
 

 

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B 
4 – 12 – 2011  

“Người Dọn Đường” 
 
 Tin Mừng:  (Mc 1, 1 – 8) 

 
1
Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa khởi đầu như 

sau: 
2
Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaia: "Này 

Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường 
cho Con. 

3
Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn 

con đường của Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi." 
 
4
Ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng 

kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn 
tha tội. 

5
 Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành 

Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép 
rửa cho họ trong sông Giođan. 

6
 Ông Gioan mặc áo lông lạc 

đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 
7
 

Ông 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". 
 
 Suy Niệm: 
 
Trình thuật hôm nay, thánh Mác-cô mở đầu Tin Mừng bằng 
một ảnh hình về thánh Gio-an, rất Tẩy Giả. Gio-an Tẩy Giả, 
là đấng thánh chuyên kêu gọi người người chuẩn bị ngày 
Chúa đến, có lời vàng của thánh Mác-cô, như sau: “Khởi 
đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa” (Mc 1: 
1). Chính đó là chuyện thánh nhân muốn kể. Chính đó là Tin 
Vui thánh nhân muốn rao báo. Điều, mà thánh nhân rao báo, 
là ở câu cuối trình thuật, khi phạm nhân ngoài Đạo, đã giác 
ngộ: “Đích thật, Người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15: 
39). Trình thuật, nay diễn tả: việc Chúa đến kiện toàn điều 
đã viết trong Cựu Ước, qua Isaya: “Tiếng của người hô 
trong sa mạc, hãy dọn đường Chúa đi.” (Ys 40: 3). Rõ ràng, 
“tiếng của người…” là tiếng của Gio-an Tẩy Giả. Viết về 
Đức Giê-su, là “Chúa”. Là, Đấng người người chuẩn bị để 
đón chào. Bản thân vị ngôn sứ, chỉ muốn nói về việc con 
dân Do Thái, từng lưu lạc bên Babylon, nay đã trở về. Gốc 
nguồn sự việc, là đoạn văn cổ nói lên việc Chúa cứu thoát 
con dân Ngài. Nhưng ở đây, thánh Máccô trích dẫn lời vàng 
Kinh Sách, là chỉ về thánh Gio-an từng cổ võ việc chuẩn bị 
dọn đường để Chúa đến, với nhân trần. 
 
Chẳng còn ngờ vực gì nữa, Gioan Tẩy Giả là đấng thánh rất 
uy tín. Ông có sức thuyết phục, dẫn dụ quần chúng đến 
nghe. Đời thánh nhân, nay cũng là hình ảnh của ngôn sứ  
 

 
 
Elia trong hiện tại. Ông cũng phục sức nhiệm nhặt, đơn 
giản. Cũng ăn kiêng. Sống chừng mực. Nhất nhất, đều nói 
lên tính chất tinh tuyền trong nghi thức. Tính chất là tính 
chất của cuộc sống nơi sa mạc, chốn hoang sơ. 
 
Với Thánh Kinh, sa mạc/hoang sơ mang ý nghĩa rất đặc biệt. 
Đây, là chốn thánh thiêng, nơi mọi người đến để gặp gỡ 
Chúa. Sa mạc, còn là đất miền, ta can trường chiến đấu. Ở 
nơi đó, có dân hiền lưu lạc những 40 năm, tìm về đất hứa. Ở 
nơi đó, có cuộc khẩu chiến giữa Đức Chúa và ác thần/sự dữ. 
Và, cũng ở nơi đó, Đức Giê-su thường xuyên đi vào chốn 
vắng, những nguyện cầu. Đó, còn là nơi Ngài dưỡng nuôi 
dân con mọi người, bằng Lời Chúa. Chính nơi đây, ta biết 
là: “Mọi con dân từ khắp miền Giu-đê-a và từ Giê-ru-sa-
lem” kéo đến, để nghe ông (Mc 1: 5). Chính nơi đây, thánh 
nhân đã tổ chức nhiều cuộc thanh tẩy, biểu trưng việc dân 
con hồi hướng. Sám hối. Có quyết tâm. Quyết thay đổi cuộc 
sống ngõ hầu chào đón Vương Quốc Chúa. Khi Chúa đến, 
Ngài sẽ công bố Vương Quốc Nước Trời qua Ngài hiện 
diện: “Nước đã gần kề”.  
 
