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01/01/23          CHÚA NHẬT CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS 
                                  Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa 
                                                  Lc 2,16-21 

 

KẾT HIỆP VỚI CHÚA 

Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ 

lại trong lòng. (Lc 2,19) 

 

Suy niệm: Mẹ Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa vì người con mà Mẹ cưu 

mang, sinh hạ và nuôi dưỡng, tên là Giê-su chính là Con Thiên Chúa 

làm người. Dù vậy, Mẹ không được miễn trừ những hệ luỵ mà bất cứ 

người mẹ nào cũng phải gánh lấy. Nhưng cũng vì là Mẹ Thiên Chúa, 

Mẹ còn hứng chịu “một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn” (Lc 2,35) khi 

tham dự vào chương trình cứu chuộc của Con Thiên Chúa. Tất cả 

những điều ấy vừa là hồng ân vừa là mầu nhiệm không thể hiểu thấu 

đối với Mẹ, khiến Mẹ luôn suy đi nghĩ lại để tạ ơn, ngợi khen, chúc 

tụng và kết hiệp với Chúa trong từng giây phút sống. Sứ điệp bình an 

của thiên thần trong đêm Giáng Sinh hoá ra lại được thực hiện trong 

mầu nhiệm thập giá mà Mẹ không chỉ “suy đi nghĩ lại” mà còn theo sát 

Con của Mẹ đến tận đồi Can-vê. Quả thật Mẹ xứng đáng là Nữ Vương 

Hoà Bình, là Mẹ của Đức Giê-su, vị Thái Tử Hoà Bình.  

Mời Bạn: Bình an không có nghĩa là dửng dưng trước mọi biến cố xảy 

đến, hay vô cảm trước những đau khổ khốn cùng của tha nhân. Noi 

gương Mẹ, bạn “suy đi nghĩ lại” những dấu chỉ Chúa tỏ ra cho bạn 

trong cuộc sống và nhờ lời cầu bầu của Mẹ, bạn vâng theo thánh ý 

Chúa để “vác thập giá mình mỗi ngày” mà theo Chúa (x. Lc 14,27) để 

chu toàn sứ mạng người môn đệ là những “sứ giả bình an” của Đức 

Ki-tô (x. Lc 10-,5-6). 

Sống Lời Chúa: Cùng Mẹ, bạn dành thời gian suy niệm Lời Chúa mỗi 

ngày. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Thái tử Hoà Bình, nhờ lời chuyển cầu 

của Mẹ Ma-ri-a, Nữ Vương Hoà Bình, xin ban cho chúng con ơn an 

bình trong tâm hồn và hoà bình cho thế giới. Amen.
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02/01/23               THỨ HAI TRƯỚC LỄ HIỂN LINH 
                     Th. Ba-si-li-ô Cả và Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, 
                                     giám mục, tiến sĩ HT  
                                             Ga 1,19-28 

 

GIO-AN TẨY GIẢ LÀM CHỨNG 

Gio-an tuyên bố thẳng thắn: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.” (Ga 

1,20) 

 

Suy niệm: Các thám tử khi điều tra vụ án thường dựa trên những chứng 

cứ ngoại phạm để loại trừ những trường hợp không thể là nghi phạm nhờ 

đó khoanh vùng phạm vi điều tra và cuối cùng xác định đích danh thủ 

phạm. Gio-an Tẩy giả cũng dùng phương pháp đó, nhưng để khẳng định 

mình không phải là Đấng Ki-tô. Gio-an không dừng lại ở động thái phủ 

định tiêu cực: Ông không chỉ không „nhận vơ‟ cho mình một danh hiệu 

không thuộc về mình, mà còn chỉ rõ Đức Giê-su, người “đang tiến về phía 

ông” mới đích thực là Đấng Ki-tô mà muôn dân mong đợi: “Đây là Chiên 

Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1,29). 

