
                      

                                                          

  
                                                                                                                                                                                                                                     

“Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà 

Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do 

quyền năng Chúa Thánh Thần.” 

 
                                                                              (Mt 1, 20b) 

 
 

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG A 2022 
 



 2 

18/12/22                  CHÚA NHẬT TUẦN 4 MV – A 
                                              Mt 1,18-24 

 

THIÊN CHÚA CẦN CON NGƯỜI 

“Này ông Giu-se, là con cháu Đa-vít, đừng ngại đón Ma-ri-a vợ ông 

về, vì người con bà cưu mang là do Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh 

con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ 

cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để 

ứng nghiệm lời xưa kia đã phán qua miệng ngôn sứ.” (Mt 1,20-22) 

 

Suy niệm: Giu-se khiêm tốn chấp nhận ý Chúa cách tế nhị và kín đáo 

làm sao! Ông đã được Thiên Chúa chọn gọi đi vào thực hiện chương 

trình Cứu độ của Con Chí ái của Người: Chấp nhận đón Ma-ri-a đã 

được mang thai “bởi quyền năng Chúa Thánh Thần” - Chấp nhận “đặt 

tên cho con trẻ là Giê-su” tức là chấp nhận vai trò “làm cha” người con 

ấy. Chúa cần con người! Giu-se can đảm và quảng đại biết bao! Chấp 

nhận để “Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia đã 

phán qua miệng ngôn sứ.” 

 

Mời Bạn chiêm ngắm tâm tình và thái độ của Giu-se khi ông lắng nghe 

lời sứ thần loan báo. Trong cuộc sống, đã có những biến cố, những 

chọn lựa hay quyết định đòi bạn cũng phải can đảm chấp nhận tương tự 

như Giu-se không? Giờ đây nhớ lại, bạn có nghiệm ra rằng Chúa cũng 

„cần đến bạn‟ để thực hiện chương trình của Ngài trên đời này, đời bạn 

không? 

 

Sống Lời Chúa: Bạn tìm những dịp trong ngày sống, để thực hiện 

chương trình Chúa muốn „nhờ bạn’ hôm nay để công cuộc Cứu chuộc 

của Đức Giê-su mang lại lợi ích cho bạn, cho gia đình, giáo xứ và xã 

hội của bạn. 

 

Cầu nguyện: Chúa ơi, “Chúa cần con” nhưng con cũng rất cần Chúa 

để thực hiện thánh ý Chúa Cha! Ma-ra-na-tha! Xin Chúa mau đến! 
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19/12/22                        THỨ HAI TUẦN 4 MV 
                                                 Lc 1,5-25 

 

ĐỨC TIN ĐƯỢC THANH LUYỆN 

“Này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy 

xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng 

nghiệm đúng thời đúng buổi.” (Lc 1,20) 

 

Suy niệm: Là tư tế được trúng thăm để dâng hương tại Đền Thờ, Da-

ca-ri-a hẳn phải thi hành nhiệm vụ với trọn vẹn niềm tin và tâm tình thờ 

phượng Chúa đại diện cho toàn dân. Nhưng ông đã không vượt qua 

được sự thử thách. Trước lời thiên thần báo tin người vợ son sẻ của ông 

sẽ sinh hạ một người con trai, ông đã nghi ngờ với lý lẽ theo kiểu loài 

người: cả hai ông bà đều đã cao niên. Không tin người con mình sắp 

sinh ra sẽ là “ngôn sứ của Đấng Tối Cao” (Lc 1,76), nên ông bị phạt 

phải câm. Nhưng đó lại là cơ hội để vị tư tế già trong thinh lặng chiêm 

niệm những công trình Chúa thực hiện trong lịch sử cứu độ. Cho ngày 

đứa trẻ chào đời, chính ông sẽ mở miệng ca tụng Thiên Chúa với tất cả 

lòng tin tưởng hân hoan: “Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã 

viếng thăm cứu chuộc Dân Người” (Lc 1,68). 

 

Mời Bạn: Khi đọc kinh Tin Kính, ta tuyên xưng đức tin ngàn đời của 

Hội Thánh. Đức tin đó phải được thử luyện trước khi trở thành niềm 

xác tín của cá nhân. Có những điều thật khó tin, có những lúc dường 

như Thiên Chúa vắng bóng. Đó chính là cơ hội để đức tin được lớn lên 

và vững chắc. 

