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LỜI CHÚA: Máccô 1,14-20 

 

Sau khi ông Gioan bị bắt, Đức Chúa GIÊSU sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng Nước THIÊN 

CHÚA, Người nói: ”Thời giờ đã mãn và Nước THIÊN CHÚA đã gần đến; các con hãy ăn năn sám 

hối và tin vào Phúc Âm”. Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê 

đang thả lưới dưới biển, vì các ông là những người đánh cá. Đức Chúa GIÊSU bảo các ông: ”Hãy 

theo Thầy, Thầy sẽ làm cho các con trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới 

theo Người. Đi xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang 

xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền, cùng 

với các người làm công và đi theo Người. 

 

SUY NIỆM 

 

”Thời giờ đã mãn và Nước THIÊN CHÚA đã gần đến; các con hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. 
 

Tin Mừng Nước THIÊN CHÚA do chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ long trọng công bố. Nước THIÊN CHÚA là Nước của Hòa 

Bình, Công Lý và Tình Yêu. Tin Mừng Nước THIÊN CHÚA được rao giảng trước tiên cho người nghèo, kẻ bé nhỏ khiêm tốn và 

người đau khổ. Tin Mừng cũng được rao giảng cho những ai đang khóc lóc và thất vọng, những người tìm kiếm Ánh Sáng và đói 

khát Lương Thực thần linh. Nhưng Tin Mừng cũng chính là Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng đã được ngôn sứ Isaia loan báo: 

”Thần Khí Chúa ngự trên Tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong Tôi, để Tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai Tôi 

đi công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố 

một năm hồng ân của Chúa” (Luca 4,18-19). 

 

”Thời giờ đã mãn và Nước THIÊN CHÚA đã đến; các con hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. Nói cách khác, hãy ăn 

năn sám hối và tin vào Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ con người. Tín hữu Kitô - những người mang danh thánh Đức 

KITÔ - được mời gọi rao giảng Tin Mừng cho hết mọi người thiện chí, đặc biệt cho những ai bé nhỏ nghèo hèn, những người 

đang trên đường tìm kiếm và khao khát chân lý. Hãy rao to cho mọi người biết: Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Ánh Sáng thế gian, là 

Lương Thực Hằng Sống, là Hy Vọng vĩnh cửu và là An Bình đích thực. Nơi Ngài, con người được no thỏa và được hạnh phúc. 

 

Trong một thế giới đầy bon chen và lạc hướng, với đủ mọi chước cám dỗ và quyến dũ, tín hữu Công Giáo cần củng cố Đức Tin 

chân chính nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Củng cố bằng cách kín múc ơn lành, đặc biệt nơi hai bí tích Giải Tội và Thánh Thể. Hãy 

khiêm tốn kêu van Ngài trợ lực. Hãy khẩn khoản xin Ngài đến giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích của tội lỗi và khỏi mọi sợ hãi 

lo âu vô ích. 

 

Nguyện xin cho mỗi tín hữu Công Giáo biết thành tâm trở về với THIÊN CHÚA là CHA, biết giao hòa với anh chị em và biết 

xây dựng hòa bình, công lý và tình yêu. Cầu cho mọi tín hữu Công Giáo biết lắng nghe tiếng nói của Đức Chúa Thánh Thần và 

biết trung thành bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Đặc biệt, cầu cho các tín hữu Công Giáo biết năng chạy đến kín múc ơn lành 

qua các phương tiện mà Giáo Hội dành riêng cho tất cả mọi người. 

 

Thời giờ đã mãn và Nước THIÊN CHÚA đã đến. Nói cách khác, Nước THIÊN CHÚA đang ở giữa chúng ta. Chỉ cần chúng ta 

biết nhận ra và tin vào Tin Mừng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu nhân Độ thế, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Ngay 

ngày hôm nay, khi nghe tiếng Chúa, khi nhận một lời bảo ban nhắc nhở thì đừng cứng lòng, đừng dửng dưng cũng đừng bịt tai 

hoặc khinh thường. Sách Khải Huyền viết: Ngươi nói: ”Tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi”, nhưng ngươi 

không biết ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù và trần truồng. Vì thế, Ta khuyên ngươi đến với Ta mà mua 

vàng đã thử lửa để làm giàu, mua áo trắng để mặc khiến ngươi khỏi xấu hổ vì để lộ thân thể trần truồng, mua thuốc để xức mắt 

cho ngươi nhìn thấy được. Phần Ta, mọi kẻ Ta yêu mến, thì Ta răn bảo dạy dỗ. Vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn! 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. Ai thắng, Ta sẽ cho ngự bên Ta trên ngai của Ta, cũng như Ta đã thắng và ngự bên Cha Ta trên ngai của Người. Ai 

có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh (3,17-22). 

 

Đúng như thế. Ai có tai thì hãy nghe: hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm. Đây là con đường chắc chắn nhất dẫn đưa con 

người bước vào Nước Trời, Nước THIÊN CHÚA, Nước của Tình Yêu, Công Lý và Hòa Bình. 
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