Mời Bạn: Người trọng danh dự lấy làm hổ thẹn khi mạo nhận là của 

mình những công trạng thực ra là của người khác, hoặc tự phong cho 

mình những danh hiệu, vinh quang mà thực ra mình không có. Cũng 

thế, đối với Thiên Chúa, bạn sẽ xúc phạm nặng nề tới Ngài khi hành 

động vì lòng háo danh chứ không phải để “danh Cha cả sáng”. Phương 

châm của thánh Gio-an Tẩy giả để làm chứng cho Đức Ki-tô là: Tôi 

phải lu mờ đi để Chúa được nổi bật lên (x. Ga 3,30). Mời bạn xét mình: 

Bạn có buồn bực khi làm điều tốt đẹp mà không được công nhận, khen 

thưởng hay không? 

Sống Lời Chúa: Để thực hành làm mình “lu mờ đi”, bạn tự nguyện 

làm những việc phục vụ cách kín đáo cho những người bé nhỏ trong 

cộng đoàn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết hiến thân phục vụ mà không 

đòi một phần thưởng nào khác ngoài việc nhận biết con đã làm theo 

thánh ý Chúa để danh Chúa được cả sáng. Amen.
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03/01/23               THỨ BA TRƯỚC LỄ HIỂN LINH 
                                 Thánh Danh Chúa Giê-su 
                                            Ga 1,29-34 

 

ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA 

“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29) 

 

Suy niệm: Trong Cựu Ước, con chiên là vật hiến tế chính được dâng 

trên bàn thờ làm lễ toàn thiêu, lễ đền tội, lễ vật giao hòa (x. Lv 1,10; 

5,6). Con chiên đực một tuổi dùng trong lễ Vượt Qua (x. Xh 12,1-5) là 

hình ảnh tiên báo Đức Giê-su là “Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội 

trần gian” như Gio-an Tẩy giả giới thiệu. Quả vậy, Đức Giê-su là con 

chiên vô tội, gánh lấy tội lỗi muôn người và chịu chết để đền bù. Kỳ 

diệu hơn nữa, hiến tế của Người không chỉ diễn ra một lần trên đồi 

Can-vê năm xưa rồi thôi, mà còn tiếp diễn hằng ngày trong Thánh lễ: 

Chiên Thiên Chúa vẫn tiếp tục được trao ban cho chúng ta qua lời chủ 

tế: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai 

được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.” 

Mời Bạn: Đấng Cứu Thế được vị Tiền hô giới thiệu là “Chiên Thiên 

Chúa”, điều đó có nghĩa là việc Ngài giáng sinh làm người không phải 

là để làm một cuộc dạo chơi du lịch trên trần thế mà là để cứu độ nhân 

loại: “Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời 

xuống thế” (Kinh Tin Kính). Mầu nhiệm nhập thể dẫn chúng ta đến 

mầu nhiệm cứu chuộc. Mỗi lần tham dự thánh lễ, các mầu nhiệm hồng 

phúc ấy được ban tặng cho chúng ta: Đức Ki-tô lại tiếp tục giáng sinh 

trong tâm hồn chúng ta và ban ơn cứu độ cho chúng ta. 

Sống Lời Chúa: Cám ơn sau rước lễ cách sốt sắng để cảm tạ Chúa một 

lần nữa giáng sinh trong tâm hồn chúng ta. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa giáng sinh làm người để trở nên con 

chiên hiến tế đền tội và làm lương thực thiêng liêng cho chúng con. Xin 

cho chúng con biết trân quý lương thực này và đầy ý thức thưa “Amen” 

trước khi rước lễ. 
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04/01/23       THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH 
                                                Ga 1,35-42 

 

VIỆC TÔNG ĐỒ SỐ MỘT 

Ông An-rê đến gặp em mình là ông Si-mon và nói: “Chúng tôi đã gặp 

Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp 

Đức Giê-su. (Ga 1,41-42) 

 

Suy niệm: Người ta thường viện dẫn Lời Chúa “không tiên tri nào 

được vinh dự ở nơi quê hương mình” để tránh né việc làm chứng nhân 

cho những người thân cận, nơi quê hương bản quán của mình. Nhưng 

đối với thánh An-rê thì ngược lại, người đầu tiên ngài gặp chính là Si-

mon, người em ruột của mình: Ông nói với em về Đức Ki-tô và dẫn em 

đến gặp Ngài. Thực ra, khi sai các môn đệ đi rao giảng Đức Giê-su đã 

chẳng nói các ngài trước tiên hãy đến với “các chiên lạc nhà Ít-ra-en” 

trước khi hướng tới dân ngoại đó sao? Rao giảng Tin Mừng trước tiên 

cho người thân cận phải là việc tông đồ số một cho dù đó là công việc 

vẻ vang thì ít mà khó khăn nhọc nhằn lại nhiều. 

