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25/12/22                    ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH 
                                                Ga 1,1-18 

 

THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA 

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 

1,14a) 

 

Suy niệm: Chẳng ai có thể hiểu thấu tại sao Thiên Chúa toàn năng cao 

cả, Đấng cả đất trời không thể chứa nổi, lại hạ cố đến cư ngụ giữa nhân 

loại trong hình hài một trẻ thơ yếu ớt, được sinh ra trong cảnh cơ hàn. 

Tuy nhiên, điều không thể hiếu thấu nơi mầu nhiệm Thiên Chúa làm 

người ấy, chẳng những cho thấy tư tưởng, đường lối của Thiên Chúa 

vượt xa suy tưởng của con người, mà còn tỏ lộ trọn vẹn tình yêu tuyệt 

đối của Thiên Chúa đối với con người. Nơi Hài nhi Giê-su, Thiên Chúa 

không còn là Đấng mà con người chỉ được đứng xa cung kính chiêm 

ngắm bái thờ, nhưng đã trở nên một con người thực sự, một Thiên Chúa 

ở cùng con người để gần gũi, chung chia bao vui buồn sướng khổ của 

phận người, mang lấy vào chính thân mình bao tội lỗi yếu đuối của con 

người, cũng như để ban cho con người bình an, niềm vui, được trở nên 

con cái Thiên Chúa. 

Mời Bạn: Hài nhi Giê-su chính là món quà vô giá Thiên Chúa tặng ban 

cho nhân loại, cho bạn và cho tôi. Bạn và tôi được mời gọi đón nhận 

món quà ấy với lòng biết ơn ngang qua nỗ lực sống tốt lành hơn, để đời 

ta cũng trở nên quà tặng đem bình an, niềm vui có Chúa ở cùng đến cho 

mọi người.  

Sống Lời Chúa: Bạn cố gắng mỗi ngày sống gần gũi, hòa đồng, giúp 

đỡ mọi người, nhất là ai đang gặp khó khăn, để chia sẻ niềm vui có 

Chúa với họ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng ta con tạ ơn Chúa vì nhờ việc 

Chúa nhập thể, chúng con được làm con Thiên Chúa. Xin ban thêm 

lòng mến để chúng con biết cư xử tử tế với nhau, sống bác ái phục vụ 

để qua chúng con, Chúa tiếp tục bước đi với con người.  
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26/12/22    THỨ HAI, NGÀY 2 TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS 
                            Th. Tê-pha-nô, tử đạo tiên khởi 
                                             Mt 10,17-22 

 

BÍ QUYẾT ĐỂ ĐƯỢC CỨU ĐỘ 

“Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” (Mt 10,22) 

 

Suy niệm: Tin trong lòng thì được nên công chính, tuyên xưng ngoài 

miệng thì sẽ được cứu độ (x. Rm 10,10). Thực tế không giản đơn chút 

nào, vì có những lúc đức tin trong ta ra mờ tối: lắm khi tội lỗi, tính mê 

nết xấu, lời châm chọc của người đời… làm miệng ta như cứng lại 

không biết có nên hay có dám tuyên xưng nữa không. Những lúc ấy sự 

kiên trì bền chí là bí quyết giúp ta vượt qua những trở ngại thường thấy 

trong đời Kitô-hữu để duy trì đức tin và đạt tới ơn cứu độ Chúa hứa ban 

cho ta. Thánh Tê-pha-nô nắm được bí quyết này, vì thế giữa bao âm 

mưu, tố giác bất công của người đời Ngài vẫn “đăm đăm nhìn trời”, 

hướng về nơi mà Ngài sẽ được lãnh nhận ơn cứu rỗi dành cho những ai 

trung thành với đức tin đã lãnh nhận. 

Mời Bạn: Thực hiện bí quyết kiên trì ấy thế nào? – Đó là kiên trì trong 

việc học hỏi giáo lý, suy niệm Lời Chúa; là kiên trì trước nghịch cảnh; 

kiên trì “làm việc thiện, không sờn lòng nản chí” (2Tx 3,13); kiên trì 

giới thiệu Chúa cho anh chị em mình… đó là những việc ta cần phải 

thực hiện giúp ta nhận được ơn cứu độ. 

Chia sẻ: Sự thất bại thường là do thiếu bền chí hơn là thiếu tài đức 

(Daniel Webster). Bạn có hay bỏ cuộc nửa chừng khi làm việc lành vì 

bị dèm pha không? 

