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16/01/22                      CHÚA NHẬT TUẦN 2 TN – C  
                                                  Ga 2,1-11 

 

TIỆC CƯỚI THỜI COVID 

Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu 

rồi.” (Ga 2,3) 

 

Suy niệm: Cơn đại dịch Covid đã xoá sạch mùa cưới thường rộ lên vào 

dịp cuối năm. Có những đám cưới phải hoãn đi hoãn lại nhiều lần. Có 

những đám phải ứng biến tổ chức “online” hoặc trong khu cách ly. Nhưng 

đó mới chỉ là khúc dạo đầu của biết bao thách thức khiến cho những lời 

chúc trăm năm hạnh phúc tưởng chừng như bất khả thi. Đám cưới tại Cana 

cũng rơi vào cảnh bế tắc vì một sự cố bất ngờ: “Họ hết rượu rồi!” Cặp 

mắt tinh tế và trái tim luôn quan tâm của Mẹ Ma-ri-a khiến Mẹ nhận ra 

được nỗi khó khăn ấy của gia chủ. Đức Giê-su đang cư xử như một vị 

khách mời không can dự vào công việc của nhà đám vì “giờ của Ngài 

chưa tới”; nhưng trước lời tế nhị của Mẹ chỉ bảo các gia nhân: “Ngài bảo 

gì các anh cứ làm theo”, Chúa Giê-su biết “đã đến giờ” Ngài làm “dấu 

lạ đầu tiên” biến nước lã thành rượu ngon, và các môn đệ đã tin vào Ngài. 

Mời Bạn: Đôi tân hôn tại Cana được giải gỡ khỏi cơn bế tắc và tiệc cưới 

của họ đã nên trọn vẹn nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Ma-ria. Mỗi người 

chúng ta và mỗi gia đình không tránh khỏi những khó khăn thách đố. 

Lắm khi cuộc sống gia đình trở nên khô cằn tẻ nhạt vì thiếu đi chất men 

nồng ấm của tình yêu. 

Tại sao không đến với Mẹ, để Mẹ chuyển cầu cùng Chúa giúp chúng ta 

lấy lại năng lượng hồn hậu và đằm thắm của tình yêu, một tình yêu lớn 

lên trong tình yêu Thiên Chúa? 

Sống Lời Chúa: Siêng năng lần chuỗi Mân Côi để nhờ Mẹ dẫn chúng ta 

đến với Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con trước 

toà Chúa. Có Mẹ chúng con không sợ lạc đường khi đến với Giê-su, Con 

của Mẹ. 
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17/01/22                          THỨ HAI TUẦN 2 TN 
                                        Th. An-tôn, viện phụ 
                                                  Mc 2,18-22 

 

PHỤNG SỰ CHÚA TRONG HÂN HOAN 

“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với 

họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được.” (Mc 

2,19) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su không định nghĩa Nước Trời là gì. Ngài diễn tả 

Nước Trời bằng dụ ngôn và thể hiện Nước Trời bằng thái độ và cách hành 

xử của Ngài. Ngài đã so sánh Nước Trời như một tiệc cưới mà Ngài là 

chàng rể. Sự hiện diện của Ngài làm cho thực khách hân hoan. Chúa Giê-

su không loại bỏ việc chay tịnh, Ngài đã ăn chay 40 ngày trong hoang địa. 

Ở đây Ngài muốn nói lên điều thiết yếu này, đó là niềm vui của đời sống 

ki-tô hữu là có Chúa ở cùng. Và khi sống tốt mối tương quan với Thiên 

Chúa thì tha nhân không còn là hoả ngục mà là những người anh em rất 

thân mến kết liên với nhau trong niềm vui và tự do của con cái Thiên Chúa. 

 

Mời Bạn: Bạn có cảm thấy vui tươi, hạnh phúc trong đời sống ki-tô hữu 

không? Cách sống đạo của bạn có đem lại niềm vui, an bình cho những 

người sống chung quanh bạn không? Bạn có thể cùng sống, cùng làm 

việc với người khác một cách hài hoà không? 

Chia sẻ: Tôi phải thay đổi điều gì? phải sống thế nào để được Chúa luôn 

ở với tôi? 

Sống Lời Chúa: Có Chúa là có tình yêu, có niềm vui, có hạnh phúc. Với 

Chúa tôi sẽ chu toàn mọi lề luật trong vui tươi, bác ái, theo đúng ý Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì Chúa yêu chúng con. 

