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02/01/22               CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH                                            

                                               Mt 2, 1-12 
 

ĐẾN THỜ LẠY CHÚA 

“Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên 

chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mt 2, 2b) 

 

Suy niệm: Các hiền sĩ từ Phương Đông thấy vì sao của Đức Vua dân Do-

thái mới sinh nên tìm đến bái lạy Người. Tin này làm cho vua Hê-rô-đê 

hoảng sợ lo lắng cho ngai vàng của mình liền bày độc kế mưu hại Ấu 

Vương. Thế nhưng Thiên Chúa can thiệp để các hiền sĩ đi lối khác mà về 

nhà. Ánh sáng của “ngôi sao phương Đông” là dấu chỉ ơn cứu độ đã vượt 

khỏi biên giới Do Thái để hướng dẫn mọi người thành tâm thiện chí, thuộc 

mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, tìm đến với Con Thiên Chúa nhập thể làm người 

để qui tụ muôn dân vào Vương quốc hạnh phúc vĩnh hằng trên trời. 

Mời Bạn: “Ánh sao” của vua Ki-tô vẫn luôn xuất hiện trong tâm hồn 

mỗi người để dẫn đường họ đến gặp gỡ và thờ lạy Ngài. Hơn nữa, khi 

cảm nghiệm hạnh phúc được ánh sáng đức tin soi chiếu, chúng ta được 

mời gọi chiếu toả ánh sáng chân lý và tình yêu Chúa cho những người 

chưa nhận biết Chúa, qua đời sống yêu thương phục vụ và chuyên chăm 

thờ phượng Chúa của mình. 

Sống Lời Chúa: Nhờ những giờ phút cầu nguyện suy niệm Lời Chúa, 

bạn có thể nhận ra ánh sáng của Ngài. Và dù có gặp phải những thách 

đố, bạn vẫn kiên tâm tìm kiếm Chúa và hiến dâng chính mình để thờ lạy 

Người. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, các hiền sĩ tha thiết lên đường tìm kiếm Chúa 

và Chúa đã cho họ được thấy Chúa. Xin cho chúng con chuyên chăm 

suy gẫm Lời Chúa và sẵn sàng lên đường đến Chúa và tha nhân, dù 

hành trình đức tin có lúc mịt mờ khó xác định được. Xin ánh sáng Chúa 

dẫn bước chúng con trên đường đời để chúng con luôn bước đi trong 

tình yêu Chúa. Amen.
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03/01/22                    THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH 

                                    Thánh Danh Chúa Giê-su   
                                            Mt 4,12-17.23-25 

 

ĐỊA CHỈ ĐÁNG LƯU Ý 

“Hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối 

tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng của 

bóng tối tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.” (Mt 4,15-16) 

 

Suy niệm: Thay vì chọn Giê-ru-sa-lem hay những địa danh nổi tiếng của 

Do Thái làm điểm truyền giáo đầu tiên, Đức Giê-su chọn miền Ga-li-lê, 

là nơi có nhiều dân tộc và người ngoại giáo sinh sống. Sự khác thường 

này là dấu chỉ loan báo Nước Thiên Chúa đã đến: phòng tiệc Nước Trời 

mở sẵn, không chỉ dành cho những khách có thiệp mời, mà còn cho 

những khách ở các ngả đường, bất kể sắc dân, văn hoá, nô lệ hay tự do. 

Tin Mừng không giới hạn ở Do Thái, nhưng cho muôn dân. Ga-li-lê như 

là một thế giới nhân loại thu hẹp, nay trong thế giới này, Đức Giê-su đang 

vãi xuống những hạt giống đức tin, bằng cách rao giảng Tin Mừng, chữa 

lành bệnh hoạn tật nguyền cho dân. Người nông phu thì chờ mong mùa 

gặt, Đức Giê-su cũng chờ mong ngày hạt giống nẩy bông kết hạt. Tin 

Mừng thuật lại, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm ở Ga-li-lê này “đã 

tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en” (Mt 15,31). 

Mời Bạn: Nơi bạn đang sống hội tụ nhiều thành phần, chính kiến, tôn 

giáo, trình độ, có khi đa số là những người chưa biết Chúa. Chúa có vô 

tình khi để bạn sống ở giữa môi trường ấy không? Hay Ngài đang muốn 

nơi bạn điều gì? 

