
                      

                                                            

 
 

“Đây là Chiên Thiên Chúa,  

đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.” 
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15/01/23                    CHÚA NHẬT TUẦN 2 TN – A 
                                                Ga 1,29-34 

 

TỰ DO ĐÍCH THỰC 

“Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” (Ga 1,30) 

 

Suy niệm: “Chỉ có thể có tự do đích thực khi người ta vượt thoát khỏi 

chính mình để đi vào tự do của con cái Chúa” (Fénélon). Có thể nói 

rằng: Gio-an Tẩy Giả sống trong tự do đích thực đó. Ông không mạo 

nhận mình là Đấng Cứu Thế theo như ý kiến của dân chúng gán cho 

ông. Ông chỉ nhận rằng: ông chỉ là tiếng người hô trong hoang địa. Và 

như thế là đủ cho ông. Ông không ảo tưởng về mình, ông không bị choá 

mắt bởi ánh hào quang tán tụng của dân chúng. Ông hoàn toàn tự do. 

Ông lắng nghe tiếng “Đấng đã sai ông” để giới thiệu đích danh Đức 

Giê-su là “Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần” (Ga 1,33). 

 

Mời Bạn: Triết gia Socrates nói rằng: “Hãy tự biết mình.” Đó là điều 

làm cho bạn tự do. Vì thế, bạn hãy tự hỏi mình: Tôi có đang tự do 

không? Tôi có nhận ra mình đang ảo tưởng gì về chính mình không? 

Tôi có bị phụ thuộc bởi những lời khen chê của người khác khiến tôi 

không bình tâm tìm kiếm thánh ý Chúa để thi hành không? 

 

Sống Lời Chúa: Dành thời gian suy niệm dưới ánh sáng Lời Chúa để 

khám phá bản thân mình có những điểm gì tốt để phát huy, những điểm 

chưa tốt để cải thiện và nhất là biết ý muốn của Chúa nơi mình để mau 

mắn thi hành. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi dựng nên con, Chúa ban cho con tự do. 

Nhưng con đã đánh mất sự tự do đó khi con không tự biết mình, nhưng 

lại lệ thuộc vào lời khen tiếng chê của người khác. Xin ban cho con ơn 

can đảm để con dám nhìn nhận bản thân mình. Nhờ đó, con lại có được 

tự do. Amen. 
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16/01/23                         THỨ HAI TUẦN 2 TN 
                                               Mc 2,18-22 

 

TẠI SAO KHÔNG ĂN CHAY? 

“Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu lại 

ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” (Mc 2,18) 

 

Suy niệm: Ăn chay là hình thức đạo đức theo truyền thống của người 

Do-Thái mang ba ý nghĩa sau: một là để tỏ lòng sám hối và xin ơn, hai 

là đợi chờ Đấng Cứu Thế đến giải phóng dân khỏi ách đô hộ ngoại 

bang, ba là thể hiện lòng đạo đức. Tự bản chất việc ăn chay là điều tốt, 

và chính Chúa Giê-su cũng coi việc chay tịnh là phương thế để chống 

lại ma quỷ và chước cám dỗ. Nhưng vấn đề là người Pha-ri-sêu lấy “ăn 

chay” là thước đo để xét đoán người khác vì không giữ chay giống như 

họ. Đây chính là thái độ sống đạo vụ hình thức, coi những việc bề ngoài 

là điều duy nhất quan trọng, do đó đánh mất tinh thần của lề luật là “lẽ 

công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa” (Lc 11,42). 

 

Mời Bạn: Chúng ta cần cảnh giác trước nguy cơ biến những việc siêu 

nhiên thành hành vi thế tục khi “thi đua lập thành tích đạo đức” để rồi 

nhìn người khác bằng con mắt xét đoán và ganh tị theo kiểu “tôi không 

như tên thu thuế kia” (x. Lc 18,11), chỉ vì họ không làm các việc đạo 

đức giống như tôi. Trái lại chúng ta được mời gọi “đừng xét đoán” 

hoặc nếu có xét đoán thì hãy xét đoán với cặp mắt và trái tim của Chúa 

để thấu hiểu và cảm thông với nhau. 