 

Sống Lời Chúa: Vui lòng đón nhận những hoàn cảnh khó khăn trong 

đời sống và cầu xin Chúa cho biết vâng theo thánh ý Ngài. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, qua những tăm tối mịt mù trong đời sống, xin 

cho con trung thành theo Chúa, vững tin rằng: Chúa luôn yêu thương 

và thanh luyện con thành khí cụ rao giảng tình yêu Chúa cho muôn 

người. 
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20/12/22                          THỨ BA TUẦN 4 MV 
                                                 Lc 1,26-38 

 

CUỘC GẶP GỠ CÓ MỘT KHÔNG HAI 

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ 

toả bóng trên bà, vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con 

Thiên Chúa.” (Lc 1,35) 

 

Suy niệm: Cuộc gặp gỡ hôm nay đối với Đức Ma-ri-a là quá bất ngờ, 

nhưng đối với Chúa lại là “giờ” của Ngài để thực hiện lời hứa cứu độ. 

Đây được coi như cuộc gặp gỡ chia đôi lịch sử giữa hai đối tác không 

hề tương xứng: giữa trời với đất, giữa Thiên Chúa và con người, giữa 

Đấng Tạo thành và loài thụ tạo. Cuộc gặp gỡ và trao đổi hôm nay minh 

chứng Thiên Chúa vẫn luôn ưu ái và đánh giá cao sự góp phần của con 

người, là thụ tạo được dựng nên “giống hình ảnh của Thiên Chúa”, 

đúng như lời thánh Âu-tinh nhận xét: “Để tạo dựng nên con, Chúa 

không cần có con. Nhưng để cứu chuộc con, Chúa cần có con.” Bằng 

lời thưa “Xin Vâng”, Đức Ma-ri-a là người đầu tiên góp phần trực tiếp 

vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. 

 

Mời Bạn: Mỗi khi chúng ta bằng lòng làm theo những gì Thánh Thần 

và Hội Thánh hướng dẫn là chúng ta cũng góp phần làm cho ơn cứu 

chuộc của Chúa thấm nhập và lan toả ra với những anh chị em chung 

quanh. Bạn xét mình xem có khi nào bạn thiếu tinh thần “xin vâng” để 

rồi có những hành động tự cao, thiếu bác ái gây ảnh hưởng xấu đến tình 

hiệp nhất của cộng đoàn và cản trở cho công việc truyền giáo không. 

 

Sống Lời Chúa: Tôi không tự cao đặt mình ngồi chiếu trên mỗi khi cần 

nói về Chúa cho người khác mà tôi cũng không tự ti để tôi luôn mạnh 

dạn và quảng đại góp phần trong công việc tông đồ. 

 

Cầu nguyện: Đọc kinh “Truyền Tin” hoặc hát bài “Xin Vâng”. 
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21/12/22                        THỨ TƯ TUẦN 4 MV 
                              Th. Phê-rô Ca-ni-xi-ô, linh mục 
                                              Lc 1,39-45 

 

NIỀM VUI TRAO BAN 

“Bởi đâu tôi được Thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,43) 

 

Suy niệm: Đức Ma-ri-a vui sướng lên đường đến với bà Ê-li-sa-bét, 

chia sẻ niềm vui bất ngờ của người chị họ: mang thai trong lúc tuổi già. 

Còn người chị họ cũng vui vì được Thân mẫu Chúa đến viếng thăm, vui 

đến độ thai nhi trong bụng cũng nhảy lên vui sướng. Đây là cuộc gặp 

gỡ giữa hai đại diện Cựu ước và Tân ước. Cựu ước là hình ảnh tiên báo 

để khi Tân ước xuất hiện, người ta có thể dễ dàng nhận ra, hiểu thấu sự 

hoàn tất Tân ước mang lại. Vai trò, sứ vụ của nhân vật cao trọng nhất 

trong Cựu ước (Gio-an Tẩy giả) nhằm chuẩn bị cho vai chính của Tân 

ước (Đức Giê-su) xuất hiện, được dân chúng đón nhận như Đấng Cứu 

thế của mọi người. Hai người phụ nữ tiêu biểu, bà Ê-li-sa-bét và Đức 

Ma-ri-a, tựa như phương tiện trung chuyển cho Cựu và Tân ước gặp 

nhau, để rồi sinh hoa trái cho nhân loại. 

