
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH 

4 – 1 – 2015  

“Trở                                    
 

 Lời Chúa:  (Mt 2, 1-12) 
 

1
 Khi Ðức 

Giêsu ra đời tại 
Bêlem, miền 
Giuđê, thời vua 
Hêrôđê trị vì, có 
mấy nhà chiêm 
tinh từ phương 
Ðông đến 
Giêrusalem, 

2
 và 

hỏi: "Ðức Vua 
dân Dothái mới 
sinh, hiện ở đâu? 

Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương 
Ðông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." 

3
 Nghe tin ấy, vua 

Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. 
4
 Nhà 

vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân 
lại, và hỏi cho biết Ðấng Kitô phải sinh ra ở đâu. 

5
 Họ trả 

lời: "Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép 
rằng: 

6
 Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu 

phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ 
chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời". 
7
 Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi 

cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 
8
 Rồi vua phái các 

vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường 

tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi 

cũng đến bái lạy Người." 
9
 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. 

Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Ðông, lại dẫn đường  
cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 

10
 Trông thấy 

ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 
11

 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi 
với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi 
mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng 
tiến. 

12
 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua 

Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. 
 
 Suy Niệm:  

 C       i       y            N  ời  u    iệ      

p  ơ   Đ   ”: Hôm nay, các vị chiêm tinh hay cũng gọi là 

đạo sĩ từ phương xa đã nhận ra dấu hiệu Đấng Cứu Thế mới 

sinh qua sự xuất hiện của ngôi sao lạ trên bầu trời. Sao chỉ 

đường dẫn lối, các ngài đã lên đường tìm kiếm Đấng Cưu 

Thế gặp được Chúa Giê-su. Ánh sao chiếu sáng trên bầu trời 

đêm tối, đã giúp các đạo sĩ tìm ra hướng đi. Rồi lời Chúa  
trong sách Thánh cũng là ánh sao giúp các ngài sáng lên  

 

 

 

 

niềm tin vào Chúa. Nhưng chính Hài Nhi Cứu Thế Giê-su 

mới thực là ánh sáng giúp các ngài tin và theo một con 
đường mới để về quê hương. 

Ngày nay có nhiều người cũng đang đi tìm Chúa. Nhưng họ 
không biết đường và phương hướng nào, nên cần có những 
ánh sao soi đường dẫn lối. Ngày nay Chúa không còn dùng 
ngôi sao xuất hiện trên trời, nhưng muốn mỗi tín hữu phải 
trở thành một vì sao soi dẫn cho mọi người đến với Chúa. 
Ngôi sao chỉ chiếu sáng khi chính bản thân nó có ánh sáng. 
Người Kitô hữu chỉ chiếu sáng khi chính cuộc sống của họ 
phản chiếu ánh sáng nhận được từ nơi Thiên Chúa như lời 
Đức Giê-su: “Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu 
giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp 
anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên 
trời” (Mt 5,16). 
 
Người tín hữu phải chiếu ánh sáng  y  ọ   vào ơn cứu độ 
của Chúa. Niềm hy vọng vào một “trời mới đất mới” cho 
chúng ta thêm sức mạnh để tích cực góp phần xây dựng xã 
hội chúng ta đang sống ngày một tốt đẹp hơn, an toàn sạch 
đẹp hơn, công bình nhân ái hơn. Niềm hy vọng vào hạnh 
phúc thiên đàng cũng giúp chúng ta nhận định đúng giá trị 
của tiền bạc và của cải đời này để sử dụng chúng làm sáng 
danh Chúa và phục vụ tha nhân. Niềm hy vọng chính là ánh 
sáng làm con người và cuộc đời của chúng ta ngày thêm 
tươi đẹp. 
 
Người tín hữu phải chiếu ánh sáng tin yêu: Tin cậy Chúa 
và yêu thương tha nhân. Tin yêu để xây dựng một cuộc sống 
chan hoà tình Chúa tình người. Tin yêu để sẵn sàng tha thứ 
và hoà giải với nhau. Tin yêu để vượt qua mọi bóng tối các 
mối bất hoà chia rẽ và thù hận. 
 
Người tín hữu còn phải chiếu ánh sáng công bình, bác 
ái giữa đời thường. Lòng yêu mến Chúa phải được thể hiện 
qua tình thương đối với người đồng loại. Chính qua ánh 
sáng hy vọng, tin yêu, công bình bác ái nói trên mà lương 
dân sẽ dễ dàng nhận biết và tin yêu Chúa để cùng chúng ta 
đi trên con đường mới để về quê trời hưởng hạnh phúc ở đời 
sau. 
 