Dù thánh nhân, đã thu hút và tạo ảnh hưởng nhiều trên dân 
chúng, ông vẫn nói: “Tôi không xứng đáng cúi xuống, cởi 
quai dép cho Ngài!” (Mc 1: 7). Đây là lời ám chỉ công việc 
của người nô lệ, rất thấp hèn. Công việc, là ý nghĩa và biểu 
trưng việc Chúa cúi rửa cho đồ đệ Ngài, vào ngày Từ Biệt. 
Vai trò của thánh Gio-an đây, chỉ là phục vụ Đức Giêsu. 
Phục vụ dân Chúa. Như thánh nhân bảo: “Ngài phải tiến, 
còn tôi phải suy giảm”. (Yn 3: 30). Và cả đời thánh Gioan là 
tập trung công bố Đức Giê-su là Chúa. Đấng Mê-shia. 
 
Vai trò của thánh Gio-an, còn là bài học để ta suy nghĩ. Bởi, 
trong cuộc sống, có rất nhiều thánh Gio-an Tẩy Giả. Họ là 
những người, những vị đã giúp ta tìm ra Chúa. Đã giúp ta 
biết nhận thức. Biết yêu thương. Biết phục vụ Ngài tốt đẹp 
hơn. Là người Công giáo, ta đã được Thanh tẩy. Có cha mẹ 
đỡ đầu dẫn dắt giúp hiểu rõ niềm tin. Một số trong chúng ta, 
còn có bậc cha mẹ là các tín hữu tuyệt vời trong khi cũng có 
người không được vinh dự như thế. 
 
Là tín hữu trưởng thành, trong sống Đạo, ta đã gặp nhiều 
người đã tạo cơ hội, làm công cụ giúp ta tìm gặp Chúa. Giúp 
ta dõi bước theo Chúa như giúp ta gặp gỡ/tiếp cận với sách 
vở. Tiếp cận với lời giảng huấn. Với khuyên răn. Tĩnh tâm. 
Giúp ta tìm nguồn hứng giúp ta sống trọn hảo. Chính ngày 
của Chúa, trong tiệc lòng mến này, là lúc tốt đẹp để cảm tạ 
những ân nhân ấy. Cảm tạ, trong nguyện cầu. Cảm tạ, bằng 
cử chỉ thiết thực. 
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Một điều nữa mà thánh Gio-an cũng nhắc chúng ta, là: cả ta 
nữa, ta có bổn phận/trọng trách công bố Tin Vui An Bình, 
Ngày Chúa đến. Công bố, bằng việc giúp đỡ dân con nhà 
Đạo biết nhận thức, yêu thương và sống đích thực tình 
thương của Chúa, trong xã hội.  
 
Ngày nay, thật không dễ kiếm tìm Chúa và nhận chân giá trị 
cũng như thị kiến của Ngài. Thế nên, ai cũng cần mọi người 
giúp “thẳng tiến đến xa lộ không đèn, nơi có Chúa”. Giúp, 
đi vào cuộc đời của mọi người. Giúp san bằng, mọi núi 
non/gò lẫm. Giúp, lấp cho đầy mọi thung lũng. Gò nỗng, thì 
kéo lên. Núi non, san thành đồng bằng. Để, “vinh quang 
Chúa được tỏ hiện, và tạo vật được xem thấy.” 
 
Là tín hữu Đức Kitô, ta không chỉ có mỗi trọng trách lo cho 
chính mình. Nhưng, còn: mang Tin Vui Tình thương của 
Đức Chúa đến với mọi người. Còn, chuyên chở sứ điệp tràn 
niềm vui chiếu sáng qua hành xử của mỗi người chúng ta. 
Niềm vui ấy xuất phát từ bên trong. Vui, trong khôn ngoan. 
Vui, trong an hoà. Và, trọng trách ta luôn mang, là: không 
rao truyền niềm tin của ta như những gì khủng khiếp đáng lo 
sợ. Mà là, mang niềm tin đến với mọi người. Để, họ thấy 
được là niềm tin giải thoát hết mọi người. 
 
Reo mang tin vui, là trưng dẫn ảnh hình của Đức Chúa, như 
“Đấng Chăn Chiên Nhân Hiền, Ngài luôn nâng niu chiên 
con trên tay ẵm bồng, vào lòng.” Là, luôn mang theo niềm 
tin, hy vọng và sự thật. Mang theo an bình và hoà hoãn. 
Mang công lý và lòng xót thương. Thông điệp ấy, không rơi 
từ trời cao. Cũng chẳng là, mặc khải tư riêng mang đến, 
cách nhưng-không. Mà, còn tuỳ thuộc vào thái độ của mỗi 
người, có biết “dọn đường để Chúa đến?”hay không. Bởi, 
vẫn còn đó lời kêu gào từ chốn hoang sơ rất thị thành, ngày 
hôm nay. 
 