Mời Bạn: Phải chăng bạn đã từng đau khổ khi mình thì dấn thân hoạt 

động tông đồ mà người thân của mình lại không đón nhận Đức Ki-tô và 

sống ngược với Tin Mừng của Ngài? Hoặc chí ít phải chăng bạn đã 

từng cảm thấy nói về Ngài cho bất cứ ai vẫn dễ hơn nói cho người thân 

cận? Với những người này, bạn phải nói không chỉ bằng lời mà bằng tất 

cả cuộc sống chứng tá của mình. 

Chia sẻ: Bạn đã giải quyết thế nào khi việc tông đồ và bổn phận gia 

đình của bạn gặp trở ngại, mâu thuẫn với nhau? 

Sống Lời Chúa: Ngày hôm nay, bạn làm một việc thể hiện tình thân ái, 

một việc phục vụ, chia sẻ gánh nặng với người thân trong gia đình bạn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con bài học của Chúa tại Na-

da-rét, là coi việc phục vụ những người thân là việc tông đồ số một của 

con. Amen. 
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05/01/23      THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH 
                                                 Ga 1,43-51 

 

CỨ ĐẾN MÀ XEM 

Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật 

Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giê-su, con 

ông Giu-se, người Na-da-rét”. Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-

da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến 

mà xem.” (Ga 1,45-46) 

 

Suy niệm: “Cứ đến mà xem”, thực ra, đây là lời của Chúa Giê-su nói 

với các môn đệ đầu tiên, trong đó có Phi-líp-phê, để mời gọi các ông 

đến gặp gỡ Ngài. Lời này được Phi-líp-phê lặp lại như chiếc cầu đưa 

đường cho bạn đến với Chúa. Việc am tường sách Luật Mô-sê không 

thay thế cho những bước đi cần thiết trên hành trình gặp Chúa. Lên 

đường, trước hết là trút bỏ định kiến “Từ Na-da-rét làm sao có cái gì 

hay?” Na-tha-na-en thật có lý khi nghĩ rằng mảnh đất hèn kém đó 

không tương xứng với vinh quang cao cả của Đấng Mê-si-a. Nói vậy 

nhưng ông “cứ đến mà xem” và ông đã gặp thấy Đấng muôn dân trông 

đợi. Thật ngỡ ngàng khi ông nhận ra Ngài đã thấy ông từ lâu, lúc ông 

còn dưới cây vả. Không chỉ vậy, đến với Chúa, ông sẽ còn “thấy những 

điều lớn lao hơn thế nữa”. 

 

Mời Bạn: Dường như chúng ta đang dừng lại trên hành trình đức tin? 

Bệnh tật, thất bại làm chúng ta mệt mỏi, chùn bước. Kiến thức giáo lý 

làm cho ta tự mãn? Những bóng mát bên đường làm ta ngại cất bước 

đi? Hành trình đức tin luôn đòi hỏi những bước đi mới. Mỗi bước đi tới 

làm cho ta gần Chúa hơn và khám phá những điều lớn lao hơn. 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi khi suy niệm, bạn luôn có một quyết tâm thực 

hành. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng say mê tìm kiếm 

Chúa. Mỗi bước đi tới, xin cho chúng con gặp được niềm vui. 
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06/01/23        THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH 
                                                  Lc 3,23-28 

 

THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI 

Khi Đức Giê-su khởi sự rao giảng, Người trạc ba mươi tuổi. Thiên hạ 

vẫn coi Người là con ông Giu-se,… con Đa-vít,… con A-đam, và A-

đam là  con Thiên Chúa. (Lc 3,23-38) 

 

Suy niệm: Trong kinh Tin Kính, Hội Thánh tuyên xưng Con Thiên 

Chúa “đã từ trời xuống thế” để cứu độ loài người chúng ta. Đúng vậy, 

nhưng không phải trong cao cả uy nghi của một vị Thiên Chúa mà là 

trong tư thế một con người bé mọn nghèo hèn. Thiên hạ vẫn biết Ngài 

là con của bác thợ mộc và bà Ma-ri-a. Tin Mừng theo thánh Lu-ca liệt 

kê bản gia phả của Đức Giê-su lên tới tận “A-đam, là con Thiên Chúa”. 