Chia sẻ: Người xưa nhắc nhở “văn ôn, võ luyện”, còn bạn, bạn làm gì 

để tài bồi cho kinh nghiệm truyền giáo? 

Sống Lời Chúa: Bạn hãy chọn làm một việc với ý hướng cầu nguyện 

cho việc truyền giáo. 

Cầu nguyện: Hát “Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán, lúa chín đầy đồng...”
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04/01/22                   THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH 

                                               Mc 6, 34-44 

 

MỤC TỬ VÀ TRÁCH NHIỆM 

Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám rất đông thì chạnh lòng 

thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. (Mc 6, 34) 

 

Suy niệm: Cựu Ước thường dùng hình ảnh “bầy chiên không có người 

chăn dắt” để nói lên tình cảnh đáng thương của dân Chúa bơ vơ thiếu 

vắng mục tử. Đàn chiên không có người chăn đã là đáng buồn. Có người 

chăn mà không thi hành phận sự mục tử thì càng đáng buồn hơn nữa. 

Thời Chúa Giê-su, dân chúng thì đói khát chân lý, những người có bổn 

phận hướng dẫn, lãnh đạo dân chúng, cụ thể là các luật sĩ, biệt phái, tư 

tế, thì lại bất trung. Họ làm cho đám đông hiểu sai về Đấng Cứu Thế. Họ 

đã biến Đền thờ thành nơi trục lợi thay vì nơi ban phát Lời Chúa. Cách 

sống nhập nhằng của họ thật tai hại cho đời sống đức tin của đoàn dân 

Chúa. Chúa Giê-su đến như mẫu mực lý tưởng cho các mục tử, vì Ngài 

là Mục Tử đích thực. Ngài chăm lo cho đoàn chiên mình, nuôi dưỡng 

chúng bằng lương thực bởi trời là chính Lời và Thân Mình Ngài. Ngài là 

mục tử thí mạng vì đoàn chiên. 

Mời Bạn: Không chỉ các giám mục, linh mục, mà những bậc làm cha 

mẹ, những người có trách nhiệm nơi một số người, cũng là những mục 

tử Chúa đã chọn đặt. Vì thế, chúng ta có phần trách nhiệm lớn khi tình 

trạng đạo đức của họ sa sút: phải chăng vì chúng ta không nói ý Chúa 

cho họ? Hay vì đời sống chúng ta không đúng với những gì chúng ta dạy? 

Sống Lời Chúa: Có những người Chúa trao cho bạn coi sóc. Hãy thực 

thi bổn phận mục tử với họ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương đến các mục tử của dân Chúa. Đặc 

biệt xin ban cho các giám mục, linh mục có trái tim của người mục tử, 

biết tận tụy lo cho đoàn chiên Chúa trao phó. 
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05/01/22         THỨ TƯ ĐẦU THÁNG SAU LỄ HIỂN LINH                          

                                                Mc 6, 45-52 
 

KHI THUYỀN CÓ CHÚA 

Khi các ông thấy Người đi trên mặt biển lại tưởng là ma, thì la lên… Lập 

tức, Người bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”. Người lên 

thuyền với các ông, và gió lặng.(Mc 6, 49-51)  

 
Suy niệm: Con thuyền các môn đệ vất vả chèo chống năm xưa khi phải chống 

chọi với sóng to gió lớn, là hình ảnh ‘con thuyền Giáo Hội’ và cũng là ‘con 

thuyền cuộc đời’ của mỗi người chúng ta hôm nay. Có một sự khác biệt rất lớn 

về số hành khách có mặt trên thuyền lúc đó. Khi thuyền không có Chúa, con 

thuyền bị chao đảo, các môn đệ phải vất vả bởi sóng to gió ngược. Hơn thế 

nữa, tâm hồn các môn đệ cũng hoang mang bất ổn: nhìn thấy Chúa, các ông lại 

sợ hãi, hoảng hốt tưởng là thấy ma. Trái lại, khi trên thuyền có Chúa: bên ngoài 

thì sóng gió liền yên lặng và thuyền của các ông hêt chao đảo, và bên trong tâm 

hồn các ông cũng được bình an, không còn sợ hãi nữa nhưng các ông lại bàng 

hoàng sửng sốt, có lẽ vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hoặc vì quá vui mừng. 