 

Sống Lời Chúa:  Dành ít phút nhìn lại và quyết tâm tôi sẽ ăn chay với 

thái độ và tinh thần của Chúa mời gọi. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy chúng con ăn chay hãm 

mình để chiến đấu chống lại chước ma quỷ cám dỗ, xin cho chúng con 

cũng luôn ý thức ăn chay hãm mình với tấm lòng yêu mến Chúa chân 

thành và sống công bình nhân ái với tha nhân. Amen. 
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17/01/23                          THỨ BA TUẦN 2 TN 
                                       Th. An-tôn, viện phụ 
                                               Mc 2,23-28 

 

CHU TOÀN LỀ LUẬT 

Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê- su: “Ông coi, ngày sa- bát mà 

họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!” (Mc 2,24) 

 

Suy niệm: Tục ngữ Việt Nam có câu: “Quốc có quốc pháp, gia có gia 

quy”. Không một tổ chức, xã hội nào tồn tại mà không có luật lệ. Xã 

hội có luật của xã hội, tôn giáo có luật của tôn giáo, đoàn thể có luật 

của đoàn thể, mỗi quốc gia đều có luật pháp riêng của mình. Luật lệ 

nhằm bảo vệ quyền lợi con người và làm cho đời sống con người an 

toàn hạnh phúc. Do đó, tôn trọng luật lệ chính là bổn phận của mỗi con 

người trong xã hội. Những người Pha-ri-sêu đã phóng đại việc bứt vài 

bông lúa thành việc gặt lúa là việc cấm làm trong ngày sa-bát để tố cáo 

các môn đệ vi phạm luật Mô-sê. Lòng đố kỵ và óc nệ luật khiến họ 

đánh mất chính tinh thần của lề luật. Lề luật không còn phục vụ cho 

hạnh phúc con người mà bị họ dùng làm công cụ để lên án Đức Giê-su. 

 

Mời Bạn: Có những người không tôn trọng luật làm xáo trộn, gây chia 

rẽ trong cộng đoàn. Có những người lại quá nệ luật, xét đoán khắt khe, 

thiếu bao dung, thiếu bác ái với tha nhân. Vậy tôi phải đặt luật lệ ở vị trí 

nào trong đời sống để xây dựng tương quan với Chúa và tha nhân một 

cách tốt đẹp hơn? 

 

Sống Lời Chúa: Bạn và gia đình có đọc kinh tối chung hoặc đi lễ Chúa 

Nhật cách cập rập, thiếu hụt không? Bạn hãy sắp xếp công việc để làm 

các việc ấy cách trọn vẹn sốt sắng. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã truyền cho chúng con giới răn 

riêng của Chúa là yêu thương nhau như Chúa yêu thương. Xin cho chúng 

con biết lấy luật yêu thương của Chúa làm kim chỉ nam cho cuộc sống và chu 

toàn việc bổn phận của chúng con với lòng mến Chúa và yêu người. Amen. 
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18/01/23                           THỨ TƯ TUẦN 2 TN 
                    Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Ki-tô hữu hiệp nhất  
                                                  Mc 3,1-6 

 

NGÀY SA-BÁT, LÀM ĐIỀU LÀNH 

Đức Giê-su bảo người bị bại tay: “Anh chỗi dậy, ra giữa đây.” Rồi 

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

dữ, cứu mạng người hay giết đi?” (Mc 3,4) 

 

Suy niệm: Để đón nhận và sống sứ điệp Tin Mừng, cần biết nhìn và có 

một tấm lòng. Khi gọi người bị bại tay ra đứng giữa hội đường, Chúa 

Giê-su không có ý hạ giá anh, nhưng Ngài kêu gọi chúng ta hãy dám 

nhìn thẳng vào người anh em đau khổ, bị bỏ rơi, bị lãng quên và lắng 

nghe lời chất vấn của lương tâm: “Ngày Sa-bát được phép làm điều 

lành hay điều dữ?” Mệnh lệnh “làm lành lánh dữ” của lương tâm sở dĩ 

có tính tuyệt đối vô điều kiện bởi vì nó xuất phát từ chính Thiên Chúa. 

Người ta chỉ chu toàn bổn phận thánh thiêng thờ phượng Chúa khi và 

chỉ khi “làm điều lành”. Mà “điều lành” không gì khác hơn là phục vụ, 

chia sẻ cách cụ thể với người anh em đau khổ đang ở giữa cộng đoàn 

đây. 

