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 Thiên Chúa còn phán: “Hãy có những vật sáng trên vòm trời và hãy phân 

chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng, để soi 

sáng trên vòm trời và giãi sáng mặt đất”. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa 

đã làm nên hai vầng sáng lớn: Vầng sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vầng 

sáng nhỏ hơn làm chủ ban đêm. Và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên 

Chúa đặt chúng trên vòm trời để soi sáng trên mặt đất, và làm chủ ngày đêm, 

và phân chia ánh sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp.  

(St 1:14-18) 

  Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc lại một lần 

nữa: anh em hãy vui lên! Đức ôn hoà của anh em phải sáng tỏ trước mặt mọi 

người, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu 

nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh 

nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt 

mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vả lại, hỡi 

anh em, những gì là chân thật, trong sạch, công chính, là thánh thiện, đáng 

yêu chuộng, danh thơm tiếng tốt, là nhân đức, là luật pháp đáng khen, thì 

anh em hãy tưởng nghĩ những sự ấy.  

(Pl 4:4-8) 

 



 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con: Chớ áy 

náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn, hay cho thân xác các con: lấy 

gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo 

mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu 

vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không 

hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho 

mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? 

Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng 

không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả 

Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng 

một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném 

vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, 

hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: 

Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm 

kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều 

đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của 

Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy 

náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự 

khốn khổ của ngày ấy”. (Mt 6:25-34) 

 