Điều quan trọng là các môn đệ nhận thấy rằng: khi trên thuyền có Chúa thì họ 

không còn sợ hãi. 

Mời Bạn: Thật bất hạnh cho chúng ta khi chúng ta không còn cảm thấy Chúa 

đang hiện diện trong cuộc đời mình, đặc biệt là những khi phải đối diện với 

sóng gió của cuộc đời. Như con thuyền của các môn đệ năm xưa, Chúa vẫn 

luôn đưa mắt nhìn và dõi theo con thuyền cuộc đời của mỗi người chúng ta 

hôm nay. Hãy luôn vững tin rằng, khi có Chúa thì ‘con thuyền đời’ của bạn 

được bình an. 

Chia sẻ: Nêu lên những cách nhìn tích cực đối với anh chị em trong cộng đoàn. 

Sống Lời Chúa: Chúa luôn ở với bạn. Bạn cần suy niệm Lời Chúa trong thinh 

lặng để nhận ra điều đó. 

Cầu nguyện: : Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững tin vào tình yêu quan 

phòng của Chúa. Amen. 
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06/01/22          THỨ NĂM ĐẦU THÁNG SAU LỄ HIỂN LINH 

                                                Lc 4, 14-22a 

 

ĐẤNG CỨU ĐỘ ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN 

Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà tại quý 

vị vừa nghe.” (Lc 5,21) 

 

Suy niệm: Đức Giê-su đã đến trần gian và Ngài đã làm cho lời các ngôn sứ 

ngày xưa được nên trọn vẹn. Thật vậy, toàn dân đang mong ngóng Đấng Cứu 

Thế đến để giải thoát họ như lời ngôn sứ báo trước, thì giờ đây, Đức Giê-su 

khẳng định lời đó đang được ứng nghiệm nơi chính Ngài. Quả thật, từng lời 

nói, từng việc làm Chúa Giê-su thực hiện là những dấu lạ minh chứng điều đó. 

Tiếc thay, người Do Thái tại Na-da-rét, “nơi người sinh trưởng” đã không 

nhận biết chỉ vì mắt họ bị che khuất bởi một thành kiến: “Ông này không phải 

là con ông Giu-se đó sao?” 

 

Mời Bạn: Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa mang lấy xác phàm nhân loại, để chữa 

lành nhân loại khỏi vết thương chết chóc của tội lỗi và phục hồi cho con người 

phẩm giá cao quý nhất là địa vị làm con cái Thiên Chúa. Não trạng trần tục 

ngày xưa đã ngăn cản người Do Thái nhận biết Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a 

thế nào, thì con người thời đại hôm nay cũng thế, trước tiên phải thanh luyện 

mình khỏi tinh thần thế tục đó thì mới có thể đón nhận Đức Ki-tô và Tin Mừng 

của Ngài. 

 

Sống Lời Chúa: Trong kinh Vinh Danh, chúng ta tuyên xứng Đức Ki-tô là 

Chúa, là Đấng Thánh, là Con Đức Chúa cha, hôm nay Ngài đã đến để ở cùng 

chúng ta. Chúng ta hân hoan, tin tưởng, cậy trông và cùng bước cùng đi với 

Ngài trong hành trình đức tin của mỗi người. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su chúng con cảm tạ Chúa vì muôn vàn ân sủng 

Chúa thương ban cho chúng con nhờ việc giáng sinh cứu độ chúng con – chúng 

con xin chúc tụng ngợi khen Ngài. Amen. 
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07/01/22             THỨ SÁU ĐẦU THÁNG SAU LỄ HIỂN LINH 

                                                    Lc 5, 12-16 
 

CÂỴ TRÔNG VÀ PHÓ THÁC 

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” (Lc 5, 12b) 

 