Sống Lời Chúa: Thực hiện lời thánh Phao-lô: “Làm việc thiện, không 

sờn lòng nản chí” để cầu nguyện cho một người quen biết, một gia đình 

lương dân được ơn nhận biết tình yêu Chúa dành cho họ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con bền đỗ trong đức tin cho đến 

cùng, vì ai trông cậy vào Chúa sẽ không bị thất vọng bao giờ. 
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27/12/22      THỨ BA, NGÀY 3 TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS 
                                       Th. Gio-an, tông đồ 
                                               Ga 20,2-8 

 

AI CHẠY NHANH HƠN? 

“Cả hai cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và 

đã tới mộ trước.” (Ga 20,4) 

 

Suy niệm: Yêu Thầy mình được diễn tả qua từng bước chạy; tin Thầy 

mình sống lại cách nhanh chóng khi chỉ nhìn thoáng qua cách xếp đặt 

của khăn liệm, băng vải. Đó là tính cách nhanh nhẹn của tông đồ trẻ 

Gio-an. Trẻ người nhưng không non dạ. Bằng chứng là Gio-an nhường 

cho Phê-rô bước vào ngôi mộ trống trước, vì Phê-rô là đàn anh,  cánh 

chim đầu đầu đàn của các tông đồ. Sự tế nhị, kính trọng này càng cho 

thấy Gio-an là người nhanh trí nắm bắt tình thế, với trái tim tinh tế, để 

rồi có lối ứng xử hợp tình hợp lý khó ai có thể chê trách được điều gì. 

Tình yêu không làm cho ngài mù quáng, trái lại giúp khai mở con 

đường đến với tình yêu cách trong sáng và chững chạc. 

 

Mời Bạn: “Khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua lời.” Ta nên noi gương 

thánh Gio-an trong cách xử sự với Chúa và với nhau. Nhanh chóng 

nhận ra sự hiện diện, thánh ý Chúa trong cuộc đời; tinh tế khi ứng xử 

với tha nhân trong tinh thần tôn trọng yêu thương. Không dùng bạo lực, 

khuynh đảo, áp đặt trong các mối tương quan. Ta vui vì hơn người, 

nhưng người lại oán giận ta. Tình thân sẽ bị thương tổn nghiêm trọng. 

 

Sống Lời Chúa: Một khi ý thức được bổn phận người Ki-tô hữu, tôi sẽ 

không ngần ngại đến với anh chị em mình để chia sẻ, khích lệ, loan báo 

Chúa Ki-tô cho họ. Đó là sứ mạng truyền giáo của mỗi người. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho con được có mặt trên đời, 

nhận biết, yêu mến, thờ phượng Chúa. Xin giúp con biết nhận ra Chúa 

nơi người lân cận, tôn trọng bề trên và yêu thương bề dưới của con. 

Amen. 
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28/12/22      THỨ TƯ, NGÀY 4 TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS 
                                         Các Thánh Anh Hài 
                                                  Mt 2,13-18 

 

ÂM THẦM BẢO VỆ SỰ SỐNG 

Ông Giu-se liền chỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài nhi và mẹ Người 

trốn sang Ai Cập. (Mt 2,14)  

 

Suy niệm: Bê-lem và vùng phụ cận năm ấy phải hứng chịu cuộc tàn sát 

trẻ em của bạo chúa Hê-rô-đê. Là người độc tài đa nghi, ông luôn nhìn 

thấy nơi đâu cũng có sự phản bội, nổi loạn, thậm chí giết chính con trai 

mình để giữ ngai vàng. Thế nhưng, sự tính toán cặn kẽ của ông không 

thể phá hủy kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Bởi, có một người cha 

khác, đang đêm nghe tiếng gọi, lập tức chỗi dậy đưa Con Trẻ và mẹ 

Người trốn sang Ai Cập. “Các trẻ em đã chết vì Chúa Ki-tô mà không 

biết... Các em chưa biết nói mà đã biết tuyên xưng Chúa Ki-tô” (Bài 

đọc hai kinh Sách ngày 28/12). 