Mời Bạn: Bạn đang làm những “điều lành” nào trong ngày Chúa Nhật, 

Ngày Của Chúa? Bạn có bận bịu công việc làm ăn đến nỗi không còn 

thì giờ cho Chúa, cho gia đình, con cái? Hay bạn cũng ngưng công việc 

làm thường ngày, những để mê đắm trong bài bạc, nhậu nhẹt say sưa? 

Chia sẻ: Ngày Chúa Nhật của bạn thường diễn ra như thế nào? Có thể 

sắp xếp cách khác để ngày ấy trở thành ngày của mến Chúa yêu người 

cách đặc biệt hơn không? 

Sống Lời Chúa: Gác lại việc làm ăn thường ngày để đi thăm một 

người trong khu xóm đang cần sự quan tâm chia sẻ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm cho con nhiệt tâm làm việc lành, 

biết yêu thương phục vụ những anh chị em nghèo khổ, bất hạnh xung 

quanh con. 
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19/01/23                         THỨ NĂM TUẦN 2 TN 
                                               Mc 3,7-12 

 

HIỆP THÔNG TRONG DÂN CHÚA 

Từ miền Ga-li-lê,… từ miền Giu-đê,… người ta lũ lượt đến với Người 

vì nghe biết những gì Người đã làm. (Mc 3,7-8) 

 

Suy niệm: Theo như Tin Mừng mô tả, dân chúng gần xa, có những 

người ở cách xa hàng trăm dặm, lũ lượt đi bộ đến với Chúa Giê-su để 

nghe Người giảng dạy và để được chữa lành. Cảnh tượng này hiện thực 

điều các tiên tri báo trước về thời thiên sai, thời muôn dân nô nức tiến 

về nhà Chúa. Đó cũng là hình ảnh đoàn dân mới của Thiên Chúa, ở mọi 

nơi, mọi thời được Lời Chúa quy tụ. Thiên Chúa không loại trừ ai. “Bất 

kỳ ai kính sợ Thiên Chúa và thực thi điều chính trực đều được Thiên 

Chúa tiếp nhận.” Ngài muốn “thánh hóa và cứu độ họ không như những 

cá nhân riêng rẽ” nhưng muốn kết hợp họ thành một dân tộc là dân 

Thiên Chúa. Vì thế, ai cũng được mời gọi gia nhập đoàn dân của Thiên 

Chúa, sống dưới quyền lãnh đạo của Đức Ki-tô cùng hiệp thông với 

nhau trong Chúa Thánh Thần. (x. Vatican II, Hiến chế Giáo Hội, số 9). 

 

Mời Bạn: Trong Hội Thánh, mọi người không còn là người dưng xa lạ 

với nhau nhưng là anh chị em trong cùng một gia đình của Thiên Chúa 

(x. Ep 2,19). Tất cả cùng chia sẻ sức sống, sứ mệnh của Hội Thánh, 

cùng đồng cảm, yêu mến, bênh vực Hội Thánh. 

 

Sống Lời Chúa: Hưởng ứng lời kêu gọi của Thư Chung năm 2022 của 

HĐGMVN, mọi người cùng nhau củng cố sự hiệp thông trong Dân 

Chúa qua việc lắng nghe Lời Chúa, tham dự Thánh Thể, hoán cải và 

làm việc bác ái. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho Hội Thánh Chúa trở thành mái 

nhà chung, nơi muôn người tìm đến nương thân, trú ngụ. Xin cho con 

biết dùng các ơn các huệ Chúa ban để dấn thân phục vụ Hội Thánh. 
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20/01/23                         THỨ SÁU TUẦN 2 TN 
                            Th. Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo 
                                                Mc 3,13-19 

 

LÀ TÔNG ĐỒ CỦA THẦY GIÊ-SU 

Bấy giờ Đức Giê-su gọi lại với Người  những kẻ mà Người muốn 

chọn. Người thành lập nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để 

Người sai đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. (Mc 3,13-15) 

 

Suy niệm: Đức Giê-su kêu gọi Nhóm Mười Hai để làm gì? – Để ở với 

Người và để Người sai đi rao giảng. Như vậy, trước khi được sai đi rao 

giảng Tin Mừng, thì các Tông đồ phải ở với Thầy mình 3 năm. Ở với 

Đức Giê-su, nghĩa là tiếp xúc, gặp gỡ, thân thiết, hiểu được nỗi lòng, có 

chung ý hướng, ước mơ như Thầy mình, trước khi đi rao giảng Tin 

Mừng. Đó là bí quyết huấn luyện tông đồ của ông Thầy Giê-su nổi 

tiếng. Ngày hôm nay, Hội Thánh cũng đang dùng phương pháp đó thôi. 

