
                                                  

                           

                 “Đến mà xem.” 
                            

 
                                                                                                    

                                                                                             

CHÚA NHẬT TUẦN II TN - B  2021 

 



 2 

17/01/21                    CHÚA NHẬT TUẦN 2 TN – B  
                                                 Ga 1,35-42 

 

RÁP-BI, THƯA THẦY! 

Đức Giê-su hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa 

là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã 

đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. (Ga 1,38-39) 

 

Suy niệm: Cuộc sống vẫn cứ thế. Nhà nông mong mùa thu hoạch kiếm 

hoa màu. Công nhân viên chức mong cuối tháng kiếm đồng lương. 

Người bán mong có người mua để kiếm đồng lời. Học trò mong đỗ đạt 

kiếm tìm một cuộc sống sung sướng hơn. Thế mà những người môn đệ 

mới lần đầu tiếp xúc với Chúa, đã nhanh nhẩu đáp: “Ráp-bi, Thầy ở 

đâu?” Vâng, họ chỉ muốn tìm chính Thầy, và muốn đến chính nơi Thầy 

ở, và lưu lại đó với Thầy. Cuối cùng, các ông đã chia sẻ sứ mệnh của 

Thầy và cùng chết với Thầy. Người môn đệ Chúa hôm nay tìm gì? Tiền 

bạc, việc làm, tiện nghi… Nhưng không đủ nếu chúng ta dừng lại ở đó 

và coi đó là cùng đích của cuộc đời. Hãy tạ ơn Chúa đi bạn, vì được 

Giáo Hội hướng dẫn giới thiệu, được Chúa soi sáng thúc đẩy, bạn còn 

biết tìm chính Chúa. Tìm Chúa nơi tha nhân, nơi cuộc sống cộng đoàn, 

nơi bổn phận mỗi ngày. Tìm Chúa rồi, hãy ở lại với Ngài, hãy để Ngài 

ở lại với ta. 

 

Mời Bạn: Khi bạn rong ruổi tìm kiếm lợi lộc cuộc đời mà không bao 

giờ thấy thỏa mãn, đó là dấu hiệu bạn chưa tìm và chưa gặp Chúa. Hãy 

bắt đầu tìm Chúa ngay đi bạn. Không bao giờ là quá sớm hoặc quá trễ. 

 

Sống Lời Chúa: “Hãy đến và sẽ thấy”. Hôm nay, bạn thử quyết tâm 

sống một ngày Chúa Nhật thật trọn vẹn, đỉnh cao là việc tham dự 

Thánh Lễ. 

 

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin đồng hành với con trong mọi bước đường 

cuộc sống, để trong mọi việc, con luôn nhận ra sự hiện diện của chính 

Chúa, cùng làm với Chúa và luôn theo ý Chúa. Amen. 
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18/01/21                       THỨ HAI TUẦN 2 TN 
                Bắt đầu tuần lễ cầu nguyện hiệp nhất Ki-tô giáo  
                                                 Mc 2,18-22 

 

CẢM NHẬN SỰ KHÁC BIỆT 

Có người đến hỏi Chúa Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và 

các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn 

chay?” (Mc 2,18) 

 

Suy niệm: Người nêu vấn nạn này quả là biết quan sát và biết nhận ra sự 

khác biệt: các môn đệ của Gio-an và phái Pha-ri-sêu thì giữ chay, còn 

môn đệ Chúa Giê-su thì không. Tại sao có sự khác biệt này? Câu hỏi này 

thật quan trọng, vì có giải đáp được nó thì mới tìm ra được đặc điểm 

riêng của người môn đệ Chúa Ki-tô. Chính Ngài giải đáp vấn nạn này: 

Ăn chay hay không là tuỳ ở chàng rể, mà chàng rể là hình ảnh chỉ về 

Đức Ki-tô. Các môn đệ Ngài không ăn chay ư? Thưa, có chứ! Nhưng họ 

sẽ không ăn chay như một phương thế để giảm cân, hay để chữa bệnh. 

Thậm chí cũng không phải để được coi là đạo đức. Họ có ăn chay nhưng 

để biểu lộ tâm tình khao khát tột cùng: muốn chia sẻ những nỗi niềm tha 

thiết nhất của Ngài, muốn kết hiệp với Ngài thật sâu xa. Và các việc khác 

cũng thế: làm hay không làm cũng chỉ vì Đức Ki-tô mà thôi. 

