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08/01/23                CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH – A 
                                                 Mt 2,1-12 

 

LÒNG THÀNH ĐƯA TA 

ĐẾN GẶP CHÚA 

Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ 

đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. (Mt 2,9) 

 

Suy niệm: Câu chuyện Hiển linh cuốn hút ta không chỉ bởi ngôi sao lạ, 

mà còn bởi những tình tiết hấp dẫn, lạ lùng của câu chuyện. Động cơ 

nào thúc đẩy các nhà chiêm tinh hăm hở lên đường tìm gặp Hài Nhi? 

Không người dẫn lối, cũng chẳng có công cụ dẫn đường. Vậy mà họ lại 

đến tận nơi Hài Nhi trú ngụ. Thật lạ lùng! Dường như cách trở địa lý, 

hiểm nguy của hành trình không ngăn nổi lòng người. Điều lạ lùng nữa 

là nghe thông tin từ các nhà chiêm tinh, dân thành Giê-ru-sa-lem thay vì 

hăm hở lên đường tìm Chúa thì lại “bối rối, xôn xao”. Cơ hội gặp Chúa 

„ngàn năm một thuở‟ như thế mà lại „trớt quớt‟ để vuột mất! Điều gì tạo 

nên sự khác biệt nơi hai nhóm người này? Đơn giản câu trả lời là chỉ 

những ai có lòng thành, dám liều lĩnh, chấp nhận phiêu lưu, nỗ lực đến 

cùng, mới đáng để Người cho gặp.  

Mời Bạn: Ánh sao Hiển linh nhắc bạn việc Thiên Chúa đi tìm con 

người, soi lối cho họ nhận biết Ngài, chứ không theo nghĩa ngược lại. 

Chúa đi tìm ta hơn hai ngàn năm trước, và hôm nay tiếp tục tìm kiếm. 

Mời bạn đáp lại tấm chân tình đó, hãy không ngừng tìm kiếm Chúa 

trong mọi biến cố cuộc đời. Lòng chân thành sẽ giúp bạn khám phá 

„ngôi sao‟ dẫn bạn tới với Người.  

Sống Lời Chúa: Khởi đầu một ngày mới, bạn dâng lên Chúa Hài Nhi 

một lời nguyện tắt nói lên cảm tạ Ngài.  

Cầu nguyện: Lạy Chúa Hài Nhi, xin cho con luôn nỗ lực tìm kiếm 

Chúa khi Ngài còn cho gặp. Và khi đã gặp thấy, xin cho con biết gieo 

rắc tình thương Chúa cho những người anh em chung quanh bằng lòng 

chân thành. Amen. 
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09/01/23                      THỨ HAI TUẦN 1 TN 
                                Chúa Giê-su chịu phép rửa 
                                            Mt 3,13-17 

 

NGẠC NHIÊN CHƯA! 

Đức Giê-su… đến gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho 

mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần 

được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!”. (Mt 3,13-14) 

 

Suy niệm: Gio-an đã ngạc nhiên về việc Chúa Giê-su đến xin ông làm 

phép rửa: bởi ông ý thức rõ, Ngài là Đấng quyền thế hơn ông: Ông chỉ 

làm phép rửa bằng nước, còn Ngài làm phép rửa trong Thánh Thần. 

Thế mà Ngài lại đến để xin ông làm phép rửa. Sự ngạc nhiên của Gio-

an Tẩy Giả cũng tựa như sự ngạc nhiên của Phê-rô khi Chúa Giê-su quì 

xuống rửa chân cho ông: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào 

con chịu đâu!” (Ga 13,8)… Đương nhiên, những gì Thiên Chúa thực 

hiện không phải là hành động thừa, nhưng chẳng qua vì thánh ý Thiên 

Chúa vượt xa khả năng nhận hiểu của con người. Vì thế, thái độ cần 

thiết của mỗi người là khiêm tốn đáp lời „xin vâng‟, để nhờ suy gẫm mà 

thấu hiểu chương trình hành động của Thiên Chúa. 