  C       i   m       i   y N  ời”: Để tìm gặp Chúa, các 
đạo sĩ đã phải từ giã gia đình để tiếp nhận những điều bất 
ngờ: Họ nghĩ Đấng Cứu Thế là con của nhà vua tại kinh 
thành hoa lệ, nhưng Hài Nhi Cứu Thế lại không sinh ở nơi 
giàu sang phú quý, mà nơi một cái hang chăn giữ chiên cừu 
trong hình hài một tr  thơ yếu đuối ngh o khó. 
Lễ Hiển Linh là lễ Chúa tỏ mình ra. Tuy nhiên không phải ai 
cũng gặp được Chúa và được hưởng ơn cứu độ. Các kinh sư 
và biệt phái tuy hiểu biết Thánh Kinh, nói rõ về nơi Đấng 
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Cứu Thế sẽ sinh là thành Bê-lem, nhưng họ lại không gặp 
được Chúa, vì họ chỉ hiểu biết Kinh Thánh mà không muốn 
làm theo lời Chúa dạy bảo. Về phần bạo vương Hê-rô-đê tuy 
muốn tìm biết Hài Nhi Cứu Thế nhưng đã không gặp được 
Người. Vì ông ta tìm Chúa không phải để tin yêu, nhưng để 
giết hại Người. Trái lại, những người ngh o h n là các mục 
đồng ở ngoại ô Bê-lem, và những đạo sĩ từ phương xa tìm 
đến Giê-ru-sa-lem lại gặp được Người. Những người này dù 
không thông hiểu lời Chúa trong Sách Thánh, nhưng đã gặp 
được Chúa vì có tâm hồn đơn sơ chân thành. Người tín hữu 
chúng ta hôm nay cũng chỉ gặp được Chúa nếu chúng ta biết 
noi gương các đạo sĩ để luôn chân thành muốn tìm kiếm 
Chúa, sẵn sàng dấn thân phục vụ Chúa đang hiện thân nơi 
những người ngh o khó, tàng tật và bị bỏ rơi… 
 
 Năm xưa, các nhà đạo sĩ đã tìm Chúa và đã gặp được Đấng 
Cứu Thế mới sinh. Họ đã bái qu  trước một Hài Nhi bé nhỏ 
yếu đuối ngh o h n. Họ đã mở bảo tráp lấy bàng, nhũ hương 
và mộc dược mà dâng tiến cho Người. Những lễ vật này là 
biều hiệu của lễ vật nội tâm là đức Tin, đức Cậy và đức 
Mến. Khi dâng vàng, các đạo sĩ đã tuyên xưng vương quyền 
của Hài Nhi Cứu Thế  Dâng nhũ hương các ngài bày tỏ lòng 
tin Người là vị tư tế của Giao  ớc Mới  Dâng mộc dược là 
đề cao mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Đấng Thiên 
Sai.  Khi xuống thế làm người, Con Thiên Chúa đã mang 
thân phận của một người ngh o: đã sinh ra trong hang chiên 
cừu nghéo khó cùng cực, đã chọn cha mẹ là hai ông bà Giu-
se và Ma-ri-a ngh o khó, đã sống hoà đồng với các người 
lao động ngh o h n tại làng quê Na-da-rét. Người đã sống 
ngh o khó đến độ không có hòn đá gối đầu. Người còn hứa 
ban hạnh phúc Nước Trời cho những ai có tinh thần nghéo 
khó, những người đang bị đói khát, tù đầy, bệnh tật và bị 
người thân bỏ rơi… 
 
Hôm nay, Chúa vẫn đang hiện diện giữa chúng ta qua tha 
nhân là hình ảnh của Chúa và mời gọi chúng ta quảng đại 
hiến thân phục vụ Người nơi những người nghéo khó bên 
cạnh chúng ta Chúa muốn chúng ta trao tặng cho Chúa 
những món quà cụ thể như cơm, áo, gạo, tiền… k m theo 
tinh yêu thương và thái độ chân thành phục vụ họ cách vô 
vụ lợi… Vậy chúng ta sẽ dâng tặng cho Chúa những gì 
trong mùa Giáng Sinh này? 
 