Mời Bạn: Mùa Vọng, mùa chờ đợi, chờ đón Chúa đến, là mùa-hy-vọng 

vì biết chắc rằng Đấng-phải-đến đã có mặt trong cung lòng một người 

phụ nữ. Đấng ấy cũng được hai nhân vật đại diện nhân loại là bà Ê-li-

sa-bét và cậu ấm Gio-an trong bụng mẹ chào đón. 

Sống Lời Chúa: Nhờ hai nhân chứng có thế giá ấy bảo đảm, bạn và tôi 

cảm thấy vui tươi, hăng hái chuẩn bị những gì cần thiết cho việc chào 

đón Ngài đến. Chuẩn bị bên ngoài lẫn bên trong: làm hang đá, lồng đèn, 

trang trí cây thông, dọn mình xưng tội rước lễ, món quà vật chất và tinh 

thần cho người thân… 

Cầu nguyện: Ma-ra-na-tha, lạy Chúa Giê-su, xin hãy mau đến với 

chúng con! Xin cho lòng chúng con luôn hướng về Chúa trên nẻo 

đường chúng con đang đi, trong công việc chúng con đang làm, với tất 

cả quả tim yêu thương. Amen. 
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22/12/22                         THỨ NĂM TUẦN 4 MV 
                                                Lc 1,46-56 

 

KINH NGHIỆM VỀ THIÊN CHÚA 

“Linh hồn ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì 

Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1,46-47) 

 

Suy niệm: Có thể có kinh nghiệm về Thiên Chúa không? Liệu có ai có 

thể nói mà không ngại ngùng rằng: “Tôi đã gặp Ngài, đã cảm nhận được 

tình yêu của Ngài đối với tôi”? Thưa rằng có. Kinh Thánh tràn ngập 

những chứng từ như thế. Đó là chứng từ của một bà An-na: “Linh hồn tôi 

chúc tụng Thiên Chúa…”, sau những tháng năm buồn tủi vì son sẻ, được 

Chúa thương nhậm lời, cho sinh hạ Sa-mu-en, vị tiên tri nói lời Thiên 

Chúa cho dân Ngài trong thời buổi ơn này đã trở nên hoạ hiếm. Đến lượt 

Đức Ma-ri-a, cảm nhận mình là tôi tá khiêm hạ của Chúa, được tràn ngập 

tình yêu của Ngài, đã tiếp nối lời bà Anna dệt nên lời ca “Ngợi Khen”: 

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…” Chứng từ nối tiếp chứng từ, và 

Kinh Thánh trở thành bản trường ca chúc tụng Thiên Chúa. 

Mời Bạn: Mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người có phải là cơ hội tốt 

để bạn có kinh nghiệm sống thực về tình yêu của Ngài, là “Em-ma-nu-

en, Thiên Chúa ở cùng chúng ta” không ? 

Chia sẻ: Thế giới đang nghèo dần đi vì thiếu kinh nghiệm về Thiên 

Chúa. Bạn nghĩ sao về câu nói này ? 

Sống Lời Chúa: Làm một hang đá gia đình bạn để làm nơi cả gia đình 

cầu nguyện và cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa đối với gia 

đình mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, bên máng cỏ Chúa, chúng con không 

còn là người xa lạ trong Gia Đình Ba Ngôi Thiên Chúa, cũng không 

còn là người xa lạ với nhau. Xin cho chúng con biết đón nhận và chia 

sẻ cho nhau ơn huệ này, nhất là cho những ai chưa một lần cảm nhận 

được tình yêu của vị Thiên-Chúa-làm-người ở giữa nhân loại chúng 

con. 
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23/12/22                       THỨ SÁU TUẦN 4 MV 
                                  Th. Gio-an Kê-ti, linh mục 
                                               Lc 1,57-66 

 

NGƯỜI DỌN ĐƯỜNG 

Bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai... Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và 

tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay 

Chúa phù hộ em. (Lc 1,57.66) 

 