 

Mời Bạn: Cúi xuống phục vụ là ý nghĩa phép rửa Chúa Giê-su muốn 

chịu, và đỉnh điểm của „phép rửa‟ ấy là chấp nhận treo mình trên thập 

giá để cứu muôn người – một phép rửa mà cả cuộc đời trần thế Chúa 

Giê-su luôn khao khát hướng về và nóng lòng hoàn tất: “Thầy còn một 

phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc 

này hoàn tất!” (Lc 12,50). Thiên Chúa chết vì con người, quả là điều 

đáng ngạc nhiên, nhưng sẽ là ngạc nhiên hơn, nếu con người từ chối 

tình yêu đến mức tự hiến của Thiên Chúa! 

 

Sống Lời Chúa: Hãy suy gẫm về mầu nhiệm được thể hiện qua các Bí 

tích để dục lòng tham dự cách sốt sắng hơn. 

 

Cầu nguyện:  Đọc kinh Cám Ơn… 
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10/01/23                         THỨ BA TUẦN 1 TN 
                                               Mc 1,21-28 

 

UY QUYỀN CỦA CHÚA 

“Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến 

tiêu diệt chúng tôi?” (Mc 1,24) 

 

Suy niệm: Thần ô uế không còn tự tung tự tác được nữa, quyền lực của 

chúng bị đe dọa khi đối diện với Chúa Giê-su. Chúng kịp biết rằng “có 

chuyện chẳng lành” khi đứng trước uy quyền của Ngài: “Hỡi ông Giê-su, 

chuyện chúng tôi can gì đến ông?” Lời Chúa đầy uy quyền đã khiến dân 

chúng kinh ngạc, vì Chúa giảng dạy “không như các luật sĩ,” và uy quyền 

đó càng biểu lộ rõ hơn khi Chúa dùng Lời truyền cho quỷ xuất khỏi người 

bệnh. Ngay trong sách Sáng Thế, Ngài được mệnh danh là Lời tạo tác 

muôn loài. Hằng ngày Lời đang hiện diện, tuy rất âm thầm kín đáo nhưng 

vô cùng hiệu lực, để dẫn đưa chúng ta về cuộc sống viên mãn. 

Mời Bạn: Ngược lại với thần ô uế, bạn hãy thưa với Chúa: Lạy Chúa, 

đúng là có chuyện liên quan giữa chúng con với Chúa. Chúa đến thế 

gian này không phải để lên án mà để sống với chúng con, đồng hành để 

cứu chúng con. Uy quyền của Chúa không những không xâm phạm tự 

do của chúng con, mà còn hơn vậy nữa: khi nhận quyền của Chúa, 

chúng con phục hồi được tự do đã mất. 

Chia sẻ: Có bao giờ bạn thấy bị giằng co giữa hai sức mạnh giao tranh 

nơi bạn không? Bạn làm gì để Lời Chúa chiến thắng tà thần trên cuộc 

đời của bạn? 

Sống Lời Chúa: Bạn “có chuyện lấn cấn” với người khác và với Chúa 

ư? Thay vì tuyệt giao, chống đối, bạn luôn tìm cách để hoà giải “chuyện 

lấn cấn” đó. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đời chúng con được thay đổi nhiều khi biết 

Chúa, xin tiếp tục cho chúng con biết vâng theo Uy Quyền cứu rỗi của 

Chúa để Chúa hành động trên đời mình và luôn biết thi hành Lời Chúa 

dạy. 
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11/01/23                          THỨ TƯ TUẦN 1 TN 
                                               Mc 1,29-39 

 

ĐỨC GIÊ-SU THƯƠNG CẢM 

Đức Giê-su chữa nhiều kẻ đau ốm mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều 

quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. (Mc 1,34) 

 

Suy niệm: Nhân loại chúng ta thật diễm phúc vì Con Thiên Chúa giáng 

sinh chia sẻ trọn vẹn kiếp người với chúng ta. Thư gửi tín hữu Do Thái 

vén mở cho ta thấy nơi Đức Ki-tô một vị Thiên Chúa luôn đồng cảm 

với thân phận con người. Ngài cảm nếm được thế nào là buồn vui, đau 

đớn, khổ sở của kiếp nhân sinh: “Vị Thượng Tế của chúng ta không 

phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì 

Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không 

phạm tội” (Dt 4,15). Ngài không hề vô cảm trước những con người 

bệnh hoạn, tật nguyền, bị quỷ ma hành hạ. Hễ nhìn thấy đám đông 

“lầm than vất vưởng như chiên không người chăn dắt” là Chúa lại 

“chạnh lòng thương”. Tin Mừng Đức Giê-su rao giảng trước hết là cho 

những người nghèo khó, bị bỏ rơi. 

