
                      

                                                            

 
 

“Anh em đừng lo lắng về ngày mai: 

 ngày mai, cứ để ngày mai lo. 

 Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” 
                                                                     

                                                        (Mt 6, 34)                                                      
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22/01/23                      CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN  
                      Mồng Một Tết. Cầu bình an cho năm mới. 
                                                Mt 6,25-34 

 

LỜI CHÖC ĐẦU NĂM CỦA CHÖA 

“Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? 

Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời 

thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm 

Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những 

thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,31-33) 

 

Suy niệm: Trong những ngày đầu năm mới, chúng ta vẫn có thói quen 

chúc nhau nững điều thật tốt đẹp. Thế nhưng chúng ta cũng mường 

tượng rằng những lời chúc đó nếu không phải là những ngôn từ rập theo 

khuôn sáo thì cùng lắm cũng chỉ là những ước mơ mà thôi. Phần Chúa, 

Ngài cũng dùng Lời Ngài mà chúc chúng ta, cách đặc biệt trong phụng 

vụ ngày đầu năm mới. Lời chúc của Ngài nhắm thẳng vào những nhu 

cầu thường nhật nhưng cấp thiết, là những mối bận tâm lo lắng hàng đầu 

của chúng ta: “ăn gì, uống gì, lấy gì mà mặc”. Thế nhưng, tất cả những 

thứ đó “Chúa đã biết thừa”. Ngài sẵn lòng ban cho chúng ta những điều 

đó, và còn “ban  thêm” sau khi Ngài ban cho chúng ta điều quan trọng 

hơn, quí giá hơn nhiều; đó là chính trọng tâm lời chúc của Ngài: “Hãy 

tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người”. Lời chúc cũng 

là lời hứa. Mà đã hứa thì Chúa sẽ thực hiện. 

Mời Bạn: Bạn có dám tin, dám nhận vào lời hứa-chúc của Chúa không? 

Mà dám tin cũng có nghĩa là dám liều: dốc sức việc “tìm kiếm Nước 

Thiên Chúa” trước, và sẵn sàng phó thác những sự khác “ăn gì, uống gì 

hay lấy gì mà mặc” để cho Chúa tuỳ nghi định liệu. 

Sống Lời Chúa: Trong ngày đầu năm mới bạn và gia đình bạn đọc 

kinh gia đình và dâng lên Chúa lời cầu xin và quyết tâm của toàn thể 

gia đình. 

Cầu nguyện: Đọc Kinh Trông Cậy hoặc hát “Con vẫn trông cậy 

Chúa”.
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23/01/23                         THỨ HAI TUẦN 3 TN 
                                      Mồng Hai Tết Quý Mão. 
                              Kinh nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ 
                                                  Mt 15,1-6 

 

HÃY THỜ CHA KÍNH MẸ 

“Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ.” (Mt 15,4) 

 

Suy niệm: “Mẹ thương con biển hồ lai láng, con thương mẹ kể tháng kể 

ngày.”  Đây không phải là tiếng thở dài của một người mẹ hay lời cay 

đắng của bà trút lên con. Đây là một tường trình về tình yêu cằn cỗi, nghèo 

nàn của những người con cái đối với ông bà, cha mẹ mình. Thời nay, sự 

cằn cỗi ấy dường như còn gia tăng. Đôi khi thông tin trên báo chí cho biết 

có những cụ già tám chín mươi tuổi, hằng ngày phải lao động kiếm sống. 

Được hỏi thì các cụ nói không muốn gánh nặng cho con cái. Nhưng phải 

chăng trong thực tế, với nhiều lý do, có những người con tự miễn cho 

mình bổn phận đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Giáo Hội dành ngày Mồng 

Hai Tết cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ để thực hành mệnh lệnh 

của Chúa: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ. Mẫu gương Chúa Giê-su đối với 

cha mẹ luôn cần được Ki-tô hữu khám phá để sống theo. 

Mời Bạn: Trong những ngày Tết này, bạn có những chương trình cho 

từng ngày. Trong số đó, có thời gian nào bạn sẽ dành cho ông bà, cha 

mẹ không? Bên cha mẹ, ông bà, bạn lắng nghe, ân cần vấn an, chuyện 

trò như là người con hay như người ban phát, thi ân? 

Chia sẻ: Người ta đối xử với cha mẹ và người thân thế nào, họ sẽ đối 

xử với bạn như vậy. Bạn nghĩ gì về nhận định đó? 

