
26.01.20 

CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN – A 

Mùng Hai Tết, kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ 

Mt 4,12-23 
4:12 Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê. 
4:13 Rồi Người bỏ Nadarét, đến ở Caphácnaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt 
Dơvunlun và Náptali, 
4:14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói: 
4:15 Này đất Dơvunlun, và đất Náptali, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Giođan, hỡi 
Galilê, miền đất của dân ngoại! 
4:16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi 
trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. 
4:17 Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến 
gần". 
4:18 Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là Simon, cũng gọi là Phêrô, và 
người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 
4:19 Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người 
như lưới cá". 
4:20 lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 
4:21 Đi một quảng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là 
ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các 
ông. 
4:22 lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. 
4:23 Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin 
Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân. 

 

CÁM DỖ NGÀY THƯỜNG 

  

“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” (Mt 4,17) 

Suy niệm: Trong những ngày giỗ, tết chúng ta thường kính nhớ tổ tiên để tỏ lòng hiếu kính 
biết ơn đối với bậc sinh thành, và trên hết, tôn thờ cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa là nguồn 
gốc mọi sự, là Đấng chúng ta phải tạ ơn và tôn vinh suốt đời, không chỉ trong những biến 
cố lớn lao, mà cả trong những đau khổ thường ngày. Quả thật, cuộc đời chúng ta không chỉ 
là những ngày tết, hay những biến cố quan trọng, mà phần lớn là những ngày bình thường 
như mọi ngày. Cám dỗ lớn nhất của chúng ta là để cho những ngày đó trở thành tầm thường, 
tẻ nhạt. Chúng ta được mời gọi hoán cải liên lỉ để luôn làm mới các tương quan thường 
ngày với Chúa, với tha nhân, cách riêng với những người thân cận của mình trong gia đình. 
Mời Bạn: ĐTC Phan-xi-cô nói: “Hoán cải hằng ngày là cố gắng liên tục để thanh tẩy trái 
tim”. “…nếu bạn không thể nói xấu người khác, thì bạn đã đi đúng con đường nên thánh… 
khi muốn chỉ trích một người láng giềng, hãy cắn lưỡi nhẹ một chút. Lưỡi bạn sẽ hơi sưng 
nhưng linh hồn bạn sẽ lành thánh hơn trên con đường này… Không có gì to tát, không có 
việc hành xác, thật là giản dị. Xin đừng lui bước…”. Bạn có sẵn sàng cho việc hoán cải 
chính mình trong từng việc nhỏ mỗi ngày như vậy không? 

Sống Lời Chúa: Quan tâm chăm sóc người thân của mình với ý thức “Bổn phận là ý Chúa 
trong giây phút hiện tại” (ĐHV.17). 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm tốn và biết đón nhận những hy sinh trong 
những vất vả hằng ngày; để tâm hồn con được thanh tẩy, để biết yêu mến Chúa và ngày 
càng trở nên giống Chúa hơn. Amen. 
  