Mời Bạn: Là người môn đệ của Đức Giê-su, chúng ta được mời gọi có 

tấm lòng biết cảm thương của Chúa để tiếp tục sứ mạng cứu thế của 

Ngài. Nếu không biết đồng cảm và chia sẻ những khổ đau của anh chị 

em mình thì lời loan báo Tin Mừng cũng trở thành giả tạo và vô hiệu. 

Xin cho chúng ta có được con mắt, trái tim và đôi tay của Chúa Giê-su 

để chúng ta luôn biết hành động như Chúa Giê-su đối với anh chị em 

đồng loại của mình. 

Chia sẻ: Hoạt động bác ái của người kitô hữu có gì khác với công tác 

từ thiện xã hội không? 

Sống Lời Chúa: Mời một người trong nhóm cùng với bạn đi thăm 

viếng, an ủi một người đang gặp đau khổ. 

Cầu nguyện: Hát Kinh Hoà Bình. 
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12/01/23                       THỨ NĂM TUẦN 1 TN 
                                              Mc 1,40-45 

 

CHÚA CHẠNH LÒNG THƯƠNG 

Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi 

muốn, anh được sạch!” (Mc 1,41) 

 

Suy niệm: “Thiên Chúa giàu lòng thương xót” (Ep 2,4) và lòng thương 

xót ấy được biểu lộ nơi Đức Giê-su. Hành động chạnh lòng thương của 

Đức Giê-su đã biến đổi hoàn toàn con người bất hạnh vì chứng bệnh 

phong: từ một bệnh nhân với thân xác bị lở loét, đau đớn thành một 

người lành sạch; từ một con người bị cách ly khỏi cộng đồng xã hội vì 

chứng bệnh lây nhiễm, nay anh được hội nhập và sinh hoạt như bao 

người trong cộng đồng xã hội; từ một con người bị coi là ô uế bị loại 

trừ khỏi các sinh hoạt tôn giáo, nay anh được hòa nhập với mọi người 

và được quyền tham dự phụng vụ tôn thờ Thiên Chúa cùng với cộng 

đoàn. Chính lòng thương xót của Chúa đã đụng chạm tới người phong 

hủi và hồi phục cho anh phẩm giá làm người và làm con Thiên Chúa. 

 

Mời Bạn: Về thể lý phần đông chúng ta không mắc bệnh phong, nhưng 

về phần hồn không ai dám nói mình là người lành sạch. Tội lỗi là một 

thứ bệnh phong của linh hồn. Như người bị bệnh phong cần được Chúa 

thương xót, chúng ta cũng cần được Chúa chạnh lòng thương. Chúa là 

Cha giàu lòng thương xót và sẵn sàng chữa lành cho chúng ta, chỉ cần 

chúng ta đến với bí tích hòa giải với lòng thống hối. 

 

Sống Lời Chúa: Lập lại nhiều lần trong ngày lời xin ơn tha thứ trong 

đầu mỗi thánh lễ: “Xin Chúa thương xót chúng con.” 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và không mệt 

mỏi khi tha thứ. Xin dủ lòng thương xót thân phận yếu hèn của chúng 

con và phục hồi cho chúng con phẩm giá làm người và làm con Chúa. 
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13/01/23                      THỨ SÁU TUẦN 1 TN 
                          Th. Hi-la-ri-ô, giám mục, tiến sĩ HT 
                                               Mc 2,1-12 

 

QUYỀN NĂNG THA THỨ 

Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này 

con, con đã được tha tội rồi.” (Mc 2,5) 

 

Suy niệm: Thật là lạ! Những người có mặt không tỏ vẻ khó chịu về cái 

vụ gỡ mái nhà để thả người bại liệt xuống trước mặt Chúa. Mà những 

kinh sư lại bất bình vì Chúa nói lời tha tội mà họ cho là phạm thượng. 