Mời Bạn: Hẳn bạn cũng tham gia nhiều công tác từ thiện, làm nhiều 

việc hữu ích cho người khác, nhưng liệu trong những công việc ấy, bạn 

có thể hiện được nét độc đáo của người môn đệ Chúa, hay bạn chỉ làm 

như một nhân viên xã hội? Để thể hiện được điều đó trước tiên bạn cần 

cảm nhận được nơi chính mình niềm khao khát sống cho Đức Ki-tô, vì 

Đức Ki-tô mà thôi. 

Chia sẻ: Kiểm điểm một công tác xã hội hay từ thiện mà nhóm của bạn 

đã thực hiện xem có biểu lộ được tinh thần của Đức Ki-tô không. 

Sống Lời Chúa: Trước khi làm một việc gì, bạn dành một phút cầu 

nguyện và xin Chúa thánh hoá công việc đó. 

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha. 
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19/01/21                         THỨ BA TUẦN 2 TN 
                                               Mc 2,23-28 

 

CẦN BIẾT PHÂN ĐỊNH 

“Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người 

cho ngày sa-bát.” (Mc 2,27) 

 

Suy niệm: Ngày sa-bát, ngày hưu lễ, là ngày để thánh hoá cho Thiên 

Chúa, để nghỉ ngơi, người ta cùng nhau tới hội đường hội họp, nghe 

đọc Kinh Thánh, cầu nguyện. Đây là truyền thống lâu đời, bắt nguồn từ 

giao ước thánh thiêng, đã ăn rễ sâu trong nếp sống văn hoá xã hội của 

dân Do Thái. Ngày sa-bát, Chúa Giê-su vẫn thường tới hội đường giảng 

dạy (Mc 6,2). Ngài không yêu cầu bỏ ngày hưu lễ này, tuy nhiên đối 

với Ngài, không được câu nệ, vin vào luật lệ con người đặt ra để cấm 

cản những việc làm tốt đẹp và cấp thiết để phục vụ và giúp cho phẩm 

giá con người được thăng tiến; bởi vì Ngài cho biết: “Ngày sa-bát được 

tạo ra cho loài người chứ không phải loài người cho ngày sa-bát.” 

 

Mời Bạn: Ở mọi thời và mọi nơi, bức tranh văn hóa xã hội luôn đan 

xen các mảng tối, sáng. Có những phong tục tập quán chứa đựng những 

giá trị tâm linh cao đẹp nhưng cũng không thiếu những thực hành phản 

cảm, mê tín, những hủ tục cần loại bỏ. Ki-tô hữu nhờ Lời Chúa phân 

định để tiếp cận chúng với thái độ vừa cởi mở vừa tỉnh thức, như lời 

khuyên của thánh Phao-lô: “Những gì là chính trực tinh tuyền, những 

gì đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng 

khen, thì xin anh em hãy để ý” (Pl 4,8). 

 

Sống Lời Chúa: Phân định bằng cách cầu nguyện với Lời Chúa và bàn 

hỏi để dùng những giá trị Tin Mừng phát huy những nét đẹp của nền 

văn hoá dân tộc. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa là “đường, là sự thật và là sự sống,” Chúa sai 

chúng con đi vào giữa thế gian, xin giúp chúng con biết dùng lời chân 

lý của Chúa để thánh hoá thế gian về với Chúa. 



 5 

20/01/21                          THỨ TƯ TUẦN 2 TN 
                           Th. Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo 
                                                  Mc 3,1-6 

 

LÀM GÌ TRONG NGÀY SA-BÁT? 

Rồi Người nói với họ: “Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay 

điều dữ; cứu mạng người hay giết đi?” Nhưng họ làm thinh. (Mc 

3,4)  

 

Suy niệm: Xã hội ngày hôm nay có lắm điều mâu thuẫn: nào là tranh 

đấu cho quyền con người nhưng lại cho phép phá thai; nào là cổ võ cho 

hoà bình thế giới, nhưng chiến tranh chết chóc, khủng bố lại tràn lan đó 

đây; nào là nâng cao phẩm giá con người nhưng nhân phẩm của biết 

bao người đã bị chà đạp qua những tệ nạn xã hội như buôn người, ma 

tuý, thuốc lắc, bạo lực… Chẳng khác nào người Do Thái xưa “làm 

thinh” trước câu hỏi quá hiển nhiên: “Ngày Sa-bát được phép làm điều 

lành hay điều dữ; cứu mạng người hay giết đi?” Lời Chúa Giê-su thúc 

bách chúng ta phải suy nghĩ và trả lời chứ không được nín lặng. 