Chúa muốn chúng con được sống với Chúa, sống vui tươi, hạnh phúc. 

Xin Chúa giúp chúng con biết canh tân đời sống để xứng đáng được vào 

dự tiệc với Chúa trong Nước Trời. 
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18/01/22                      THỨ BA TUẦN 2 TN 
                  Tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Ki-tô hữu  
                                              Mc 2,23-28 

 

YÊU THƯƠNG CHU TOÀN LỀ LUẬT 

“Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người 

cho ngày sa-bát.” (Mc 2,27) 

 

Suy niệm: Người Pha-ri-sêu thấy các môn đệ Chúa Giê-su trên đường đi 

bứt vài bông lúa chà sát để ăn cho đỡ đói, liền vin vào đó để bắt bẻ họ vi 

phạm luật ngày sa-bát. Nhân cơ hội đó, Chúa Giê-su cho thấy chuẩn mực 

xét đoán của Ngài là tình thương và vì hạnh phúc cho con người. Lề luật 

được đặt ra không phải để bắt con người trở thành nô lệ cho nó mà là để 

đem lại hạnh phúc cho con người. Thiên Chúa yêu thương con người; 

ngay cả khi con người phạm tội phản nghịch lại Thiên Chúa, Ngài vẫn 

yêu thương, trung tín và hoạch định chương trình để cứu chuộc con 

người. 

Mời Bạn: Thánh Augustinô nói: “Hãy yêu đi rồi thì làm gì thì làm”. Đó 

không phải là coi thường, phá bỏ lề luật bởi vì thánh Phao-lô viết: “Yêu 

thương là chu toàn lề luật” (Rm 13,8.10). Và luật Chúa Giê-su dạy, điều 

luật duy nhất và tóm gọn mọi lề luật, đó là: “Anh em hãy yêu thương 

nhau như Thầy yêu thương anh em” (Ga 13,34). Tình yêu làm cho luật 

lệ trở nên sống động và có ý nghĩa. Bạn và tôi đã cảm nghiệm được tình 

Chúa như thế nào trong cuộc đời qua những biến cố? Chúng ta giữ luật 

Chúa vì tình yêu hay vì sợ tội? 

Sống Lời Chúa: Như thánh Tê-rê-sa Hài đồng Giê-su, chúng ta hãy làm 

tất cả với lòng yêu mến Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã làm tất cả chỉ vì yêu chúng con. Chúa 

dạy chúng con sống tình yêu đích thực. Chính tình yêu Chúa làm chúng 

con được hạnh phúc thật. Con muốn được thưa lên với Chúa như thánh 

Augustinô: “Chúa đã tạo dựng nên chúng con cho Chúa nên lòng chúng 

con khắc khoải cho đến khi yên nghỉ trong Chúa”. 
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19/01/22                         THỨ TƯ TUẦN 2 TN 
                                                Mc 3,1-6 

 

LỰA CHỌN CỨU SỐNG 

“Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người 

hay giết đi?” (Mc 3,4) 

 

Suy niệm: Chúa Giê-su gặp một người bại tay tại hội đường nhằm vào 

ngày sa-bát. Nếu Ngài chào hỏi rồi hẹn gặp anh ta vào hôm sau thì có lẽ 

mọi việc sẽ diễn ra êm thắm, không xảy ra xung đột với những người 

đang rình rập tìm cớ để tố cáo Ngài. Nhưng không, Ngài mời anh ra đứng 

giữa, đặt ra câu hỏi, một câu hỏi xoáy vào nguyên tắc luân lý cơ bản mà 

nhóm Pha-ri-sêu và Hê-rô-đê đang cố nhắm mắt làm ngơ: “Ngày sa-bát, 

được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng hay giết đi?” Rồi trước 

các con mắt soi mói của họ, Chúa Giê-su lựa chọn “điều lành” và “cứu 

sống”, Ngài đã chữa lành cho người bệnh ngay lúc đó, dù phải trả giá 

bằng sự an toàn của tính mạng mình khi họ họp nhau bàn tính để tìm cách 

giết Ngài. 