Mà cũng lạ thật! Họ đến xin chữa cho khỏi bại liệt. Còn Chúa Giê-su, 

Ngài nhìn ra đức tin trong lòng họ và ban ơn tha tội. Ngài chữa lành 

bệnh tật cho họ - đó là điều phụ thuộc - để dẫn họ đến điều chính yếu: 

họ được tha tội và được cứu khỏi mọi ác quả của tội lỗi. Ngài tỏ cho 

chúng ta thấy quyền năng thật sự của Thiên Chúa, quyền năng tha thứ, 

quyền năng cứu độ của một Thiên Chúa đầy yêu thương. 

Mời Bạn: Đường đến với Chúa không phải bao giờ cũng suôn sẻ, có 

phải chúng ta vẫn hay dễ dàng bỏ cuộc ngay từ trở ngại đầu tiên? Và 

nhất là trên con đường đến tòa hòa giải để nhận ơn tha thứ? Bạn có sẵn 

sàng để người khác giúp bạn đưa bạn đến với Chúa không? 

Chia sẻ: Bạn nghĩ thế nào về ý kiến của một số người cho rằng: Chúa 

là Cha nhân lành lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ cho tôi, mọi nơi và mọi 

lúc, vì thế tôi cần gì phải đi đến tòa giải tội? 

Sống Lời Chúa: Tòa giải tội là nơi để nhận ơn chữa lành tận căn bên 

trong, chứ không phải là nơi trút bỏ gánh nặng về mặt tâm lý. Để xứng 

đáng đón nhận niềm vui lớn lao này, tôi quyết tâm chuẩn bị, xét mình 

kỹ càng. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa chí ái, mỗi lần con được tha thứ, là thêm một 

lần Chúa thực thi quyền năng tối thượng của Chúa trên con. Xin cho 

con biết mau mắn tìm về và gặp được Chúa những khi con lỗi lầm để 

con được Chúa thứ tha. 
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14/01/23                       THỨ BẢY TUẦN 1 TN 
                                               Mc 2,13-17 

 

“GẦN ĐÈN THÌ SÁNG” 

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội 

lỗi.” (Mc 2,17) 

 

Suy niệm: Cách phán đoán của các kinh sư Do Thái không thể áp dụng 

vào con người và sứ vụ của Chúa Giê-su được. Giao du với người tội 

lỗi, thậm chí thu nhận họ làm môn đệ, Chúa Giê-su đã làm cho những 

người tự cho mình là đạo đức phải kinh ngạc. Họ chê trách Chúa “gần 

mực thì đen”, mà quên rằng những người tội lỗi rất cần “gần đèn thì 

sáng”. Quả vậy, Chúa Giê-su chính là ánh sáng, là ngọn đèn, Ngài 

chiếu vào ai, kẻ ấy được sáng. Ngài chạm đến ai, kẻ ấy được chữa lành. 

Mời Bạn: Là Ki-tô hữu, bạn được mời gọi sống theo Chúa Giê-su. Xa 

lánh tội lỗi, nhưng đừng tìm cách xa lánh tội nhân. Nhưng muốn được 

như thế, trước hết, bạn phải là ngọn đèn. Muốn là ngọn đèn cháy sáng, 

bạn phải kết nối với Nguồn Sáng là Chúa Ki-tô, đặc biệt trong bí tích 

Thánh Thể. 

Chia sẻ: Những lúc cảm thấy mình yếu đuối, nặng nề, bạn có cảm thấy 

cần đến một ai đó để được nâng đỡ không? Nếu tìm cách tránh né mọi 

người, đó là lúc bạn đang sống trong một tình trạng nguy hiểm. Đừng 

bao giờ để mình bị cô đơn. Đừng bao giờ quên một người Bạn luôn đối 

xử rất tốt với bạn, cho dù bạn có như thế nào. Đó là Chúa Giê-su. Ngài 

luôn sẵn sàng gặp gỡ, đón tiếp bạn bất cứ ở đâu và lúc nào. 

Sống Lời Chúa: Thực hiện như Lê-vi khi được Chúa gọi “hãy theo 

Chúa”, hãy đứng dậy mà đi theo Người. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã kêu gọi Lê-vi và những người tội lỗi. 

Hơn nữa, Chúa còn muốn được đồng bàn với họ. Xin dạy chúng con 

luôn thức tĩnh để đáp lại Lời Chúa, nhất là những lúc gặp khó khăn, 

yếu đuối, vấp ngã. 

 