Sống Lời Chúa: Hôm nay, bạn  bày tỏ lòng hiếu thảo của bạn với tổ 

tiên, ông bà, cha mẹ bằng hành động cụ thể. 

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho mẫu gương sống của Con Cha trở 

thành sống động trong lối sống của con đối với Cha và đối với tổ tiên, 

ông bà, cha mẹ của con. Xin Cha ban ơn phúc cho các ngài, nhất là 

trong những ngày của tuổi già. 
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24/01/23                      THỨ BA TUẦN 3 TN 
                Th. Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, giám mục, tiến sĩ HT 
                   Mồng Ba Tết. Thánh hoá công ăn việc làm. 
                                             Mt 25,14-30 

 

ĐỪNG KHÔN HƠN CHỦ 

“Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho 

họ. Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác 

nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người.” (MT 25,14-15) 

 

Suy niệm: Khi giao tài sản cho đầy tớ, ông chủ không hề nhắm đến 

những khoản sinh lời (vì khi về, ông thưởng cho họ cả vốn lẫn lời, nếu 

họ là đầy tớ tài giỏi và trung tín), mà ông muốn họ tham gia với ông 

trong việc quản lý tài sản để cùng chung hưởng với ông. Tự ông có thể 

đem tài sản gửi ngân hàng để kiếm lời, nhưng ông muốn đầy tớ của ông 

ít nhất biết làm việc đó, nếu không biết làm gì để sinh lời nhiều hơn. 

Sai lầm của người lãnh một yến là không tin chủ, trong khi chủ lại tin 

anh: chủ giao cho anh tài sản, anh đem chôn lại còn biện bác vì sợ chủ 

gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Nếu anh không tin chủ, thì chủ 

cũng không còn lý do để tin anh; anh đáng bị loại, vì anh là đầy tớ xấu 

xa và biếng nhác. 

Mời Bạn: Khi dựng nên con người, Thiên Chúa đặt họ vào vườn Ê-

đen, để cày cấy và canh giữ đất đai (x. St 2,15). Như thế, lao động 

thuộc về bản tính con người, vì đã được Thiên Chúa ấn định ngay từ 

khi tạo dựng. Nhờ lao động mà con người được tăng trưởng, và nhờ lao 

động mà con người trở nên giống Thiên Chúa: “Cha tôi vẫn làm việc, 

thì tôi cũng làm việc” (Ga 5,17). Bạn làm gì để thánh hóa công việc 

hiện tại của bạn? 

Sống Lời Chúa: Luôn sinh lời yến bạc của Chúa bằng cách tận dụng 

mọi khả năng Chúa ban để phục vụ tha nhân. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tổ tông chúng con phạm tội, vì đã không sống 

như những tôi tớ trung thành. Xin cho con biết việc phải làm, để phụng 

sự Chúa như đầy tớ khôn ngoan và trung tín.
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25/01/23                           THỨ TƯ TUẦN 3 TN 
                                   Thánh Phao-lô tông đồ trở lại 
                                                Mc 16,15-18 

 

LÕNG TIN, KHỞI ĐẦU CỦA ĐỜI SỐNG CHỨNG TÁ 

“Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin…” (Mc 16,17a) 

 

Suy niệm: Nếu được hỏi người môn đệ nào đã thi hành sít sao lời mời 

gọi “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng” của Chúa 

Giê-su, chắc hẳn câu trả lời được nhiều Ki-tô hữu chọn sẽ là thánh 

Phao-lô. Theo sách Công vụ Tông đồ, sau khi trở lại, Phao-lô đã hăng 

say đi khắp vùng Tiểu Á, đến “tận cùng trái đất” – vùng đất thuộc đế 

quốc Rô-ma thời bấy giờ – và hoạt động không mệt mỏi, tận dụng mọi 

hoàn cảnh để loan báo Tin Mừng cứu độ. Điều giúp thánh nhân mạnh 

dạn ra đi đến những vùng ngoại vi, làm được nhiều dấu lạ, chấp nhận 

mọi gian lao khốn khó, kể cả sự bách hại “miễn là Chúa Ki-tô được rao 

giảng” (Pl 1,18) không chỉ do lòng say mê Chúa Kitô, mà còn nhờ lòng 

tin vững chắc vào một Thiên Chúa luôn yêu thương, mãi ở cùng, và 

đồng hành với những ai hết lòng gắn bó với Ngài. 

