
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dọn mình kỹ lưỡng 
 
Cha là người yêu khiết tịnh và là nguyên ủy mọi thánh 
thiện, Cha tìm tâm hồn khiết tịnh và sẽ an nghỉ. “Con hãy 
dọn cho Cha một nơi rộng rãi và lịch sự” (Mc. 14-15) và 
Cha sẽ mừng lễ phục sinh với môn đệ Cha tại nhà con. 
Nếu con muốn Cha đến và ở lại trong con, con hãy thanh 
tẩy men cũ và quét dọn thẳm cung lòng con. Hãy trục xuất 
những gì là thế tục và những gì là thói hư lăng lố. 
Con hãy lặng lễ “như chim sẻ cô đơn trên mái nhà” (Ps. 
101,8) và nhớ lại những lầm lỗi mà tận tình thống hối. 
Người yêu bao giờ cũng dọn nơi lịch sự và đẹp nhất cho 
bạn tình, có thế mới chứng quả được tâm tình đối với bạn. 
Nhưng con nên biết: dầu con cả năm không lo gì khác, con 
cũng không thể dọn mình được xứng đáng với Cha. 
Sở dĩ con được dự Tiệc Thánh, là do lòng tốt và ân nghĩa 
Cha, khác nào người hành khất được nhà triệu phú mời vào 
dùng tiệc trong nhà, người đó không còn cách nào đền đáp 
bằng tự hạ và hết lời cảm ơn. 
Con hãy làm hết sức và làm chu đáo. 
Con đừng theo thói quen hay vì bất đắc dĩ, nhưng hãy vì 
kính cẩn và yêu mến, đến rước Thánh Thể Chúa chí ái đã 
hạ cố đến cùng con. 
 
Chính Cha đã mời và truyền con đến; Cha sẽ bù những chỗ 
thiếu sót trong con là do lòng tốt Cha mà con được. 
Khi được ơn sùng mộ, con hãy nhớ cảm ơn Chúa. Vì không 
phải do công con, nhưng là do lòng tốt Cha mà con được. 
 

Nếu con chưa được sốt 
sắng, nhưng trái lại thấy 
mình khô khan thê, hãy 
khẩn nài, kêu van, gõ 
cửa, và cứ thế mãi cho 
đến khi được ít là một 
phần ơn phúc lộc đó mới 
thôi. 
 
Con cần Cha, chứ Cha 
không cần gì con. 
Không phải con đến 
thánh hóa Cha, nhưng 
Cha đến thánh hóa và 
làm cho con nên trọn 
hảo hơn. Con đến để 
được thánh hóa và hợp 
nhất với Cha, để Cha 
ban ơn và tăng thêm 
lòng hăng hái cải thiện 
đời sống. 
Đừng kinh thường ơn đó 
con ạ! Và hãy dọn lòng 
cho thật chu đáo, mà đón 
Bạn chí ái. 
 
Cám ơn sốt sắng 
 
Dọn mình sốt sắng trước 
khi rước lễ mà thôi chưa 
đủ, còn phải giữ lòng sốt 
sắng ấy cả sau khi rước 
lễ. Phải thành tâm để 
cám ơn cũng như phải 
sốt sắng dọn mình. Cẩn 
thủ sau khi cám ơn, đó 
là một cách tốt nhất để 
được ơn trọng đại hơn. 
 
Nếu vừa mới rước lễ 
xuống đã sao lãng tìm 
những an ủi bên ngoài, 
thì kể là không sửa soạn 
gì. 
 
Con đừng nhiều lời. Hãy 
ở lặng và an hưởng 
Đấng đang ở trong con. 
Đấng mà cả sức mạnh 
vũ trụ không thể cướp 
lấy được. 
 
Con phải tận hiến toàn 
thân con cho Cha, để từ 
nay thoát ly mọi lo lắng, 
con không sống trong 
con mà chỉ sống trong 
Cha.  

Gương Chúa Giêsu 

 

SUY NIỆM 

Dọn nhà cho Chúa, gồm 
hai việc: tẩy uế và trang 
trí. Muốn rước lễ Thánh 
Thể cho xứng đáng, trước 
hết linh hồn phải sạch 
mọi dơ nhớp: khuyết 
điểm cũng như tội lỗi, 
nhất là tội trọng. Thống 
hối và Xưng tội là 
phương thuốc tẩy uế 
hoàn hảo nhất. Thế rồi 
con phải trang hoàng 
lộng lẫy bằng các nhân 
đức, nhất là Đức Tin và 
Đức Ái. Trót hiệu lực của 
Thánh Thể trong ta nhiều 
hay ít, là tùy ở nồng độ 
hai đức độ. Nhưng dầu ta 
đã dày công tẩy uế và 
trang sức lộng lẫy đến 
đâu, cũng không cân 
xứng được với Bí Tích 
trọng đại này. Vì thế ta 
phải hết sức khiêm 
nhượng, kính cẩn thưa 
với Chúa: “Lạy Chúa con 
không đáng Chúa ngự 
vào nhà con, nhưng xin 
Chúa phán một lời, linh 
hồn con sẽ lành mạnh”. 

 

 

PHẢI SỬA SANG TRONG NGOÀI 

Khi  Rước Lễ 
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