Mời Bạn: Phải chăng đang có nhiều mâu thuẫn ngay trong cách chúng 

ta sống đạo? Ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa, ngày nghỉ ngơi, ngày 

thờ phượng Thiên Chúa, ngày làm việc lành phúc đức, ngày thăm viếng 

ủi an nhau… Thế nhưng có khi ta lại lợi dụng ngày nghỉ để làm những 

việc ngược lại: để lỗi luật Chúa, để sống buông thả… Mỗi ngày chúng 

ta hãy coi lại cách sống, cách phản ứng của mình trước câu hỏi của 

Chúa Giê-su. Tôi phải làm gì vào ngày Chúa Nhật? Thờ phượng Thiên 

Chúa qua việc tham dự Thánh lễ và làm việc bác ái, tông đồ như thăm 

viếng người đau ốm, tật nguyền, tham gia sinh hoạt các đoàn thể trong 

giáo xứ… 

Sống Lời Chúa: “Giữ ngày Chúa Nhật” như ý Chúa muốn: Tham dự 

Thánh lễ, làm một việc tốt phục vụ tha nhân. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con một trái tim nhân hậu 

để con yêu mến Lời Chúa và luôn luôn yêu mến điều thiện hảo. Amen. 
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21/01/21                         THỨ NĂM TUẦN 2 TN 
                                     Th. A-nê, trinh nữ, tử đạo   
                                                  Mc 3,7-12 

 

TÌM ĐẾN VỚI CHÚA 

Từ miền Ga-li-lê,… từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem,… người ta lũ 

lượt đến với Người. (Mc 3,7.8) 

 

Suy niệm: Khi Chúa Giê-su thi hành sứ vụ công khai, nhiều người tìm 

đến với Ngài, nhưng cũng vì thế Ngài trở thành cái gai trong mắt giới 

lãnh đạo Do Thái; thế nên Ngài và các môn đệ phải tạm lui về phía 

Biển Hồ Ga-li-lê. Dù vậy, hữu xạ tự nhiên hương, dân chúng vẫn tìm 

đến với Chúa Giê-su. Không khó để nhận ra lý do tại sao người ta lũ 

lượt đến với Chúa: Chúa có quyền năng trừ quỷ và chữa lành mọi bệnh 

hoạn tật nguyền. Tuy nhiên, Chúa không phải là thầy thuốc càng không 

phải là thầy phù thủy, mà là Con Thiên Chúa làm người. Bệnh tật là 

điều gắn liền với thân phận con người. Sinh, bệnh, lão, tử: có được 

chữa lành khỏi bệnh rồi một ngày kia cũng phải lìa bỏ cuộc sống này. 

Qua việc chữa bệnh, trừ quỷ, Chúa hướng con người đế sự sống đời 

đời, hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài trong gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi. 

 

Mời Bạn: Động cơ của chúng ta khi đến với Chúa không còn là ơn 

chữa lành bệnh tật phần xác, song ưu tiên hướng đến việc được thánh 

hóa xác hồn. Ki-tô hữu là người có Chúa, người mang Chúa trong 

mình. Đó chính là hệ quả việc chúng ta đi theo, làm môn đệ của Ngài. 

Bạn đang thờ phượng Chúa vì động cơ gì thúc đẩy? 

 

Sống Lời Chúa: Điều làm đẹp lòng Chúa hơn cả là ta nhìn nhận Chúa 

Giê-su thực sự là Con Thiên Chúa, là Thiên- Chúa-làm-người đang ở 

giữa ta trong khung cảnh đời thường mỗi ngày. 

 

Cầu nguyện: Lạỵ Chúa, chúng con ước mong có nhiều người tìm đến 

với Chúa vì nhận ra tình thương của Chúa qua cách ăn nết ở của chúng 

con. Xin biến chúng con trở thành khí cụ tình yêu.  
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22/01/21                        THỨ SÁU TUẦN 2 TN 
                                 Th. Vinh-sơn, phó tế, tử đạo 
                                                Mc 3,13-19 

 

CHÚA “MUỐN” 

Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và 

các ông đến với Người. (Mc 3,13) 

 

