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Thánh Hi-la-ri-ô, giám mục, tiến sĩ HT 

Mc 1,14-20 
1:14 Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên 
Chúa. 
1:15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và 
tin vào Tin Mừng. 
1:16 Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Anrê, 
đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. 
1:17 Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người 
như lưới cá." 
1:18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 
1:19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông 
Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. 
1:20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với 
những người làm công, mà đi theo Người. 

 

TIN VÀ ĐI THEO 

  

“Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” “…Các anh hãy theo Tôi, Tôi sẽ làm 
cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới 
mà đi theo Người. (Mc 1,15-18) 

 
Suy niệm: Tin Mừng Chúa Giê-su là một con đường đòi hỏi người ta tin và đi theo. Đó 
là cả một quá trình phấn đấu để trở thành người thấm nhuần con đường cứu độ của 
Chúa. Đó là con đường cách mạng nhân bản gồm ba điểm: tu thân, sống giáo lý đạo 
trời, và đi theo Chúa. Để tu thân, Chúa mở ra con đường mới: sống hòa bình chứ không 
hiếu chiến, yêu thương chứ không tàn ác, hối hận chứ không thù hận, sửa mình chứ 
không bêu xấu anh em. Nhờ giáo lý đạo trời, chúng ta được giải thoát khỏi đời sống thấp 
hèn, sống hòa hợp với Chúa và với anh em. Bước theo Chúa là bắt đầu lên đường và 
phải qua quá trình phấn đấu, thử thách, thanh tẩy, được huấn luyện và kiện toàn. 
 
Mời Bạn: Chúng ta chỉ trở thành Ki-tô hữu khi chúng ta đặt đời sống của chúng ta trong 
đời sống Chúa Ki-tô. Hôm nay Chúa Giê-su vẫn cần bạn vì bạn là Ki-tô hữu. Thực tế gia 
đình và xã hội hôm nay đang đặt ra cho mỗi người chúng ta những vấn đề như băng 
hoại đạo đức, chà đạp nhân phẩm, bất công xã hội và đói nghèo. Không những chúng 
ta phải cầu nguyện nhưng còn phải dấn thân nhập cuộc nữa. 
 
Chia sẻ: Bạn có muốn trở nên tông đồ của Chúa không? Bạn sẽ làm gì cho gia đình, 
cho giáo xứ bạn, nơi bạn làm việc? 

 
Sống Lời Chúa: Quyết tâm từ bỏ một nết xấu như rượu chè, cờ bạc, cãi cọ… 

 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương và mời gọi chúng con làm con cái Chúa. 
Xin giúp chúng con sống xứng danh người Ki-tô hữu, để nhờ đó mọi người nhận ra Chúa 
là tình yêu. 
  


