiến thức” bạn có về Ngài. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn có một con tim luôn rộng mở, 

để luôn học biết và đón nhận những điều mới mẻ mà Chúa muốn dạy 

cho con.
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15/12/22                        THỨ NĂM TUẦN 3 MV 
                                               Lc 7,24-30 

 

CAO TRỌNG TRONG NƯỚC TRỜI 

“Kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông.” (Lc 

7,28) 

 

Suy niệm: Gio-an Tẩy Giả, vị ngôn sứ cuối cùng có vinh dự đích thân 

giới thiệu Đấng Cứu Thế, ông thực sự cao trọng nhất “trong số phàm 

nhân đã được sinh ra.” Tuy nhiên, ngay sau đó, Chúa Giê-su lại khẳng 

định: “Kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông.” 

Quả thật, chuẩn mực của Nước Trời khác với chuẩn mực của thế gian. 

Chúa Giê-su nhiều lần nói đến sự đảo ngược thứ tự như thế trong Nước 

Trời, nơi mà “những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ 

đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót” (Mt 20,16). Ngài cũng cho biết 

Ngài đứng về những người bé mọn, đó là những người nghèo hèn, bị 

loại trừ, dễ bị tổn thương. Ngài đồng hoà mình với họ, và ai làm những 

điều tốt đẹp cho một trong những người bé mọn ấy thì Chúa kể là làm 

cho chính Ngài (x. Mt 25,40). 

Mời Bạn: Con Thiên Chúa khi giáng sinh làm người đã từ bỏ “địa vị 

ngang hàng với Thiên Chúa” và hạ mình, trở nên bé nhỏ để ở với con 

người và Ngài hiện diện nơi những con người thấp cổ bé miệng. Bạn 

hãy tập nhìn bằng đôi mắt của Thiên Chúa, cảm nhận bằng con tim 

thương xót của Thiên Chúa, để nhận ra Ngài nơi những con người nhỏ 

bé, nghèo hèn mà bạn gặp hằng ngày. 

Sống Lời Chúa: Chọn làm việc phục vụ âm thầm và hèn mọn nhất 

“mà không chờ một phần thưởng nào, ngoài việc xác tín mình đã làm 

theo ý Chúa mà thôi”. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con chỉ là hạt cát nhỏ bé, nhưng Chúa đã trở 

nên bé nhỏ để ở với chúng con. Xin cho con cũng biết trở nên đơn sơ bé 

nhỏ, nhờ đó con dễ nghe được tiếng Chúa nói, dễ thấy Chúa hiện diện 

nơi những anh chị em nghèo hèn mà con gặp gỡ mỗi ngày. 
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16/12/22                      THỨ SÁU TUẦN 3 MV 
                                             Ga 5,33-36 

 

ĐỂ CHÚNG TA ĐƯỢC CỨU ĐỘ 

“Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi 

nói ra những điều này để các ông được cứu độ.” (Ga 5,34) 

 

Suy niệm: Vì yêu thương nhân loại tội lỗi, Đức Giê-su Ki-tô là Ngôi 

Hai Thiên Chúa đã sinh xuống làm người để cứu độ nhân loại. Biết bao 

lời rao giảng mạc khải ý định Chúa Cha muốn cứu chuộc nhân loại, biết 

bao dấu lạ minh chứng Ngài là Đấng Chúa Cha sai đến. Nhưng người 

Do Thái vẫn cứng lòng, lại còn lên án tố cáo Ngài phá bỏ Lề Luật Mô-

sê. Hôm nay đứng trước dân được Chúa tuyển chọn lại đang trở mặt 

luận tội Ngài, Chúa Giê-su khẳng định lời chứng của Gio-an, vị Tiền hô 

của Chúa, và những việc Ngài làm nhân danh Chúa Cha chứng thực 

rằng Ngài là Đấng Chúa Cha sai đến. Ngài sẽ còn chứng thực điều đó 

bằng việc chính Ngài chịu treo trên thập giá, tất cả chỉ nhằm mục đích 

để họ và để chúng ta được cứu độ. 

 

Mời Bạn: Tất cả những gì Chúa cho xảy đến trong cuộc đời chúng ta là 

“để chúng ta được ơn cứu độ”. Việc của bạn và tôi là nhận ra những 

dấu chứng tình yêu đó để hoán cải và tin vào Đức Ki-tô để được cứu 

độ. Hơn nữa, chúng ta được mời gọi tiếp tục làm chứng cho Chúa trong 

môi trường mình đang sống với những người chúng ta gặp gỡ.  

 

Sống Lời Chúa: Đọc lời trong kinh Tin Kính: “Vì loài người chúng ta, 

và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế.” Và với niềm xác 

tín, bạn dâng lên Chúa lời quyết tâm đem cả cuộc sống làm chứng cho 

Ngài. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn nhạy bén biết 

nhận ra tình yêu cứu độ của Chúa ban cho chúng con, để chúng con 

luôn là chứng nhân cho sự hiện diện của Chúa mọi nơi mọi lúc. Amen. 



 8 

17/12/22                        THỨ BẢY TUẦN 3 MV 
                                                Mt 1,1-17 

 

CŨNG MỘT KIẾP NGƯỜI 

Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ 

phụ Ap-ra-ham. (Mt 1,1) 

 

Suy niệm: Ca dao Việt Nam có câu: “Con người có tổ có tông, Như 

cây có cội, như sông có nguồn.” Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm 

người cũng có một gia phả, một gia đình; Ngài thuộc về một dân tộc và 

qua đó, Ngài là một thành phần trong đại gia đình nhân loại. Ngài chấp 

nhận sinh ra nơi hang bò lừa trong máng cỏ như một người nghèo, phải 

trốn chạy sống kiếp tha hương bên Ai Cập,… “Ngài đã chịu thử thách 

về mọi phương diện giống như ta, nhưng không phạm tội” nên Ngài có 

thể “cảm thương mọi nỗi yếu hèn của ta” (x. Hr 4,15). Ngài không xa 

lạ với những buồn vui, sướng khổ của con người; Ngài là sống một kiếp 

người trọn vẹn như chúng ta, với chúng ta, “vì chúng ta và để cứu độ 

chúng ta” (Kinh Tin Kính).  

Mời Bạn: Đức Ki-tô ghi tên Ngài vào gia phả nhân loại để nhờ Ngài, 

chúng ta được ghi tên vào gia đình của Ba Ngôi Thiên Chúa. Nhờ Đức 

Ki-tô, biết bao chủng tộc trên trái đất này, biết bao thế hệ loài người từ 

ngàn xưa tới nay được trở nên anh em trong đại gia đình nhân loại của 

những người được cứu chuộc. 

Sống Lời Chúa: Bạn tạ ơn Chúa đã cho bạn sinh ra làm người và làm 

con Chúa; và bạn cầu nguyện cho ông bà tổ tiên nội ngoại, vì những 

công ơn sinh thành dưỡng dục qua bao thế hệ để bạn có được ngày hôm 

nay. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa đã sống trong gia 

đình và thánh hóa gia đình. Xin Chúa chúc lành cho mỗi gia đình của 

chúng con đặc biệt những gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin 

tăng lòng mến nơi họ để họ có thể vượt qua và xây dựng mái ấm như 

lòng Chúa mong ước. Amen. 