 

Mời Bạn: Là Ki-tô hữu là bước theo Chúa Ki-tô, là chọn lựa “làm điều 

lành” là “cứu sống” thay vì giết chết. Đây là một chọn lựa nghiêm túc, 

không chỉ là đồng ý trên lý thuyết, mà phải thể hiện trong hành động, 

trong cách sống, cách ứng xử hằng ngày của mình. Lắm khi để sống trung 

thực với điều mình tin, họ phải can đảm lội ngược dòng, chấp nhận thua 

thiệt, hay bị người khác chê bai, khinh miệt. 

 

Sống Lời Chúa: Trước các quyết định quan trọng trong đời, tôi luôn cầu 

nguyện xin Chúa soi sáng giúp tôi nhận biết và làm theo thánh ý Chúa 

muốn. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con vẫn biết theo Chúa là đi con đường 

hẹp nhưng xin ban cho con tinh thần can đảm và kiên trì để bước đi theo 

Chúa, tin tưởng rằng Chúa đang dẫn con đi trong ánh sáng chân lý để 

đạt tới hạnh phúc và niềm vui vĩnh cửu. Amen. 
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20/01/22                           THỨ NĂM TUẦN 2 TN 
                              Th. Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo 
                                                   Mc 3,7-12 

 

LIỆU CÓ SỰ THẬT TỪ MA QUỶ? 

Các thần ô uế vừa thấy Người liền sụp lạy và hô lên rằng: “Ngài là Con 

Thiên Chúa!” Nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì 

về Người. (Mc 3,11-12) 

 

Suy niệm: Theo lẽ thường, ma quỷ chẳng muốn ai tin nhận Chúa Giê-su 

là Con Thiên Chúa. Thế nhưng lạ thay hôm nay chúng lại “rao” điều đó 

công khai trước mặt mọi người. Điều kỳ lạ hơn, chính Chúa Giê-su cấm 

không cho chúng tiết lộ về Ngài. Phải chăng có gì bí ẩn trong câu chuyện 

này? Đúng là ma quỷ đang muốn phá đám bằng cách tiết lộ thân thế và 

sứ mạng cứu thế của Chúa Giê-su, điều mà đúng ra mỗi người phải nói 

lên bằng sự xác tín của mình. Vả lại, Chúa Giê-su còn lạ gì chiến thuật 

của ma quỉ! Chúng đã từng đưa chiêu bài “nếu ông là Con Thiên Chúa” 

để cám dỗ Ngài đi lệch khỏi chương trình cứu độ của Chúa Cha. Nay 

chúng lại muốn “phá bĩnh” bằng chính những lời có vẻ đúng nhất, thật 

nhất nhưng lại khiến người ta hiểu sai vai trò cứu thế của Ngài theo kiểu 

một vị vua trần tục. Và vì vậy Ngài đã cấm chúng nói thêm. 

Mời Bạn: Chúng ta dễ bị cám dỗ coi Hội Thánh như một phương thế để 

đạt được lợi lộc hay quyền lực thế tục. Noi gương Chúa Giê-su, chúng ta 

khước từ thứ sự thật từ ma quỉ để bước theo con đường tự hiến phục vụ 

trong khiêm tốn và yêu thương. Mặt khác Ngài dạy chúng ta “có thì nói 

có,” dùng lời nói để xây dựng Hội Thánh thành một “Nước sự thật và sự 

sống, yêu thương và an bình” (Kinh Năm Thánh 2010). 

Sống Lời Chúa: Châm ngôn sống: Khiêm tốn phục vụ (x. Mc 10,43-44) 

và nói sự thật trong lòng mến (x. Ep 4,15). 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tin nhận sự thật Chúa 

dạy để được quy tụ trong Nước Cha, là Nước sự thật và sự sống, yêu 

thương và an bình. 
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21/01/22                          THỨ SÁU TUẦN 2 TN 
                                      Th. A-nê, trinh nữ, tử đạo  
                                                   Mc 3,13-19 

 

ĐỂ Ở VỚI NGÀI VÀ ĐƯỢC SAI ĐI 

Đức Giê-su lên núi… gọi những kẻ Ngài muốn… để các ông ở với 

Người, và để Người sai các ông đi rao giảng. (Mc 3,13.14) 

 

Suy niệm: Theo thánh Mác-cô, việc Chúa gọi các Tông đồ diễn ra trên 

“núi” mang ý nghĩa đặc biệt. Dưới nhãn quan thần học Kinh Thánh, núi 

và biển gợi nhớ đến nơi hùng vĩ nhưng thanh vắng, nơi Thiên Chúa gặp 

gỡ con người (Virgil Howard). Việc Chúa tách riêng Nhóm Mười Hai 

với đám đông nhắc ta ý thức sự chọn lựa các cộng sự viên Nước Trời là 

một lựa chọn độc đáo, từ giữa thế gian, sinh sống, hoạt động giữa thế 

gian, nhưng không còn thuộc về thế gian nữa. Như vậy các ông mới có 

thể toàn tâm toàn ý “ở với Người” và việc Chúa “sai các ông đi rao giảng” 

mới thật sự có ý nghĩa quan trọng. 