 Caàu Nguyeän:  

 

Lạy Chúa Giêsu, biết bao lần chúng con đến nhà thờ nhưng 
đã không gặp được Chúa. Đạo con giữ mới chỉ là những thói 
quen  Lễ con dâng chỉ là những lời kinh sáo rỗng nhàm 
chán  Của cải con cho người ngh o chỉ là những thứ đồ hư 
vất bỏ… Nhưng con lại tưởng mình là đạo đức thánh thiện 
và đang làm chứng nhân cho Chúa.  ớc gì hôm nay con 
nhận ra những thiếu sót của mình, để của lễ con dâng phải là 
thứ vàng đức tin quý giá, là nhũ hương của đức cậy khiêm 
nhu, là mộc dược của lòng hy sinh mến Chúa nồng nàn. Hy 
vọng Chúa sẽ vui nhận, và ban muôn hồng ân cho chúng 
con. Để khi gặp được Chúa, như các vị đạo sĩ xưa, chúng 
con sẽ thể hiện đức tin vào Chúa, sẽ tránh xa những thói 
gian ác lọc lừa để làm theo Lời Chúa dạy, sống hiệp nhất xin 
vâng và phục vụ tha nhân hầu sau này sẽ được về quê trời  
hưởng hạnh phúc với Chúa muôn đời.   

*** 

 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA 
11 – 1 – 2015 

  

 Lời C   :  (Mc 1, 7-11) 
 

Hồi ấy, 
7
 ông 

Gioan rao giảng 
rằng: "Có Ðấng 
quyền thế hơn tôi 
đang đến sau tôi, 
tôi không đáng 
cúi xuống cởi 
quai dép cho 
Người. 

8
 Tôi đã 

làm phép rửa cho 
anh em nhờ nước  
còn Người, Người 

sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần". 
9
 Hồi ấy, Ðức Giêsu từ Nadarét miền Galilê đến, và được 
ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giođan. 

10
 Vừa lên khỏi 

nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí 
tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. 

11
 Lại có tiếng từ trời 

phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về 
Con." 
  
 
 Suy Nieäm:  

 
Chỉ số hài lòng của khách hàng (Customer Satisfaction 
Index –CSI) được ứng dụng nhằm đo lường sự thỏa mãn của 
khách hàng đối với các ngành, các doanh nghiệp ở nhiều 
quốc gia phát triển trên thế giới. Giới truyền thông vừa cho 
hay hãng Apple tiếp tục đứng đầu trong danh sách “chỉ số 
Hài lòng của Người tiêu dùng Mỹ” đối với các nhà sản xuất 
máy tính cá nhân. Đây là năm thứ 10 liên tiếp Apple nắm 
giữ “ngôi vương” này.  
 
Vào những năm 1990, Apple luôn phải đứng sau HP và 
Dell, cho đến năm 2004, cuối cùng thì Apple cũng giành 
được ngôi vị cao nhất trong hạng mục máy tính cá nhân của 
ACSI và kể từ đó tới nay, "Quả táo" chưa bao giờ để tuột vị 
trí đứng đầu của mình. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng 
ta nhận thấy câu kết thúc của bài là một câu của Đức Chúa 
Cha : “Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con”. 
Chắc hẳn chỉ số hài lòng của Chúa Cha với Đức Giêsu là 
100/100. Bởi vì trong một đọan khác khi Đức Giêsu biến 
hình. Chúa Cha lại lập lại lời đó : “Đây là con yêu dấu của 
Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời 
Người” (Mt 17,5) . Thế còn chỉ số hài lòng của Chúa với 
mỗi người chúng ta là bao nhiêu ? 20, 40, 60 hay 80 hoặc 
chẳng có chút nào?  
 
Theo thói thường, một đứa con trong gia đình được cha mẹ  
hài lòng, tin yêu là đứa con thực hiện được các việc:  vâng 
lời, giúp đỡ cha mẹ, thương yêu anh em và hoàn thành tốt 
bổn phận của mình. Cũng thế, chúng ta sẽ được Chúa ban 
tặng chỉ số hài lòng cao khi chúng ta làm được các việc ấy.  
Trước tiên, hãy biết lắng nghe và thực hành ý Chúa. Tiếng 
Chúa nói với chúng ta qua Kinh Thánh, qua các biến cố 
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trong cuộc đời. Đọc sách Thánh để xem Chúa muốn dạy ta 
điều gì, ta phải làm gì để nên trọn lành…việc đọc sách này 
không hấp dẫn người tr  mấy và người tr  cảm thấy khô 
khan và khó hấp thu, bởi vì sách Thánh không phải là cuốn 
tiểu thuyết, càng không phải là những mẩu chuyện vui cười. 
Sách Thánh là lời của Chúa, của Đấng Tạo Hóa và được viết 
trong một trang sử rất dài nên đọc và hiểu sách Thánh phải 
có sự tìm hiểu và có sự hướng dẫn của các đấng bậc và nhất 
là phải có ơn Thánh Thần. Có hiểu lời Chúa thì mới thực 
hành lời Chúa cho đúng ý Chúa muốn. 
 