 

Mời Bạn: Mỗi Ki-tô hữu đều được thông chia phần phúc Tin Mừng, 

được Chúa sai đi để làm chứng nhân cho Nước Trời. Thiên Chúa không 

bao giờ bỏ mặc chúng ta bước đi một mình, nhưng Ngài hứa sẽ “ở cùng 

chúng ta mọi ngày cho đến tận thế” (x. Mt 28,20) và “dùng những dấu 

lạ kèm theo để xác nhận lời chúng ta rao giảng” (x. Mc 16,20). Bạn có 

tin vào lời hứa này để rồi mỗi ngày can đảm rao giảng về Chúa bằng 

đời sống của mình không? 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn dâng Chúa lời cầu nguyện để xin Ngài 

giúp mình vững tin vào Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng 

con dám sống vì đức tin ấy mỗi ngày, loan báo Tin Mừng của Chúa đến 

cho mọi người. Amen. 
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26/01/23                       THỨ NĂM TUẦN 3 TN 
                            Th. Ti-mô-thê và Ti-tô, giám mục 
                                                Lc 10,1-9 

 

SỐNG NGHÈO TRONG SỨ VỤ 

“Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép.” (Lc 10,4) 

 

Suy niệm: Sau khi đắc cử giáo hoàng ngày 13/03/2013, Đức Phan-xi-

cô không đến ở trong dinh thự các giáo hoàng nhưng lưu lại tại căn 

phòng trong Nhà Trọ Thánh Marta để ở gần các cộng sự viên của mình. 

Ngài quan tâm tới những người “nghèo nhất, yếu đuối nhất, ít quan 

trọng nhất”. Ngài luôn kêu gọi các tu sĩ đến với những người sống bên 

lề xã hội. Người ta nhận ra Đức Phan-xi-cô, trên ngôi vị giáo hoàng, 

muốn xây dựng một “Giáo hội nghèo, cho người nghèo” đúng như lý 

tưởng sống của vị thánh mà ngài đã chọn làm danh hiệu giáo hoàng của 

mình. Đó cũng là mệnh lệnh mà Chúa Giê-su đã truyền cho các môn đệ 

khi sai các ông đi truyền giáo. Quả thật thay vì nhắc các ông trang bị 

đầy đủ các phương tiện vật chất, Chúa Giê-su muốn các ông lên đường 

với gói hành trang gọn nhẹ: không mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. 

Ngài muốn các ông sống nghèo như chính Ngài đã sinh ra, sống, rao 

giảng và chết trong khó nghèo. 

Mời Bạn: Chúng ta đang muốn xây dựng Giáo hội nào: giàu cho người 

giàu? hay nghèo cho người nghèo? Những người nghèo và cô thế cô 

thân có được cộng đoàn quan tâm giúp đỡ không? Tiền giáo xứ giúp 

cho người nghèo là bao nhiêu so với tiền xây dựng, tiền tổ chức các 

cuộc lễ lạc, đình đám? 

Sống Lời Chúa: Tôi sống đơn giản và khó nghèo tự nguyện, sẵn sàng 

bớt các chi tiêu không cần thiết để giúp người nghèo, người túng thiếu 

quanh tôi. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa gửi đến cho thế giới đang 

chạy theo quyền lực và tiền của, những sứ giả Tin Mừng ham thích 

sống khó nghèo, biết hy sinh quên mình vì hạnh phúc của tha nhân. 
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27/01/23                      THỨ SÁU TUẦN 3 TN 
                              Th. An-giê-la Mê-ri-si, trinh nữ 
                                              Mc 4,26-34 

 

ÂM THẦM VÀ BÉ NHỎ 

“Nước Thiên Chúa giống như một người vãi hạt giống xuống đất… 

giống như hạt cải…” (Mc 4,26.31) 

 

