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LỜI CHÚA: Luca 3,1-6. Đời hoàng 

đế Tibêriô năm thứ mười lăm, 

Phongxiô Philatô làm toàn quyền 

xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến 

xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm 

thủ hiến xứ Ituria và Tracônitiđê; 

Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; 

Anna và Caipha làm thượng tế, có 

lời THIÊN CHÚA đã kêu gọi Gioan, 

con ông Giacaria, trong hoang địa. Ông Gioan liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám 

hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: ”Có tiếng kêu trong hoang địa: hãy dọn 

đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con 

đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy 

ơn cứu độ của THIÊN CHÚA”. 

SUY NIỆM 

Xin bắt đầu bài suy niệm với lời khẩn cầu sự trợ giúp của Đức Chúa Thánh Thần hầu có thể lắng nghe và 

đáp lại tiếng kêu gọi sám hối một cách chân thật và đúng đắn. 

Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, và tự Trời tỏa ánh quang minh của Ngài ra .. Nếu không 

có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều 

nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm 

chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường. 

(Ca Tiếp Liên lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống). 

Và đây là tiếng kêu gọi sám hối: Hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi 

núi đồi. 

Đường ngay thẳng là Đường của Công Lý và Sự Thật. Tín hữu Công Giáo phải thực thi đức công bình và 

tôn trọng sự thật. Đức công bình đi kèm với lòng bác ái. Bởi vì, chỉ công bình thôi không đủ, còn cần phải 

sống bác ái nữa. Công bình khi tín hữu không gian tham hối lộ, không ăn cướp của cải công cộng, không 

ăn cắp của cải riêng tư. Công bình khi trao trả cho tha nhân tài sản vật chất của họ. Công bình khi không 

vì bất cứ lý do gian ác hoặc thấp hèn nào mà bôi-nhọ vu-khống làm mất danh thơm tiếng tốt của tha 

nhân. 

Tín hữu Công Giáo sống bác ái khi quan tâm đến người sầu khổ, chú ý đến kẻ cơ bần. Tín hữu Công Giáo 

an ủi và quảng đại chia sẻ, cho dầu chỉ nhỏ nhoi như đồng tiền bà góa nghèo trong Phúc Âm theo thánh 

Luca (21,1-4). 



Và tín hữu Công Giáo luôn luôn cố gắng tôn trọng Sự 

Thật, làm chứng cho Sự Thật và rao giảng Sự Thật, cho 

dù phải trả với giá đắt đỏ, đôi khi bằng chính mạng 

sống mình! Sự Thật không thể đi đôi với ve-vuốt lọc-

lừa gian-trá hoặc thỏa-hiệp! Không! Ngàn lần Không! 

Bởi vì, Sự Thật thuộc về vương quốc của THIÊN CHÚA. 

Như thế, khi đi trên con đường ngay thẳng nghĩa là 

con đường của Công Lý và Sự Thật thì tín hữu Công 

Giáo công bố Tin Mừng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, 

Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Ngài chính là 

Đường là Sự Thật và là Sự Sống. 

Hãy lấp mọi hố sâu. Hố sâu là hố của hèn nhát ích kỷ 

và của dục vọng. Chỉ có thể lấp kín hố sâu bằng Tình 

Yêu vô bờ của THIÊN CHÚA. Tín hữu Công Giáo được 

kêu gọi sống trong sạch, từ bỏ ích kỷ, đam mê xác thịt 

và rước THIÊN CHÚA đến ngự trong tâm hồn. Hãy để cho THIÊN CHÚA làm Chủ Tể cuộc sống và chọn 

THIÊN CHÚA làm trung tâm điểm cuộc đời. 

Hãy bạt mọi núi đồi. Núi đồi là núi của khoe-khoang tự-đắc và tự-mãn. Tín hữu Công Giáo được kêu gọi 

phá đổ mọi kiêu căng, dẹp tan mọi hống hách, bởi vì, Tất Cả đều là hồng ân đến từ THIÊN CHÚA. Mọi 

sinh hoạt tông đồ công khai chỉ nhắm mục đích duy nhất là làm cho hình ảnh THIÊN CHÚA được chiếu 

sáng để muôn dân thiên hạ tin nhận và tôn thờ THIÊN CHÚA. 

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã hân hoan long trọng khai mạc Năm Thánh. Năm Thánh nhắc nhở ân 

lành THIÊN CHÚA ban cho con dân nước Việt được hồng phúc đón nhận Tin Mừng Cứu Độ của Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ. Tâm tình tri ân cảm tạ hướng dẫn mọi tín hữu Công Giáo Việt Nam can đảm tiến bước trong 

niềm TIN CẬY MẾN. 

Mùa Vọng cũng đã bắt đầu. Đây là thời điểm thuận lợi để thực thi lời kêu gọi sám hối: Hãy sửa đường 

Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi. Vâng, tín hữu Công Giáo Việt Nam cùng 

nhau thề hứa bước đi trên Con Đường ngay thẳng là Đường của Công Lý và Sự Thật. Tín hữu Công Giáo 

Việt Nam cùng nhau cố gắng lấp mọi hố sâu và bạt mọi núi đồi - xóa bỏ ích kỷ và triệt hạ kiêu căng - để 

chuẩn bị tâm lòng trong sạch và tinh thần khiêm tốn hầu cho vinh quang THIÊN CHÚA được tỏa sáng 

rạng ngời trên cả 3 miền đất nước Bắc-Trung-Nam. Mong lắm thay! Ước gì được như vậy! 

Nguyện xin THIÊN CHÚA Ba Ngôi đồng hành và chúc lành cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cùng với đất 

nước Việt Nam thân yêu nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ MARIA - Nữ Vương nước Việt Nam - Thámh Cả 

GIUSE và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. AMEN. 
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