Suy niệm: Khi suy niệm Lời Chúa hôm nay, thánh nữ Tê-rê-xa Hài 

Đồng Giê-su được đánh động bởi câu “Chúa chọn những kẻ Người 

muốn,” và thánh nữ rất thích lặp lại câu này. Quả thật, Thiên Chúa 

hoàn toàn tự do, không có ai làm cố vấn cho Ngài. Tình thương Chúa 

tuôn đổ trên ai là tùy ý Ngài. Chúa chọn những kẻ Người muốn. Chúa 

muốn, nhưng cũng rất tôn trọng sự tự do đáp lại của con người. Trước 

tiếng Chúa mời gọi, các tông đồ Phê-rô, An-rê, Gio-an, Gia-cô-bê hay 

Mát-thêu đã đáp lại, bỏ mọi sự theo Chúa ngay lập tức. Trong Tin 

Mừng theo thánh Mác-cô, Chúa Giê-su hỏi anh mù: “Anh muốn tôi làm 

gì cho anh?” (Mc 10,51). Và “phép lạ” đã xảy ra, ơn cứu độ tuôn trào 

khi “ý muốn” của anh mù trùng khớp với “ý muốn” của Chúa. Các môn 

đệ cũng thế, các ông đến với Chúa như “ý muốn” của Ngài. 

Mời Bạn: Bí tích Thánh tẩy cho thấy đức tin là ơn Chúa ban cho 

không,  Chúa muốn và chọn chúng ta. Phần mình, chúng ta có cảm 

nhận niềm vui vì được nhận biết Thiên Chúa, rồi đáp lại như các môn 

đệ ngày xưa không? 

Chia sẻ: Bạn hãy nói kinh nghiệm về sự giới hạn của bản thân, nhưng 

rồi Chúa muốn, và điều xảy ra ngoài sức mong đợi, hy vọng của bạn. 

Sống Lời Chúa: Giáo Hội đã chọn Chúa Nhật III thường niên là Chúa 

Nhật suy tôn LỜI CHÚA. Bạn hãy chọn một câu Lời Chúa để làm ý lực 

sống cho đời mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con nhận ra ý Chúa muốn mỗi 

ngày qua lời ánh sáng của Chúa. Và xin giúp con đáp lại “con muốn” 

với thánh ý của Ngài. Amen. 
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23/01/21                         THỨ BẢY TUẦN 2 TN 
                                               Mc 3,20-21 

 

ĐÁM ĐÔNG SAY MÊ LỜI 

Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các 

môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, 

liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. (Mc 3,20-21) 

 

Suy niệm: “Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến.” Đám đông 

cần gì nơi Ngài mà lại kéo đến? Họ đến với Ngài mong được chữa 

bệnh, trừ quỷ, nhưng cũng có rất nhiều người muốn được nghe lời rao 

giảng của Ngài, họ say mê lời Ngài. Họ đến đông đảo, liên tục, quấy 

rầy đến độ thầy trò không có thời giờ ăn uống nữa. Thế là Ngài lại vui 

vẻ gặp gỡ, loan báo Lời Hằng Sống cho họ. Cũng không lạ gì khi thân 

nhân Chúa Giê-su cho rằng Ngài bị mất trí. Họ không làm sao hiểu nổi 

lý do nào khiến Ngài bỏ một công ăn việc làm ổn định, đi lang thang 

rao giảng khắp ba miền, chọn các môn đệ ít học, giao du với các kẻ tội 

lỗi, giảng dạy những điều ngược với truyền thống xưa nay. Chúa hiểu 

nhu cầu sâu xa của con người: không chỉ đói cơm bánh, mà còn đói 

khát Lời Hằng sống, ý nghĩa cuộc đời, lẽ sống cho mình.  

 

Mời Bạn: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ bởi 

mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mc 4,4). Có khi nào Lời an ủi 

bạn, mở cho bạn khung trời mới, Lời giải thoát bạn, để rồi bạn say mê 

Lời như đám đông, đến nỗi quên cả ăn ngủ? Hay có khi nào bạn để cho 

việc rao giảng Lời khiến bạn say mê và chiếm hết thời gian của bạn, 

đến nỗi bạn không có giờ ăn uống? 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn dành ít phút để “ở lại” với Lời, để Lời 

nuôi dưỡng bạn. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Lời Chúa qui tụ đám đông, Lời làm 

người ta say mê. Xin cho các Giáo hội Ki-tô được hiệp nhất nhờ say mê 

và được qui tụ nhờ Lời Ngài. Amen. 


