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05/02/2019: THỨ BA TUẦN 4 TN Tân niên Kỷ Hợi – Cầu bình an năm mới 

Mt 6,25-34 
6:25 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo 

cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng 

hơn áo mặc sao? 
6:26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha 

anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? 
6:27 Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một 

gang không? 
6:28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế 

nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; 
6:29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng 

không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 
6:30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp 

cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! 
6:31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 
6:32 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. 
6:33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả 

những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 
6:34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái 

khổ của ngày ấy. 

“ĐẦU XUÔI ĐUÔI LỌT” 

“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 6,33) 

Suy niệm: Bước vào năm mới, người dân Việt chúng ta đoàn tụ gia đình, thăm hỏi họ hàng, 

bạn hữu. Mặc dù hôm nay vẫn là mặt trời đó mọc lên rồi lặn xuống như hôm qua, nhưng 

dường như có một ranh giới thiêng liêng gọi là “giao thừa” mà người ta tin – hoặc mong muốn 

– rằng, khi vượt qua nó, họ sẽ bước vào một khởi đầu mới, và “đầu xuôi đuôi lọt”, họ có thể 

hâm nóng lại tình thân, và cầu chúc nhau một cuộc sống mới may lành hơn, tốt đẹp hơn, dù 

tương lai vẫn hứa hẹn nhiều khó khăn vất vả và dù nhiều âu lo vẫn đang chờ đợi. Chúa Giê-

su cho ta biết rằng Ngài chính là “khởi đầu mới” đích thực, và bước đi đầu tiên để đi theo 

Ngài, đó là: “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa” rồi “đầu xuôi đuôi lọt”, những điều 

khác “Chúa sẽ thêm cho.” 

Mời Bạn: Dòng đời ngược xuôi với bao cố gắng ‘tìm kiếm’, có rất nhiều đối tượng và mục 

đích ‘tìm kiếm’. Lời Chúa dạy: “Hãy tìm kiếm Nước Chúa” trước hết và trên hết. Hãy quyết 

liệt chọn lựa ‘bậc thang giá trị’: chọn Nước Chúa… sẽ được thêm cho những thứ kia; ngược 

lại, chọn ‘những thứ kia’, sẽ mất Nước Chúa. 

Chia sẻ: Kinh nghiệm bản thân qua bao năm tháng, cùng với những bài học trong đời, trong 

xã hội, nơi tha nhân…có là động lực thúc đẩy ta thay đổi chọn lựa trong ngày đầu năm này 

không? Cái gì tồn tại, vững bền? Cái gì phù du, mau qua chóng tàn? 

Sống Lời Chúa: Trong ngày đầu năm mới, cả gia đình đứng trước bàn thờ Chúa, dâng gia 

đình lên Chúa với quyết tâm “tìm kiếm Nước Chúa” trước hết. 

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.  
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