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10/12/17 CHÚA NHẬT TUẦN 2 MV – B 
 
Mc 1,1-8 
1:1 Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa: 

1:2 Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaia: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt 

Con, người sẽ dọn đường cho Con. 

1:3 Có tiếng người hô trong hoang địa: sửa lối cho thẳng để Người đi. 

1:4 Ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép 

rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. 

1:5 Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và 

ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan. 

1:6 Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 

1:7 Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi 

xuống cởi quai dép cho Người. 

1:8 Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước; còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh 

em trong Thánh Thần". 

SỐNG TÂM TÌNH CHỜ ĐỢI 

“Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Chúa.” (Mc 1,3) 

 

Suy niệm: Một tờ báo tại Paris vào thế kỷ 19 quảng cáo tìm người truyền giáo hải ngoại 

như sau: “Không lương bổng, không bảo hiểm, không tiền hưu trí, nhưng rất nhiều việc 

cực nhọc, một chỗ ở tồi tàn, rất ít an ủi, rất nhiều phũ phàng, đau ốm triền miên, một cái 

chết do bạo hành hay cô đơn và một ngôi mộ vô danh.” Cũng như các vị truyền giáo, Gio-

an đã sống tất cả những khó khăn thử thách của người dọn đường cho Chúa. Ông sống đời 

chay tịnh, cô độc trong hoang địa đá vôi khô khốc, với cái nóng khắc nghiệt, giữa Giu-đê 

và Biển Chết. Ông sống khó nghèo, áo bằng da lạc đà, thức ăn đạm bạc (châu chấu và mật 

ong rừng). Kêu gọi người khác dọn đường, chính Gio-an đã là con đường đưa con người 

đến với Đức Giê-su. Mời gọi người khác sám hối, Gio-an đã sống tâm tình sám hối ấy 

trước. 

 

Mời Bạn: Mỗi mùa Vọng, Gio-an Tẩy Giả đến hẹn lại lên. Mùa Vọng là mùa đợi chờ Đức 

Giê-su đến lần thứ hai. Gio-an chính là người giúp ta sống tâm tình chờ đợi tuyệt vời hơn 

cả, vì nơi ông, lối sống đi đôi với lời loan báo, hành động sánh vai với ý hướng. Đặc biệt 

hơn, ông không hướng người ta về với mình, nhưng chỉ dẫn họ đến với Chúa. Để là người 

giới thiệu Chúa cho người lân cận, bạn hãy sống như Gio-an. 

 

Chia sẻ: Tại sao ông Gio-an Tẩy Giả có sức lôi cuốn với người đương thời? 

 

Sống Lời Chúa: Xét xem trong lối sống của tôi lãnh vực nào lời nói và việc làm, hành 

động và ý hướng đang đối chọi nhau, và tìm cách sửa đổi. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con nỗ lực để dọn đường cho Chúa đến 

trong tâm hồn, gia đình, đoàn thể chúng con trong mùa Vọng. 