Một cái chết của người bạn ở tuổi đôi mươi, cho chúng ta 
bài học : Chúa đến bất cứ lúc nào, ngay cả lúc chúng ta 
không ngờ. Nạn dịch HIV – AIDS cho chúng ta bài học về 
việc con người ngày nay đắm chìm trong nhục dục sẽ phải 
gánh hậu quả khôn lường. Một nhà doanh nghiệp trước đó 
vài tháng còn được đăng báo khen ngợi là làm ăn giỏi nay 
phải vào nhà đá vì trốn thuế, cho chúng ta bài học : tiền bạc 
là đầy tớ tốt nhưng là ông chủ tồi…và còn nhiều bài học 
khác mà Chúa gửi đến cho chúng ta qua các biến cố của 
cuộc đời. Hãy bình tâm suy nghĩ sẽ hiểu được Chúa nói gì 
với mình.  
 
Thứ đến, chúng ta phải giúp cho nước Chúa rạng sáng. 
Muốn được thế, chúng ta không thể bàng quan mặc cho các 
cha, thầy cô, soeur làm những việc nhà Chúa, còn mình thì 
mackeno (mặc kệ nó). Cái chủ nghĩa mackeno luôn bị lên án 
vì nó làm cho con người ra xa lạ, lạc lõng giữa những cộng 
đoàn yêu thương và phục vụ. Hãy xắn tay áo lên để làm việc 
của Chúa, làm việc nhà Chúa với tất cả khả năng và nhiệt 
huyết của tuổi tr . Bạn có khả năng ca hát ư ? Mời bạn vào 
ca đoàn. Bạn có khả năng hội họa ư ? Mời bạn vào ban trang 
trí Thánh đường. Bạn thích cây cảnh ư ? Mời bạn vào ban 
chăm sóc cây cảnh. Bạn yêu mến thiếu nhi ư ? Mời bạn vào 
đoàn thiếu nhi thánh thể . Bạn thích suy niệm lời Chúa ư ? 
Mời bạn vào nhóm sống lời Chúa….Giúp đỡ Chúa là thế 
đấy ! 
  
Thứ ba là yêu thương anh em. “Thầy ban cho anh em một 
điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34). 
Đạo của chúng ta là đạo tình thương, vì thế nếu chúng ta 
không yêu thương thì chúng ta không phải là môn đệ của 
Chúa. Nói thì dễ, làm mới khó. Để yêu được những người 
thù nghịch, những người chống đối, những người ganh ghét 
chúng ta thì thật khó biết bao ! Có lúc đầu muốn bắt tay với 
họ nhưng lòng thì áy náy hậm hực, như thể cục nghẹn, cục 
tức nó ch n cổ họng không chịu nổi. Thế mới hay yêu 
thương theo ý Chúa thật không dễ chút nào. 
  
Cuối cùng hãy làm tốt bổn phận của mình. Ai trong chúng ta 
cũng có nhiều bổn phận để làm : bổn phận làm con, làm anh 
làm chị trong gia đình, bổn phận làm sinh viên trong trường 
học, làm công nhân trong nhà máy, bổn phận làm thành viên 
trong các đoàn thể…Mỗi bổn phận là một vai trò mà để 
hoàn thành nó ta phải tích cực, phải hăng hái và phải có ơn 
Chúa giúp sức nữa. Khi chúng ta hoàn thành các bổn phận 
đó chu đáo là chúng ta đã làm hài lòng Chúa nhiều lắm. 
Mong rằng mọi người trong chúng ta trong năm mới sẽ làm 
Chúa hài lòng hơn năm cũ và nhờ đó con người chúng ta 
được thăng tiến trong tình yêu của Ngài.  

  Caàu Nguyeän: 

 

Lạy Chúa Chí Thánh, Con Chúa dạy chúng con phải sám 
hối và tin vào Ngài, để được ơn tha tội. Xin cho chúng con, 
là những tín hữu Kitô, luôn hoán cải nội tâm để giữ gìn 
những ơn cao trọng của Bí tích Rửa Tội, hầu xứng đáng nên 
con Thiên Chúa. Amen  
 

*** 

 

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B  
18 – 1 – 2015 

“C   A   Tìm Gì T ế?” 
 