Suy niệm: Những bệnh nhân Covid ngày nay, hơn ai hết, có kinh nghiệm 

đau thương thế nào là cô đơn khi bị cách ly khỏi những người thân của 

mình. Không được tiếp xúc, không được dùng chung đồ dùng, vì sợ lây 

bệnh. Cách ly tập trung lại càng ngặt nghèo hơn: lúc bệnh nặng, hấp hối 

hoặc lìa đời cũng không được gặp người thân của mình. Có như thế mới 

hiểu được tâm trạng của những người phong cùi thời Chúa Giê-su, là 

những người bị loại trừ khỏi đời sống xã hội, bị coi là ô uế đối với việc 

phụng tự, bị coi như đã chết: họ sống vật vờ như những xác sống nơi mồ 

mả, hang núi. Thế mà hôm nay người phong cùi này “to gan” chạy đến 

sấp mặt xuống nài van Đức Giê-su cách cậy trông và phó thác: “Lạy 

Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Tất nhiên là 

Chúa muốn. Ngài đến để chữa lành, để cứu độ; Ngài đã nói: “Tôi muốn, 

anh sạch đi” (Lc 5, 13). 

Mời Bạn: Có thể bạn đang trăn trở vì tình trạng tội lỗi, bất toàn của mình; 

nhưng có bao giờ bạn dám vượt qua những định kiến của người xung 

quanh, vượt qua những mặc cảm của bản thân mình để đến với Chúa, xin 

Ngài thương xót chữa lành và thanh tẩy bạn không? 

Sống Lời Chúa: Dành thời gian mỗi ngày để kiểm điểm đời sống, xin 

ơn hoán cải và đến với bí tích Hoà giải để được chữa lành. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn có lòng tin tưởng 

tuyệt đối vào Chúa như người phong cùi hôm nay, để con can đảm chạy 

đến sấp mình trao dâng tất cả cuộc đời con trong bàn tay Chúa với 

lòng cậy trông và phó thác cách tuyệt đối. Amen. 
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08/01/22                  THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH  

                                                Ga 3, 22-30 

 
NIỀM VUI CỦA NGƯỜI VAI PHỤ 

“Người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng… Đó là niềm vui của thầy, niềm 

vui ấy bây giờ đã trọn vẹn.” (Ga 3, 29) 

 

Suy niệm: “Đừng tưởng cứ khóc là sầu/ Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong 

lòng” (Bùi Giáng). Thi sĩ muốn ngụ ý rằng có những điều ta tưởng vậy 

nhưng không phải vậy, có những tâm tư bên trong vượt lên trên hiện 

tượng bên ngoài. Khi thấy Đức Giê-su cũng làm phép rửa như thầy mình, 

môn đệ Gio-an đã gặp ông than phiền vì có người đang “tranh ngôi đoạt 

vị” với thầy. Tưởng thầy sẽ đứng về phía mình, nào ngờ Gio-an lại bày 

tỏ niềm vui sâu xa, mãn nguyện vì ước nguyện lâu nay của ông đã thành 

tựu. Cuối cùng, Đấng Mê-si-a phải đến nay thực sự đã đến, để ông không 

phải chờ đợi thêm. Ý thức vai phụ là bạn của chú rể, Gio-an vui mừng 

khi chứng kiến lễ cưới long trọng giữa chú rể Giê-su và nàng dâu là toàn 

thể Ít-ra-en. Sống tâm tình cao đẹp đúng như lời ngôn sứ I-sai-a: “Như 

cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa 

ngươi thờ” (Is 62,5). 

Mời Bạn: Khi khẳng định mình không phải Đấng Ki-tô mà chỉ là “kẻ 

được sai đi trước mặt Người” (Ga 3,28), Gio-an cho thấy sự khiêm 

nhường tận đáy lòng của một người sống theo sự thật. Ông không cần và 

không muốn tô điểm cho bản thân vượt quá những gì mình có, bởi ý thức 

mình chỉ là người đóng vai phụ. Đơn giản vì sứ vụ của ông là để Chúa 

lớn lên còn mình nhỏ đi. Con người Gio-an là vậy đó. Vậy bạn học được 

gì từ nơi thánh nhân? 

Sống Lời Chúa: Sống nhân đức khiêm nhường là niềm vui sống trong 

ngày. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết nhỏ bé đi mỗi ngày, để 

Chúa được lớn lên và làm chủ đời con. Amen. 
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