Bạn hãy nghe Jacques Delarue nói: “Mọi phần tử trong Hội Thánh phải 

sống Lời Chúa và yêu mến với cùng một tình yêu của Đức Giê-su. 

Chính vì thế, ngày Chúa nhật họ đi gặp gỡ Chúa trong Lời Người và 

trong Thánh Thể, trước khi nghe đọc: „Hãy đi bình an.‟ Hãy ra đi, đừng 

ở lại. Các bạn được sai đến cho mọi tạo vật.” 

Mời Bạn: Bạn đã “ở với Thầy Giê-su” thật sự chưa và ý thức mình 

được sai đi như thế nào trong hoàn cảnh hiện nay của bạn? 

Chia sẻ: Tôi, và nhóm của tôi có ý thức mình là tông đồ, nghĩa là mình 

được mời gọi ở lại với Thầy Giê-su và rồi được sai đi rao giảng không? 

Sống Lời Chúa: Năm mới này, tôi sẽ ở lại với Thầy Giê-su bằng việc 

gặp gỡ Ngài trong 5 phút đọc và cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày . 

Cầu nguyện: Lạy Thầy Giê-su, Thầy đã thương chọn gọi chúng con 

làm tông đồ của Thầy. Xin cho chúng con biết noi gương các thánh 

Tông đồ, biết ở với Thầy và sẵn sàng để Thầy sai đi rao giảng Tin 

Mừng cho người khác. Amen. 
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21/01/23                           THỨ BẢY TUẦN 2 TN 
                                      Th. A-nê, trinh nữ, tử đạo 
                                                 Mc 3,20-21 

 

CHÚA MẤT TRÍ, LỜI QUÁ KHÓ NGHE! 

“Họ nói rằng Ngài đã mất trí.” (Mc 3,21) 

 

Suy niệm: Có nhiều lý do khiến thân nhân cho rằng Đức Giê-su bị mất 

trí: bỏ công ăn việc làm để lang thang đây đó; không lập gia đình, kết 

giao với một nhóm ngư dân ít học; chống lại người Pha-ri-sêu, kinh sư 

trong các vấn đề tôn giáo truyền thống; không dùng quyền năng để 

phục vụ cho bà con họ hàng, cứ đi thi ân cho thiên hạ. Việc Ngài không 

chịu nghỉ ngơi, quên ăn quên ngủ để giảng dạy, chữa trị cho dân chúng, 

là giọt nước tràn ly đưa đến quyết định đi bắt Ngài về nhà. Quả thật 

Ngài đang “điên” với sứ vụ của mình, lao tâm lao lực vì sứ vụ Nước 

Trời ấy. Những tưởng gán cho Ngài bệnh “điên” đó là có thể kìm hãm 

ảnh hưởng của Ngài, thế nhưng thực tế thì ngược lại, Ngài đích thực là 

người mà dân chúng tìm đến chứ không phải giới Pha-ri-sêu, luật sĩ. 

 

Mời Bạn: Nếu cứ mãi suy tính được/mất, thắng/thua cho bản thân 

trong các công cuộc tông đồ, loan báo Tin Mừng, bạn sẽ chẳng bao giờ 

dám liều mình cả, vì lúc nào phần mất/thua sẽ về phía bạn. Tựa như 

Chúa Giê-su, bạn cũng phải chịu tiếng “điên, mất trí” khi yêu Chúa, 

hoạt động cho sứ vụ Ngài giao phó. Bạn có bao giờ dám bỏ thời giờ, 

sức lực để theo đuổi một điều tốt chưa?   

 

Sống Lời Chúa: Tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để đạt được lý tưởng 

mình đang theo đuổi, chẳng hạn như ơn gọi linh mục tu sĩ hay tình 

nguyện trong công tác bác ái xã hội. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tin tưởng gọi con vào làm 

vườn nho Nước Trời của Chúa. Xin cho con biết mến yêu và hết tình 

phụng sự Chúa trong mọi người. Xin hãy dùng con làm khí cụ bình an 

cho Nước Chúa mau trị đến. Amen. 