 

Mời Bạn: Chúa đã chọn gọi bạn từ trong lòng mẹ. Rồi thánh hiến bạn 

qua phép Thánh tẩy và Thêm sức để cũng thực thi sứ mạng như các Tông 

đồ: ở với Ngài và được sai đi loan báo Tin Mừng. Bạn hãy ở lại với Ngài 

qua các giờ Thánh lễ, đọc-suy niệm Lời Chúa, cầu nguyện mỗi ngày… 

Bạn ý thức mình được sai đi khi nỗ lực sống tốt đẹp tư thế người môn đệ 

Ki-tô hữu trong gia đình, xứ đạo, và xã hội. Mỗi khi nghe lời kết lễ: “Lễ 

xong, chúc anh chị em đi bình an,” bạn lại nhớ sau khi ở lại với Chúa, 

đây là giây phút bạn được sai đi. 

 

Sống Lời Chúa: Là Ki-tô hữu, tôi luôn cảm tạ Chúa, không ngừng cầu 

nguyện và dấn thân làm cho Danh Chúa cả sáng. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã chọn gọi con vào Hội thánh 

Chúa. Xin ban ơn giúp sức để con cũng biết làm cho người khác trở thành 

con cái Chúa. Amen. 
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22/01/22                         THỨ BẢY TUẦN 2 TN 
                                    Th. Vinh-sơn, phó tế, tử đạo   
                                                  Mc 3,20-21 

 

HIỂU VỀ “CÁI ĐIÊN” CỦA CHÚA 

Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng 

Người đã mất trí. (Mc 3,21) 

 

Suy niệm: Ở chương ba thánh Mác-cô viết rằng người nhà nói Chúa Giê-

su bị mất trí, tính đi bắt Người. Chúng ta tò mò muốn biết tại sao họ lại 

toan tính như vậy. Qua Tin Mừng Mác-cô, chương hai, ta có thể nhận ra 

nhiều lý do khiến họ đi đến kết luận này. Trước hết là chọn môn đệ: muốn 

làm việc lớn, phải chọn giới tinh hoa của xã hội, không ai đi chọn mấy 

anh ngư dân làm nhóm nòng cốt cả. Thứ đến là gây “gai mắt” cho người 

khác khi ngồi chung bàn ăn uống với người tội lỗi. Rồi tranh luận với 

giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái về truyền thống: ăn chay, bứt lúa, chữa 

bệnh trong ngày Sa-bát. Coi chừng mất mạng như chơi! Cuối cùng là 

giảng dạy, chữa bệnh cho dân, để dân tuôn đến nhà đến nỗi không có giờ 

ăn uống. Chỉ có người bị “vấn đề tâm lý” mới hành xử như vậy! 

 

Mời Bạn suy gẫm lời của Thánh Phao-lô: “Chúng tôi có điên, thì cũng 

là vì Thiên Chúa” (2Cr 5,13), để rồi dám liều sống như thánh nhân: “Bị 

nguyền rủa, chúng tôi chúc lành; bị bắt bớ, chúng tôi cam chịu, bị vu 

khống, chúng tôi đem lời an ủi” (1Cr 4,12-13). Và như thế, bạn và tôi 

hiểu một chút về cái điên khi theo Chúa, cái điên rồ của Thiên Chúa. Bạn 

dám có chút điên rồ ấy không? 

 

Sống Lời Chúa: Sống một chút “điên”: “Bị nguyền rủa, chúng tôi chúc 

lành; bị bắt bớ, chúng tôi cam chịu” (1Cr 4,12). 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con chọn cái điên rồ của Chúa: 

cái điên sống phục vụ, cái điên rồ sống tha thứ, cái điên rồ hiệp hành 

loan Tin vui. Xin cho con luôn xác tín rằng “cái điên rồ của Thiên Chúa, 

còn hơn cái khôn ngoan của loài người” (1Cr 1,25). Amen. 