 Lời Chúa: (Ga 1, 35-42) 
 
35

 Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm 
môn đệ của ông. 

36
 Thấy Ðức Giêsu đi ngang qua, ông lên 

tiếng nói: "Ðây là Chiên Thiên Chúa". 
37

 Hai môn đệ nghe 
ông nói, liền đi theo Ðức Giêsu. 

38
 Ðức Giêsu quay lại, thấy 

các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: 
"Thưa Rápbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?" 

39
 Người 

bảo họ: "Ðến mà xem". Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở 
lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng bốn giờ 
chiều. 
40

 Ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người 
đã nghe ông Gioan nói và đi theo Ðức Giêsu. 

41
 Trước hết, 

ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp 
Ðấng Mêsia" (nghĩa là Ðấng Kitô). 

42
 Rồi ông dẫn em mình 

đến gặp Ðức Giêsu. Ðức Giêsu nhìn ông Simon và nói: 
"Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha" 
(tức là Phêrô). 

 Suy Niệm:  

 Nước 
Tống có 
người được 
hòn ngọc, 
đem biếu 
quan Tư 
thành là Tử 
Hãn. Tử 
Hãn không 

nhận, 
người biếu 
ngọc thưa 
rằng:  _ 
Ngọc này 

tôi đã cho thợ ngọc xem, quả là một thứ  ngọc rất báu nên 
mới dám dâng quan lớn. Xin quan lớn nhận cho tôi vui lòng. 
_ Ngươi cho ngọc là của báu, ta cho tính không tham là của 
báu. Ngươi đem ngọc cho ta, nếu ta nhận thì hai bên cùng 
mất cả của báu. Âu là ngươi cứ đem về. Ai giữ lấy vật báu 
của người ấy, như thế vật báu của hai người còn cả. Thế 
chẳng hơn ư? 
_ Người biếu ngọc cúi đầu thưa: Chúng tôi là thường dân 
mà lại có ngọc quí này, chỉ sợ bị trộm cướp mà có khi hại 
đến thân. Tử Hãn thấy thế, lưu người ấy lại, gọi thợ ngọc 
đến giũa ngọc, bán được tiền rồi, b n đưa cho người ấy để  
làm giàu. 
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Sống niềm tin vào Đức Kitô không nhất thiết là thông hiểu  
giáo lý, mà cốt yếu ở tại biết mình tìm điều gì, và phải làm 
gì. Tin theo Đức Kitô, do đó, không chỉ đơn giản là lời tuyên 
xưng ngoài miệng mà đòi phải thay đổi cả cuộc sống. Các 
môn đệ đầu tiên của Đức Kitô là những kiểu mẫu cho hành 
trình tin theo Đức Kitô. Trước hết, với lòng khao khát tìm 
một lẽ sống, họ đến Gioan Tẩy giả  khi Gioan giới thiệu 
Chúa Giêsu, họ “liề   i   e  C ú  Gi  u”.  Điều kiện đầu 
tiên của đức tin, do đó, là một tâm hồn sẵn sàng, như Sa-mu-
en đang lúc ngủ say mà nghe Chúa gọi, liền thưa: “Dạ,     
  y” và chạy ngay để tìm biết điều Chúa muốn. 
 
Thiên Chúa đã khởi xướng mối tương quan giữa Thiên Chúa 
và con người. Chính Chúa đã gọi Sa-mu-en, chính Đức Kitô 
đã hỏi các môn đệ: “C        ìm  ì   ế?”; và khi họ tỏ ra 
muốn tìm kiếm Chúa: “T ầy ở   u?”, Chúa đã mời gọi họ 
bước vào cuộc sống của Ngài, và để Ngài bước vào cuộc 
sống của họ: “Hãy đế  mà xem”. Đó cũng là câu hỏi và lời 
mời gọi Chúa đặt ra cho hết những ai muốn theo Ngài, để 
mỗi người biết rõ đâu là điều phải ước muốn, và đâu là việc 
phải làm khi tin theo Chúa Kitô. 
  
Đúng thế, “T ầy ở   u?” là câu đầu tiên các môn đệ hỏi 
Đức Kitô Phải tìm Chúa. Chúa đã đến ở với nhân loại, 
nhưng Chúa vẫn đòi hỏi mỗi người phải tìm Chúa, tích cực 
tìm Chúa: “Hãy  ế  mà xem”. Cuộc đàm thoại ngắn ngủi 
giữa Đức Kitô và các môn đệ trong ngày đầu tiên đó cũng 
đã đưa ra mấy nét đề cương cho bản “ iế  p  p” của những 
ai theo Đức Kitô: Điều chính yếu mà họ tìm kiếm là chính 
Chúa, và lề luật của họ là sống như Chúa đã sống.  
 