Như vậy, Đức Giê-su là người trong dòng tộc họ hàng với cả nhân loại. 

Ngài là Thiên Chúa thật đã trở nên người thật, là “Em-ma-nu-en nghĩa 

là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” (Mt 1,23; Is 7,14).  

 

Mời Bạn: Thiên Chúa làm người để phục hồi cho chúng ta chức vị là 

con cái Thiên Chúa. Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta được hồng ân đó, 

được trở thành là “mẹ và là anh em” của Đức Giê-su, là “người nhà 

của Thiên Chúa” (x. Mt 12,49; Ep 2,19). Chúng ta được mời gọi và 

nhắc nhớ sống xứng đáng với danh hiệu này và có bổn phận làm rạng 

rỡ gia phong của những người con trong gia đình của Thiên Chúa. 

 

Sống Lời Chúa: Chúa Giê-su nói những ai thi hành ý muốn của Thiên 

Chúa mới xứng đáng là anh chị em của Ngài. Mỗi ngày bạn suy niệm 

Lời Chúa và có một quyết tâm thực hành cụ thể để xứng đáng là con cái 

Chúa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã thương yêu chúng con và đã đến để 

chia sẻ với chúng con kiếp sống trần gian, xin Chúa cho chúng con mai 

sau cũng được chia sẻ niềm vui vinh quang của Chúa trong Nước Trời. 

Amen. 
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07/01/23   THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH 
                                              Ga 2,1-11 

 

SẴN SÀNG CHO GIỜ CHÚA ĐẾN 

“Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” 
(Ga 2,4) 

 

Suy niệm: Đức Ma-ri-a thật tinh tế. Mẹ quan sát và nhận ra người nhà 

chú rể lúng túng vì hết rượu. Mẹ cũng thật tế nhị khi nói nhỏ với Đức 

Giê-su: “Họ hết rượu rồi”. Chắc chắn Mẹ phải biết con Mẹ là ai, làm 

được chuyện gì nên mới nói với Người Con ấy. Mẹ cầu xin mà không 

áp đặt, nhưng sẵn sàng vâng phục ý Chúa, ngay cả khi phải nghe câu trả 

lời có vẻ vô cảm lạnh lùng. Mẹ mách nước cho gia nhân hãy ở trong tư 

thế sẵn sàng: “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo”. Và phép lạ đã 

xảy ra, không phải tất cả vì lời cầu xin của Mẹ nhưng trên hết đó là Đức 

Giê-su làm phép lạ để người ta tin. Tin Người là Con Thiên Chúa, là 

Đấng phải đến. Các môn đệ là những người đầu tiên tin vào Ngài. 

 

Mời Bạn: Ta chưa nói lên lời cầu xin, Chúa đã biết ta cần gì rồi. 

Nhưng phép lạ xảy ra là do ý định của Thiên Chúa. Người muốn điều 

xảy ra tốt cho ta và nhất là để Thiên Chúa được tôn vinh. Kế tiếp, hãy 

tinh tế và sẵn sàng đón nhận ý Chúa như Mẹ. Có những việc làm mà 

chính lúc ấy ta không thể hiểu (đổ nước đầy chum trong khi cần rượu), 

nhưng một lòng trông cậy Chúa thì Chúa sẽ cho xảy ra. Có bao giờ ta 

bất bình khi gặp phải những điều ta không thể hiểu ngay lúc ấy? Ta có 

kiên trì cầu nguyện và chờ đợi ý Chúa khi gặp phải nghịch cảnh không?  

 

Sống Lời Chúa: Noi gương Mẹ và cùng với Mẹ “suy đi nghĩ lại” 

những dấu chỉ Chúa gửi đến để khám phá thánh ý Chúa và mau mắn thi 

hành. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã làm cho nước lã trở thành rượu 

ngon. Xin cho chúng con luôn trông cậy vào Chúa vì biết rằng Chúa 

luôn muốn điều tốt nhất cho chúng con. Amen. 