Suy niệm: Những người đương thời chỉ suy nghĩ và tự hỏi chứ không thể 

biết “đứa trẻ này sẽ ra thế nào”. Còn chúng ta thì biết rõ: Con trẻ này là Gio-

an Tẩy giả, ngôn sứ cuối cùng của Cựu ước, được tuyển chọn để dọn đường 

cho con người đón nhận Đấng Cứu Độ. Gio-an là người dọn đường khiêm 

cung: “Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi nhưng trổi hơn tôi, vì 

có trước tôi” (Ga. 1,15); “Có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không 

đáng cởi quai dép cho Người” (Lc 3,16). Là người loan báo cách thế mà con 

người phải sống để đón nhận Đấng Cứu Thế: “Các anh hãy sinh hoa quả 

xứng với lòng sám hối… Ai có hai áo thì chia cho người không có... chớ hà 

hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta...” (Lc. 3,8.11.14) Gio-an Tẩy giả trở 

nên còn hơn điều người ta kỳ vọng nơi ông. Ông đã hoàn thành sứ mạng 

người dẫn đường đúng như ý định của Thiên Chúa. 

Mời Bạn: Mỗi người sẽ trở nên thế nào, điều đó đã có trong chương 

trình của Thiên Chúa. Bạn có muốn nhận và thực thi sứ mạng Ngài trao 

cho bạn không? Còn một ngày nữa là mừng lễ Chúa Giáng sinh, bạn đã 

chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng đón Chúa chưa? 

Sống Lời Chúa: Bạn hãy giúp một người nào đó bạn biết lâu ngày 

không xưng tội rước lễ đến với bí tích hòa giải và Thánh thể dịp giáng 

sinh này. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con chỉ mong con chẳng còn gì, để Chúa là tất 

cả của con… Chỉ mong mọi ràng buộc trong con chẳng còn gì, nhờ đó 

con gắn bó với ý muốn của Ngài và thực hiện ý Ngài suốt đời con.            

(theo ý R. Tagore) 
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24/12/22                       THỨ BẢY TUẦN 4 MV 
                                   Vọng lễ Chúa Giáng Sinh 
                                                 Mt 1,1-25 

 

NGÀI ĐẾN LÀM GÌ? 

Sứ thần nói với ông Giu-se: “Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên 

cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi 

của họ.” (Mt 1,21) 

 

Suy niệm: Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để làm gì? - Phải 

chăng Ngài đến trần gian để mang cơm bánh cho loài người? Không, vì 

trước khi Ngài sinh ra, loài người đã có cơm bánh, và sau khi Ngài sinh 

ra, hơn 2.000 năm nay, con người vẫn thiếu cơm bánh. – Phải chăng 

Ngài mang văn minh và khoa học kỹ thuật đến cho nhân loại? Cũng 

không, vì trước đó, một số quốc gia đã có  khoa học kỹ thuật cao như 

Ai Cập với những kỳ quan Kim Tự Tháp, hay nền văn hóa rực rỡ như 

Ấn Độ, Trung Quốc. Vậy thì Con Thiên Chúa đến trần gian để đem lại 

một điều mà con người không thể tự mình làm được, đó là ơn cứu độ, 

sự giải thoát. Tội lỗi, sự chết, sự dữ là những xiềng xích trói tay cột 

chân con người, chỉ có Thiên Chúa mới giải phóng cho con người, đem 

lại hạnh phúc bất tận cho con nguời. 

Bạn nhớ rằng Con Thiên Chúa không nhọc công làm người để đem lại 

điều con người tự mình có thể làm được. Ghi nhớ điều này sẽ giúp bạn 

trân trọng Chúa Giê-su và ơn cứu độ Ngài ban tặng cho bạn. Và để bạn 

góp phần dẫn đưa người khác đón nhận món quà cứu độ ấy. 

Sống Lời Chúa: Năm 1995, người ta đã dựng một cây Noel bằng bạc 

khối, treo 153 viên kim cương, trị giá 3 triệu đô la. Mừng lễ Giáng 

Sinh, bạn không cần cây Noel, nhưng bạn có thể dâng lên Chúa Hài 

Đồng điều đẹp lòng Ngài hơn cả, đó là tâm hồn của bạn và nỗ lực mỗi 

ngày để tâm hồn bạn trở thành máng cỏ êm ái cho Chúa ngự. 

Cầu nguyện: Quỳ trước hang đá và sốt sắng hát bài “Hát khen mừng 

Chúa giáng sinh ra đời…” 