Nói đến lề luật, triết gia Nietzsche có một câu rất chí lý: 
“N iều     i  ố   ấp   e   uổi           mà  ọ   ọ ,   ỉ 
 ó mộ  í  là   e   uổi mụ   í  ”.  Vâng, lề luật là điều 
không thể thiếu cho con người, nhưng cũng chính lề luật lại 
có thể dẫn người ta đi lạc xa mục đích. Người ta dễ bị cám 
dỗ nhiệt tình với lề luật mà quên đi điều lề luật nhắm đến, 
sốt sắng với việc tông đồ bên ngoài mà tâm hồn lại ở xa 
Chúa, như Sa-mu-en lúc đầu nghe Chúa gọi mà lại chạy đến 
với Hê-li. 
 
Lại tiếp chuyện lề luật, một số tín hữu Cô-rin-tô tự lừa gạt 
chính mình, cho rằng mình không còn chịu lệ thuộc vào lề 
luật nữa, vì đã được Đức Kitô giải thoát và ban sự tự do. 
Phaolô cảnh báo: “Tôi   ợ  p ép làm mọi  ự”;       
k ô   p ải mọi  ự  ều  ó í  . "Tôi   ợ  p ép làm mọi  ự"; 
       ôi  ẽ k ô    ể  ự  ì làm   ủ   ợ   ôi” (1Cr 6,12). 
Rabbi Samlai thuyết giảng: sáu trăm mười ba điều luật đã 
được ban cho Mô-sê (…) Đa-vít rút gọn lại còn mười một 
điều. Isaia rút lại còn sáu điều. Rồi đến tiên tri Mica rút lại 
chỉ còn ba. Sau đó Isaia rút lại chỉ còn hai điều, là sống 
chính trực và công minh, như lời đã viết: “Đức Chúa được 
suy tôn, vì Người ngự trên chốn cao vời. Người làm cho Xi-
on được đầy chính trực công minh” (Is 33,5). Và cuối cùng  
là tiên tri Amốt rút lại chỉ còn một điều, là “Hãy tìm Ta thì  
       ơi  ẽ   ợ   ố  ” (Am 5,4). 
 
Thiên Chúa là Đấng tôi phải tìm suốt đời. Thành bại đời tôi, 
hạnh phúc đời tôi là ở đó. Chính Chúa đã khởi xướng, luôn 
ở bên tôi, luôn tìm kiếm tôi, và mời gọi tôi tìm Chúa: “Hãy 

đến mà xem.”… Thế nhưng nhiều lúc tôi tự hỏi mình: “Tôi 
đang tìm gì thế?”... và giật mình thấy mình tìm rất nhiều mà 
không có Chúa ở đó! Lm. HK  
 

 Cầu N uyệ : 
 

Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa truyền cho chúng con: hãy làm 
chứng nhân cho Thầy. Lạy Chúa làm sao chúng con có thể 
thực thi được mệnh lệnh này nếu chúng con chưa một lần 
gặp Chúa? Làm chứng cho Chúa không phải chỉ bằng lời nói 
vô nghĩa, nhưng phải có nội dung nơi chính tâm hồn đã cảm 
nghiệm. Xin Chúa tỏ mình ra cho chúng con để chúng con 
có thể giới thiệu về Ngài Amen 
 
      *** 
 

CHUÙA NHAÄT III THÖÔØNG NIEÂN NAÊM B 

25 – 1 – 2015 

“Nhữ   Kẻ Lứơi N   i” 

 

 Lời Chúa: (Mc 1, 14-20) 
 
14

 Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức Giêsu đến miền Galilê rao 
giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 

15
 Người nói: "Thời k  đã 

mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám 
hối và tin vào Tin Mừng. 

16
 Người đang đi dọc theo biển hồ 

Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Anrê, đang 
quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. 

17
 Người 

bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành 
những k  lưới người như lưới cá." 

18
 Lập tức hai ông bỏ chài 

lưới mà đi theo Người. 
19

 Ði xa hơn một chút, Người thấy 
ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông Gioan. 
Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. 

20
 Người liền gọi 

các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên 
thuyền với những người làm công, mà đi theo Người. 

