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CHƯƠNG I: TÔI TIN – CHÚNG TÔI TIN 

CON NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG ĐÓN NHẬN THIÊN CHÚA 

"Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là 

hiển nhiên trước mắt họ; vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy 

rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi 

Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của 

Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con 

người có thể nhìn thấy được, qua những công trình của 

Người" (Rm 1,19-20).  

"Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, 

Không trung loan báo việc tay Người làm" (Tv 18A). 

Con người khát khao hạnh phúc và sự sống 

"Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời 

đời?" (Mc 10, 17). Câu hỏi của người thanh niên giàu có 

ngày xưa về ý nghĩa và mục đích đời sống vẫn là câu hỏi của 

con người hôm nay, như Hội Thánh nhận xét: "Trước sự tiến 

hóa hiện nay của thế giới, càng ngày càng có nhiều người 

hoặc đặt vấn đề, hoặc nhận thức cách sâu sắc mới mẻ về 

những vấn đề hết sức căn bản như: Con người là gì? Đâu là 

ý nghĩa của đau khổ, sự dữ và cái chết? Sao chúng còn tiếp 

tục tồn tại mặc dù đã có bao nhiêu tiến bộ? Bao nhiêu chiến 

thắng đạt được với giá đắt như thế có ích gì? Cái gì sẽ tiếp 

theo sau cuộc sống trần gian này?" (MV 10). Người Kitô 

hữu xác tín rằng chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới gặp 

được chân lý trọn vẹn, đồng thời đạt đến hạnh phúc đích 

thực mà nhân loại không ngừng tìm kiếm. (Còn tiếp) 
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I. LỜI CHÚA: Thứ Tư tuần XIV TN: Mt 10,1-7 

II. SUY NIỆM: NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN 

Chúa Giêsu sai các môn đệ đi khắp muôn nơi để rao 

giảng Tin Mừng và chữa bệnh, mười hai người đi cùng một 

công việc quan trọng là hãy rao giảng:“Nước Trời đã đến 

gần”. Thiên Chúa rất gần với con người. Ngài ở trong đời 

sống của con người, đồng hành với con người, Ngài ẩn mình 

nhưng luôn cùng các môn đệ trên con đường rao giảng.  

Các môn đệ được mời gọi hơn nữa về lời rao giảng 

của mình. Họ muốn lời rao giảng trở nên đáng tin cậy 

không chỉ qua lời nói mà trong chính hành động của họ. Vì 

vậy, Đức Giêsu “ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, 

để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật 

nguyền”. Người môn đệ muốn lan tỏa sức mạnh của những 

việc tốt đẹp họ làm, muốn làm nổi bật những điều tích cực 

mà họ mang lại, nhất là muốn cộng tác với ơn Chúa đem ơn 

cứu độ cho con người qua sự chữa lành. Đó là những điều 

mang đến bầu không khí tươi vui trước những nỗi buồn, 

nâng con người lên cao khỏi những điều tầm thường, khơi 

dậy lòng can đảm trước những lo lắng vật chất ở đời, khôi 

phục lòng tin trong một thế giới đầy bất an và nhất là mang 

đến sự chữa lành không chỉ về phần hồn mà ngay cả phần 

xác ở đời này. 
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Lời Chúa trong bài Tin Mừng không chỉ nói về sự khởi 

đầu của Giáo hội, nhưng về sứ mạng lâu dài của Giáo hội: 

duy trì sự mới mẻ của Thiên Chúa trong lời nói và hành 

động ở mọi thời. Mỗi người trong chúng ta đều có thể đóng 

góp vào sứ mạng ấy theo hoàn cảnh và khả năng của chính 

mình ngay lúc này, bây giờ, trong khoảnh khắc của cuộc đời 

mình. Lời tuyên xưng đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa 

sẽ không đáng tin nếu đời sống của chúng ta không làm 

chứng cho điều đó. 

Lạy Chúa Giêsu, như Chúa đã sai các môn đệ, xin 

Chúa cũng sai những người trưởng gia đình chúng con đến 

với từng gia đình trong xứ họ của chúng con, để chúng con 

loan báo tin mừng không chỉ bằng những lời nói nhẹ nhàng, 

quan tâm mà bằng cả những hành động chứng tá bằng đời 

sống vui tươi và bình an của chúng con. Amen.  

* Gợi ý Suy niệm và chia sẻ: 

1. Tôi sẽ làm gì để trở thành con người của sự bình an 

và niềm vui với mọi người trong gia đình, Hội Đoàn và Xứ 

Họ của tôi? 

2. Tôi sẽ làm thế nào để gia đình, Hội Đoàn và Xứ Họ 

của tôi trở thành nơi của sự nghỉ ngơi và bình an để diễn tả 

“Nước Trời đã đến gần”? 

III. CẦU NGUYỆN CHO CÁC THÀNH VIÊN MỚI QUA ĐỜI:  

1- Giuse Nguyễn Văn Hiểu – Nhà xứ Vân Cương 

2- Giuse Nguyễn Đức Bội - Nhà xứ thống nhất 

3- Giuse Nguyễn Văn Vinh – Nhà xứ Lục Hạ  

4- Vicentê Đỗ Văn Ngọc – Họ Tham Kha, xứ Vĩnh Ngọc 

5- Giuse Đoàn Viết Toán - Thanh Giã  

6- Gioan Nguyễn Văn Sỹ - Họ Hào Phú, Thanh Giã  

7- Giuse Dương Văn Tiết – Nhà xứ Đại Lãm 

8- Đaminh Thân Văn Thủy – Nhà xứ Thiết Nham 

9- Tômasô Aquinô Nguyễn Văn Bằng – Nhà xứ Nội  

10- Tômasô Aquinô Nguyễn Văn Hanh - NX Nội Bài 

11- Giuse Phạm Văn Vi - Họ Phúc Linh - Xứ Đại Từ 

IV. HỌC TẬP:   

Để mọi người có điều kiện học tập và ôn lại Giáo Lý căn 

bản của Giáo Hội Công Giáo, từ nay BPV trích dẫn lần lượt 

“Sách Toát Yếu Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo”. Đây là 

quyển trình bày căn bản đầy đủ Đức Tin của Hội Thánh 

Công Giáo cũng như truyền thống các Tông Đồ và Huấn 

Quyền Hội Thánh xác nhận hoặc soi sáng. Hy vọng nội 

dung phong phú xác thực sẽ thăng tiến Đức Tin, mang lại 

nhiều ơn ích thiêng liêng cho mọi người thành tâm thiện chí. 