 

Mời bạn: Bác sĩ J. Bruchalski, trong một đêm trực, phải làm hai việc: 

cứu lấy sự sống của một thai nhi và trục bỏ một thai thi khác. Chính 

trong khoảnh khắc đó, ông đã được hoán cải, về sau ông thú nhận rằng 

“mọi người bị tổn thương nhiều hơn khi tham gia vào việc giết thai 

nhi.” Các chiến dịch quân sự, khủng bố,... vẫn diễn ra khắp nơi; các trẻ 

em vô tội đang bị cướp đi tuổi thơ, phẩm giá của mình. Bạn đang là Hê-

rô-đê chăm chăm đế quyền lợi của mình, hay là Giu-se không quản ngại 

bảo vệ các sinh linh bé nhỏ, đấu tranh cho quyền trẻ em? 

 

Sống Lời Chúa: Chăm sóc và bảo vệ các con-cháu của bạn tốt hơn về 

đức tin và văn hóa; đồng thời trợ giúp cho các Mái ấm bảo vệ trẻ thơ. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, các thánh Anh hài đã không dùng lời nói, 

nhưng dùng chính cái chết của mình mà tuyên xưng danh Chúa, xin cho 

chúng con biết lấy cả cuộc đời mình mà minh chứng cho niềm tin như 

chúng con vẫn tuyên xưng ngoài miệng (Lời nguyện ngày 28/12). 



 6 

29/12/22         THỨ NĂM, NGÀY 5 TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS 
                               Th. Tô-ma Béc-két, giám mục, tử đạo 
                                                   Lc 2,22-35 

 

    VÌ MẮT TÔI ĐÃ THẤY 

“Muôn lạy Chúa, xin để tôi tớ này ra đi. Vì chính mắt con được thấy 

ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi 

đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.” (Lc 

2,29-32) 

 

Suy niệm: Một đứa trẻ chào đời, người lớn đặt biết bao nhiêu là kỳ vọng 

nơi nó. Với cái nhìn đức tin thì kỳ vọng đó càng lớn hơn. Đó là cái nhìn 

của cụ già Si-mê-on được Chúa Thánh Thần soi sáng nhìn về Hài Nhi 

Giê-su. Nhìn một trẻ thơ, cụ đã thấy những điều trọng đại. Qua dáng vẻ 

nhỏ bé tầm thường yếu ớt của Hài Nhi, cụ đã nhận ra ánh sáng soi đường 

cho dân ngoại, vinh quang của Ít-ra-en dân Chúa. Và cụ còn có cái nhìn 

xuyên thấu thời gian, để thấy trước Hài Nhi phải trải qua tăm tối của sự 

chống báng, phải bị đâm thâu bởi lưỡi gươm của đau khổ trước khi trở 

nên ánh sáng và vinh quang đem ơn cứu độ cho dân của Thiên Chúa. 

Mời Bạn: Phải có cặp mắt tràn ngập ánh sáng của Chúa Thánh Thần 

mới có thể có cái nhìn thấu thị như ông già Si-mê-on. Bạn hãy xin Chúa 

ban cho mình được ơn đó khi chiêm ngắm Hài Nhi trong máng cỏ. Hãy 

nhìn thật kỹ suy thật sâu nét mặt tươi tắn của Ngài và tâm sự với Ngài 

để xin cho mình được thấy ơn cứu độ của Ngài. 

Chia sẻ: Có cách nào để nhìn anh chị em trong cộng đoàn cách tích 

cực? 

Sống Lời Chúa: Ta cũng cần có cái nhìn như cụ già Si-mê-on trong 

cách giao tiếp với tha nhân, nơi những con người nghèo hèn thấp kém 

trong xã hội, để thấy được Chúa hiện diện nơi họ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết nhìn nhau bằng cái nhìn của 

Chúa, để con nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi người anh em và thấy 

được ý Chúa muốn gì nơi họ, nơi con. 
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30/12/22       THỨ SÁU, NGÀY 6 TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS 
                                               Lc 2,36-40 

 

LỚN LÊN VỀ MỌI MẶT 

Còn Hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, 

và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. (Lc 2,40) 

 

Suy niệm: “Giáo dục trí óc mà không giáo dục quả tim thì chẳng giáo 

dục gì cả” (Triết gia Aristotle). Thánh Giu-se và Đức Ma-ri-a là dân lao 

động, hẳn là không thông thái như các kinh sư, nhưng lại áp dụng một 

phương cách giáo dục trẻ Giê-su rất hoàn hảo, bao gồm mọi khía cạnh 

nhân bản. Nhà nghèo, ăn uống đơn giản, nhưng vẫn đủ cho trẻ Giê-su 

lớn lên khỏe mạnh; sau này sức khoẻ dồi dào đi rao giảng Tin mừng đó 

đây. Không đủ tiền bạc để thuê thầy giỏi, nhưng trẻ Giê-su vẫn được 

cắp sách đến học với các thầy ráp-bi trong làng; thông thạo Kinh 

Thánh, sau này áp dụng tài tình trong phương pháp giảng dạy của mình. 