Suy niệm: Hạt giống, cỏ cây trong thiên nhiên âm thầm, từ từ phát 

triển, khởi đi từ những gì rất nhỏ bé, là hình bóng nói lên sự tăng 

trưởng của Nước Thiên Chúa. Sự phát triển âm thầm, bé nhỏ ấy cứ tiếp 

tục ngày qua ngày nếu thiên nhiên và con người hòa hợp, liên kết với 

nhau. Trái lại, khi con người chống lại hoặc tàn phá thiên nhiên, thảm 

họa rồi sẽ xuất hiện. Tương tự như vậy, Nước Thiên Chúa tựa hạt giống 

chậm rãi, âm thầm tăng trưởng trên thế giới, không gì cản trở nổi sự 

tăng trưởng ấy. Cũng như hạt cải bé nhỏ rồi sẽ có ngày trở thành cây 

cao to, chim trời đến nương náu, Nước Thiên Chúa cũng khởi đầu với 

sự cộng tác của nhóm Mười Hai, nhưng rồi sẽ phát triển, lan rộng nơi 

lòng người khắp thế giới, dù gặp lắm chống đối, bao bách hại, vì 

“không có gì Thiên Chúa không làm được.” 

Mời Bạn: Cuộc chiến giữa thiên nhiên và con người chưa có hồi kết, 

khi con người tiếp tục xâm phạm môi sinh. Cũng vậy, đang diễn ra 

cuộc chiến thiêng liêng giữa thế giới phàm tục và các giá trị Nước Trời. 

Bạn và tôi được kêu mời gìn giữ, tôn trọng môi sinh, cũng như quan 

tâm đề cao, thực thi các giá trị Tin Mừng, làm chứng cho Nước Trời 

trong xã hội thực dụng hôm nay. 

Sống Lời Chúa: Tôi cố gắng đọc, suy niệm, thực hành Lời Chúa, vì 

xác tín đó là phương thế âm thầm, nhưng hữu hiệu giúp cho việc triển 

nở hạt giống đức tin nơi tâm hồn mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã gieo hạt giống đức tin vào 

tâm hồn con. Xin giúp con chu toàn bổn phận hằng ngày trong tư thế 

người Ki-tô hữu hầu góp phần cho Nước Chúa lan rộng. 
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28/01/23                       THỨ BẢY TUẦN 3 TN 
                    Th. Tô-ma A-qui-nô, linh mục, tiến sĩ HT 
                                              Mc 4,35-41 

 

CÓ CHÖA Ở BÊN 

Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên 

thuyền. (Mc 4,36)  

 

Suy niệm: Điều lạ lùng là Thầy Giê-su thúc dục các môn đệ sang bờ bên 

kia khi chiều về. Đêm tối, cuồng phong là hình ảnh tượng trưng cho sự 

dữ, mãnh lực chống đối Thiên Chúa. Thế sao lại chèo thuyền vượt hồ 

vào thời điểm này mà không phải lúc nào khác? Câu trả lời nằm ở chi tiết 

đắt giá này: “các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền.” 

Có Thầy mình ở trên thuyền thì sao phải sợ đêm tối, bão tố! Do đó, khi 

trận cuồng phong gần như nhấn chìm con thuyền, các môn đệ đánh thức, 

kêu cứu Thầy, nhưng lại nhận được lời trách cứ: “Sao nhát thế? Làm sao 

mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” Cũng vậy, có Ngài trong con thuyền 

cuộc đời, ta an tâm vững chí giữa bao sóng gió. 

Mời bạn: “Sang bờ bên kia” là bước ra khỏi vùng đất an toàn, thành 

công,... để bắt đầu cuộc “phiêu lưu đức tin” với Thầy Giê-su. Ngài đã 

lên thuyền cuộc đời, gia đình, cộng đoàn bạn và cả với Giáo Hội. Con 

thuyền ấy sẽ gặp lắm “cuồng phong” chống đối, cám dỗ, nghi ngờ, 

phản bội, hưởng thụ,... gần như nhấn chìm. Thế nhưng, tựa các môn đệ, 

bạn cần nhớ rằng Chúa Giê-su vẫn đang ở trên thuyền với bạn. Chỉ cần 

bạn tin, đưa tay ra nắm lấy tay Ngài. Sợ hãi và nhát đảm là dấu hiệu cho 

thấy bạn thiếu đức tin. Bao lâu còn tin rằng CÓ CHÚA Ở BÊN mình, 

bấy lâu bạn sẽ chiến thắng những trận “cuồng phong” của thế gian, ma 

quỷ, xác thịt. 

Sống Lời Chúa: Lặng quỳ trước Chúa Giê-su Thánh Thể hoặc trước 

Thánh giá, xin Ngài thêm sức mạnh giúp bạn vượt qua vấn đề hiện tại 

của mình. 

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa luôn ở bên con. Xin ban thêm đức tin cho 

con. 


