
2. Thứ Hai sau Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng 
 

§ Lời thánh Edith Stein: 
 
“Người ta đã nói với tôi rằng: Kìa Ngài muốn đến với tôi! 
Đấng Cứu Rỗi đang đứng trước cánh cửa tâm hồn của bạn. 
Với niềm vui rộn rã tôi đã đón nhận tin vui lớn lao này. 
Ngày đó đã gần đến rồi. Tôi cần phải lo lắng cho ngày đó” 
 

§ Lời Chúa: 
 
“Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ 
dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3,20). 
 

§ Tâm tình suy niệm và cầu nguyện: 
 
“Kìa Ngài muốn đến với tôi!” Một tin vui lớn lao. Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng, Đấng yêu thương, 
đang muốn đến với tôi cùng mọi người trên thế giới này. Ngài đến để làm gì? Tình yêu của Ngài 
dành cho tôi thúc đẩy Ngài đến để đưa niềm vui, an bình, và ơn cứu rỗi đến cho tôi, như lời của 
thánh nữ Edith Stein diễn tả thật đẹp: “Đấng Cứu Rỗi đang đứng trước cánh cửa tâm hồn của 
bạn”.  
 
Nào tôi chạy ra cửa! Chúa đang đứng trước cửa và gõ. 
Hồn tôi ơi, nào mở toang cửa ra!  
Mở rộng hết ra, đừng chần chừ và tính toán gì cả. 
Mở cửa với nụ cười rộn rã khúc hoan ca, 
cùng đôi tay chào đón với niềm hân hoan và lòng tri ân, 
Đấng yêu thương vào bàn tiệc đời mình, hồn tôi nhé! 
Cùng dùng bữa với Chúa tại bàn tiệc tâm hồn. 
Ôi sao có thể diễn tả niềm hạnh phúc diễm lệ này. 
 
Lạy Chúa, Đấng yêu thương, Đấng muốn cứu rỗi hồn con, 
Xin cho con được ngồi bên Ngài tại bàn tiệc hồn con, 
Hôm nay, ngày mai và mãi muôn đời. Amen. 
 

§ Hồn sống trong tuần: 
 

“Mở rộng tâm hồn đón nhận”. Ý thức sống đón nhận Chúa vào lòng mình, cũng như đón nhận mọi 
sự trong lòng biết ơn, sự thanh thoát và dâng Chúa tất cả những gì đến với mình trong ngày sống, 
cả niềm vui lẫn nỗi buồn. 