 Suy Nieäm:  

Hình ảnh người  trong việc “lưới cá” ta thấy có hai việc làm 
chính: đó là thả lưới và bắt cá. Mục đích của thả lưới rất rõ 
ràng là để bắt cá, nên việc thả lưới phải tập trung nhằm vào 
một mục đích duy nhất là bắt cá…Người lưới cá phải biết 
vùng mình đang thả lưới thưởng có loại cá gì, lớn hay nhỏ. 
Mùa nào cá sinh sản, mùa nào cá còn nhỏ, mùa nào cá lớn, 
tháng nào cá di chuyển, theo con nước nào, hướng đi nào. 
Cá loại nào ở vùng nước cạn, cá loại nào ở vùng nước sâu…  
 
Trong cuộc sống, có nhiều dạng “lưới người”, mà người ta 
đua nhau “thả lưới” để “bắt người” – “lôi kéo người khác về 
với mình” với nhiều mục đích khác nhau. Trước tiên, để 
lưới người, người ta phải biết sơ đẳng về nghệ thuật đắc 
nhân tâm để chinh phục người khác. Người ta tìm hiểu tâm 
lý, thị hiếu, nhu cầu, nguyện vọng của con người, để đem 
nhiều người về với tổ chức của mình. Thí dụ: trong chính 
trường để có nhiều lá phiếu, để có nhiều khách hàng, để có 
nhiều khán giả, để có nhiều độc giả..  
 
Con người ai cũng muốn những điều có lợi, nên khi người ta 
lưới người, bao giờ cũng bắt đầu từ những ngôn từ tốt đẹp,  
những lời hứa hẹn hấp dẫn, những chiêu quảng cáo lôi cuốn 
nghe tựa như những phép nhiệm mầu... Nói một cách khác, 
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người ta lưới người vì mục đích lợi lộc cho riêng mình. 
Chính vì thế, có rất nhiều trò lừa gạt, bịp bợm, dối trá, thủ 
đọan khó lường. Trong chính trường, trong thương trường, 
trong tình trường… đâu đâu cũng thấy!  Nhiều người thành 
công trong sự dẫm đạp lên k  khác, thậm chí cả tội ác, 
nhưng họ lạnh lủng với trái tim vô cảm, vì họ chỉ thấy một 
điều, họ đã thành công nhờ sự khôn ngoan của riêng họ, vì 
lợi ích cho riêng họ. Thật rất khó tìm được trong thời đại 
này những k  lưới người để giúp đỡ những người mà người 
ta thu phục được có một cuộc đời tốt đẹp hơn, hạnh phúc 
hơn. Tình thương trong thế giới hôm nay dần dần khô héo 
và những giá trị đạo đức cũng dần dần vơi đi. Ai cũng thấy 
“thế giới hôm nay tan nát vì thù hận.” (Bênêđíctô XVI).  
 
Trường dạy của Chúa Giêsu. Người bảo các ông: “Các anh 
hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh 
trở thành những k  lưới người như 
lưới cá.” (Mc 1,18). Khác hẳn với 
người đời, như Chúa Giêsu đã dạy, 
những môn đệ của Người không 
đuợc ỷ lại vào tài năng của mình 
khi lưới người. Tất cả đều là hồng 
ân của Chúa. Môn đệ của Chúa 
phát huy tất cả tài năng trí tuệ của 
mình để phục vụ Chúa, và luôn 
cảm thấy mình chỉ là một đầy tớ 
vô dụng. “Đối với anh em cũng 
vậy: Khi đã làm tất cả những gì 
theo lệnh phải làm, thì hãy nói: 
chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc 
bổn phận đấy thôi”. (Lc 17,9).  
 
Những gì môn đệ Chúa làm được, không phải là kết quả của 
sự khôn ngoan con người, mà là từ sự hướng dẫn của Thiên 
Chúa, sự khôn ngoan và sức mạnh của Thánh Thần. Giảng 
xong, Chúa Giêsu bảo ông Phêrô: “Ch o ra chỗ nước sâu mà 
thả lưới bắt cá”. Ông Simon đáp: “Thưa Thầy, chúng ta đã 
vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời 
Thầy, con sẽ thả lưới”.  Họ đã làm như vây, và bắt được rất 
nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các 
bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này 
tới, vả họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. 
(Lc 5, 4-7).  
 