Trên hết, trẻ Giê-su được chăm chút dạy dỗ, hướng dẫn lòng yêu mến 

Chúa và người lân cận; sau này luôn lấy ý Chúa Cha như lương thực 

hằng ngày, cũng như mãi “chạnh lòng thương” trước nỗi khổ của con 

người. 

 

Mời Bạn: “Giáo dục không phải là chuẩn bị cho đời sống; giáo dục là 

chính đời sống” (J. Dewey). Khi lên phương án giáo dục con trẻ, có thể 

bạn chú trọng nhiều đến tương lai trẻ sẽ như thế nào, chú trọng đến nỗi 

quên chính thiện ích của trẻ trong hiện tại. Con trẻ hiện tại cũng cần 

được ngủ nghỉ cho đủ giấc, chơi đùa đủ giờ để thư giãn, sống mối 

tương quan đủ chiều với người khác cũng như thiên nhiên để thành con 

người trưởng thành. Bạn đã chú ý như vậy chưa? 

 

Sống Lời Chúa: Tôi tập quan tâm đến mọi phương diện của con người 

khi phát triển chính mình hay giáo dục con cái. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho các trẻ em của chúng con cũng 

được phát triển mọi mặt như Chúa. Amen. 
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31/12/22       THỨ BẢY, NGÀY 7 TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS 
                                     Th. Xin-vét-tê, giáo hoàng 
                                                   Ga 1,1-18 

 

ĐẤNG HIỆP HÀNH MUÔN THUỞ 

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 

1,14) 

 

Suy niệm: “Các nhà lãnh đạo và tư tưởng lớn của nhân loại đã dùng 

sức mạnh của lời nói để thay đổi cảm xúc của ta, vận dụng ta ủng hộ sự 

nghiệp của họ, và định hình đường đi của số phận. Lời nói không chỉ có 

thể tạo ra cảm xúc, nhưng còn tạo ra hành động. Và từ hành động ấy 

của ta, phát sinh những thành quả của cuộc đời” (T. Robbins). Với Ba 

Ngôi Thiên Chúa, lời nói không chỉ là ngôn ngữ thốt ra trên môi trên 

miệng, nhưng hơn thế nữa, vượt trên lý trí hiểu biết của ta, Lời ấy còn 

là một Ngôi vị. Nhờ Ngôi Lời ấy, con người và vũ trụ được tạo thành. 

Ngôi Lời ấy lại làm một điều kinh thiên động địa: nhập thể trở thành 

xác phàm sống giữa con người. Ngài từng mang hình hài của một em 

bé sơ sinh, cũng từng trải nghiệm cơn đói, khát, mệt nhọc, thương cảm, 

buồn sầu, lo lắng. Trên hết, Ngôi Lời Thiên Chúa ấy chịu khổ nạn, rồi 

sống lại, để đưa nhân loại đi vào thế giới vĩnh cửu của Thiên Chúa.  

 

Mời Bạn: “Tôi là…” là hai từ có sức mạnh hơn cả. Bởi những từ ngữ 

bạn đặt sau chúng sẽ hình thành thực tại của bạn” (J. Osteen). Trước 

Ngôi Lời trở thành xác phàm, bạn chọn một tư thế xứng hợp trong cuộc 

đời. Tôi là con cái Thiên Chúa; tôi là môn đệ Chúa Ki-tô. Đó sẽ là hai 

cái Tôi là quyết định vận mạng đời bạn.   

Sống Lời Chúa: Tôi chiêm ngắm Ngôi Lời Thiên Chúa nơi Hài nhi 

Giê-su nằm trong máng cỏ, cảm nhận tình thương của Đấng Hiệp hành 

từ muôn thuở với nhân loại.   

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con chiêm ngắm Chúa trong máng cỏ 

đơn hèn. Cảm tạ Chúa đã làm người, chia sẻ kiếp người với con mỗi 

ngày. Amen. 


