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09/12/18 CHÚA NHẬT TUẦN 2 MV – C 

Lc 3,1-6 

 3:1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô, thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn 

miền Giuđê, Hêrôđê làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philípphê làm tiểu vương 

miền Iturê và Trakhonít, Lyxania làm tiểu vương miền Abilên, 
3:2 Khanna và Caiphai làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Dacaria là ông 

Gioan trong hoang địa. 
3:3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng kêu gọi người ta chiỉu phép rửa tỏ 

lòng sám hối để được ơn tha tội, 
3:4 như có lời chép trong sách sứ Isaia rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn 

con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 
3:5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải 

uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. 
3:6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. 

 

DỌN ĐƯỜNG CỨU ĐỘ 

“Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa… Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ 

của Thiên Chúa.” (Lc 3,4-6) 

 

Suy niệm: Đức Giê-su Ki-tô hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa cách đây đã hơn 

2.000 năm, thế nhưng không vì thế mà chúng ta đương nhiên được giải cứu, nói như thánh 

Âu-tinh: “Khi tạo dựng nên con Chúa không cần có con, nhưng khi cứu độ con, Chúa cần 

con cộng tác.” Vì thế mà mùa Vọng là thời gian thuận tiện để chúng ta nhìn lại sự cộng tác 

của mình trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Để có thể đón nhận ơn cứu độ, mỗi 

người chúng ta phải điều chỉnh lại cách ăn nết ở của mình. Con đường cứu độ cứu độ là 

chính Đức Giê-su Ki-tô. Nhưng nếu chúng ta không mở cửa tâm hồn mình, uốn nắn lại con 

đường là lối sống của mình để “nối mạng liên thông” với Đức Ki-tô thì ơn cứu độ không thể 

nào đến với chúng ta được. 

 

Mời Bạn: Lắm khi chúng ta bị mê hoặc lạc lối trong “mê cung” của tiền bạc, thú vui, quyền 

lực, danh vọng. Để thoát ra khỏi “khu rừng rậm” cám dỗ ấy, phải biết loại bỏ lòng đam mê, 

ham muốn chúng và chỉ nhắm tới Chúa là lẽ sống duy nhất và vĩnh cửu của mình mà thôi. 

 

Chia sẻ: Không thể theo Chúa nửa vời mà mong đạt tới sự sống đời đời được. Bạn có cảm 

nghiệm gì về tính triệt để này của Tin Mừng Chúa Ki-tô? 

 

Sống Lời Chúa: Sống tinh thần mùa vọng bằng cách sống giản dị, không xa xỉ hoang phí, 

tự nguyện giảm bớt những chi tiêu không thật sự cần thiết để dành cho hoạt động bác ái. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã cho chúng con có dịp nhìn lại cuộc sống của 

mình. Xin cho chúng con luôn kiên vững trên con đường mang tên Giê-su, để chúng con 

hiểu biết chân lý và đạt được sự sống đời đời. Amen. 
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