Khác hẳn với trường đời, những môn sinh của Chúa Giêsu 
nhận ra mình nhỏ bé trước những thành công lớn lao. Những 
m  cá lớn giúp cho người môn đệ của Chúa Giêsu nhận ra 
đâu là sự khôn ngoan thật sự, đâu là hướng đi cuộc đời 
mình, đâu mới đích thực là lẽ sống của kiếp nhân sinh. Thấy 
vậy, ông Simon Phêrô sắp mặt dưới chân Chúa Giêsu và 
nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là k  tội lỗi!”.  
 
Quả vậy, thấy m  cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả 
những  người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai 
người con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và Gioan, bạn chài 
với ông Simon, cũng đều kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức 
Giêsu bảo ông Simon, cũng đều kinh ngạc như vậy. Bấy giờ 
Đức Giêsu bảo ông Simon: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người 
thu phục người ta”. Thế là họ đưa thuyền vào bờ rồi bỏ mọi 
sự mà theo Người. (Lc 5, 8-11).  

Có một lần tôi dự lễ 25 năm linh mục của cha sở một họ đạo 
nọ, tôi tới hơi sớm. Lúc ấy, mấy loa phóng thanh treo trước 
mặt tiền nhà thờ phát đi tiểu sự của cha sở  củng với những 
thành quả mà Cha sở ấy đã gặt hái được trong 25 năm ở tại 
họ đạo đó. Vì thời gian ở đây dải lâu, nên những “công đức” 
của ngài được kể ra trên loa phóng thanh thật là dài. Từ 
chuyện quá khứ, đã xây mấy cái nhà thờ, từ nhà thờ cũ kỹ, 
được sửa lại, nâng cấp mấy lần, đến chuyện giúp bao nhiêu 
nhà tình thương cho người ngh o, lo cho bao nhiêu sinh viên 
học đến bờ đến bến. Đến chuyện hiện tại, đang lo cho bao 
nhiêu học sinh, bao nhiêu cụ già, giúp bao nhiêu người tàn 
tật… Tất cả đều được thống kê bằng những con số cụ thể. 
Tiếng loa phóng thanh phát đi phát lại “bản tin” đó nhiều 
lần, rất lớn và rất rõ ràng… Chợt có một vị linh mục già, tóc 
bạc phơ, ngồi uống nước cạnh bên tôi, quay sang tôi 

nói: “Uổng quá!”. Tôi hỏi: “Uổng cái 
gì, thưa Cha?” Ngài nở một nụ cười 
hiền hòa trên gương mặt tuổi già phúc 
hậu, rồi thong thả đáp: “Phải chi những 
“công trạng lớn lao” đó đừng phát trên 
loa, thì nó trở nên “cao quý” biết bao 
nhiêu!”.  
 
Câu nói của vị linh mục tiền bối ấy 
làm tôi suy nghĩ nhiều lắm! Trở thành 
những k  lưới người (Mc 1, 1-16), 
những người thu phục người ta (Lc 
5,11) là để mang họ về cho Thiên 
Chúa, chứ không phải mang họ về 

cho mình, như người đời thường làm. Đó là mục đích duy 
nhất, và cũng là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của những con 
người đã bỏ mọi sự mà theo Người (Lc 5,11). Vì Chúa 
Giêsu, con Thiên Chúa, đã phán: “Thầy là Đường, là Sự 
Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6).  
 
Đem mọi người về với Chúa, chính là giúp họ được sống – 
sống dồi dào, nhờ nhận biết Thiên Chúa và Tin Yêu vào 
Ngài. “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi 
dào” (Ga 10,10). Tất cả là vì Sáng Danh Chúa. Chỉ với hạnh 
phúc cao cả con người mới loại trừ được những niềm vui 
trần thế tạm bợ chóng qua. Khi bỏ mọi sự mà theo Người, 
thì Người phải là hạnh phúc đời ta - “Chúa là hạnh phúc của 
con” – ta mới đi trọn cuộc hành trình “theo chân Chúa” suốt 
cuộc đời.  
 
 Caàu Nguyeän: 
 

Lạy Chúa, đường theo Chúa rất dài, và lắm gian truân, xin 
nâng đỡ đời con từng bước và xin ban cho chúng con tỏa lan 
hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi. Lạy Chúa, 
nhiều lần trong đời, con đã nghe tiếng Chúa gọi, và đã nói 
“không”. Từ nay xin giúp con nói “có”, để luôn sẵn sàng 
“vâng”, “vội”, bỏ mọi sự thế gian theo Chúa. Amen 
tinvuixuanloc 

 

 
Lời Chúa Là Đèn Soi Bước Chân con, 
Là Ánh Sáng Chỉ Đường Dẫn Lối! 

(Thánh Vịnh 119, câu 105) 
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