 Cầu Nguyện:  
 
Lạy Chúa, Trong tâm tình chờ đón Chúa đến, xin cho con 
biết chuẩn bị tâm hồn, biết tích cực sống giây phút hiện tại, 
tích cực chăm lo những công việc bổn phận với tâm tình tin 
tưởng yêu thương và phó thác… Xin cho mỗi giây phút và 
mỗi công việc trong cuộc sống của con hôm nay được Chúa 
thánh hóa, được Chúa ủi an nâng đỡ để con có thể bắt đầu 
“tập”sống trong thiên đàng ngay giây phút này và ngay 
trong cuộc sống này. Amen. 
   *** 

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG 
11 – 12 – 2011 

“Người Làm Chứng” 
 

 Tin Mừng:  (Ga 1, 6-8.19-28) 
 
 
6
Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. 

7
Ông 

đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người 
nhờ ông mà tin. 

8
 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông 

đến để làm chứng về ánh sáng.  
 
19

Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do thái từ 
Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: 
"Ông là ai?" 

20
 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: 

"Tôi không phải là Ðấng Kitô". 
21

Họ lại hỏi ông: "Vậy thì 
thế nào? Ông có phải là ông Êlia không?" Ông nói: "Không 
phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?" Ông đáp: 
"Không." 

22
Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi 

còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì 
về chính ông?" 

23
 Ông nói: "Tôi là tiếng người hô trong 

hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Ðức Chúa đi, như 
ngôn sứ I-sai-a đã nói". 

24
Trong nhóm được cử đi, có mấy 

người thuộc phái Pharisêu.
25

 Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông 
làm phép rửa, nếu ông không phải là Ðấng Kitô, cũng không 
phải là ông Êlia hay vị ngôn sứ?" 

26
 Ông Gioan trả lời: "Tôi 

đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa 
các ông mà các ông không biết. 

27
 Người sẽ đến sau tôi và 

tôi không đáng cởi quai dép cho Người."
28

 Các việc đó đã 
xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi ông Gioan làm 
phép rửa. 
 
 Suy Niệm:  
 
Thanh âm, nay ngưng cả. Để, nhà thơ rung lòng với cung 
bậc hãm mau. Lửng lơ, chới với. Rất bồi hồi, trong một 
phút. Lòng rung động, để nhà thơ cũng như nhà Đạo, ta 
mừng vui trong hoa lệ, đón mừng Chúa đến, trong oai nghi. 
Đón Chúa đến, trong vọng ngóng, có trình thuật thánh sử 
viết, hôm nay. 
 

Trình thuật thánh Gio-an hôm nay 
viết, là viết những chương đoạn về 
tình tự “mừng vui” ngay giữa lúc 
toàn thể Hội thánh đang tập trung 
nguyện cầu, chờ Chúa đến. Trong 
quá khứ, Mùa Vọng là mùa lễ hội 
qua đó con dân Đạo Chúa vẫn nhớ 
rằng có những 4 Chúa nhật trong 

mùa này, mọi người đều phải chay kiêng. Ngay như vị chủ 
sự buổi phụng vụ cũng đều ăn vận mầu tím than, rặt sám 
hối. Có nghĩa là, bầu khí những buổi này đều mang sắc mầu 
u buồn, thảm não. 
 

Thế nhưng, vào ngay giữa mùa sám hối này, mọi người cần 
nhớ đến sự việc mà họ cần là chuẩn bị ngày vui đón mừng 
Chúa hạ giáng. Ngay giữa mùa hối lỗi với sầu buồn, Hội 
thánh kêu mời ta mở cửa đón Niềm Vui trân trọng, ngày 
Chúa đến. Và sắc màu ảo não được thay thế bằng sắc vui 
tươi, rất mầu hồng. 
 

Lý do của những mừng và vui, là như thánh sử cho thấy Đức 
Chúa đến mà trú ngụ giữa chúng ta: “Ngôi Lời đã trở nên 
người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”.(Yn 1: 14). Hiểu theo 
nghĩa của người Do Thái thời ấy, thì Ngài đã “đóng lều” mà 
ở lại. Bài đọc 1, lời tiên tri Isaya được thánh Luca trích dẫn, 
có nói: “Thần Khí Chúa, ngự trên tôi; và Ngài đã xức dầu 
tấn phong tôi.” (Is 61: 1) 
 

Trích dẫn như thế, Đức Giê-su mặc khải chính Ngài là vị 
vua được xức dầu, mà dân con của Chúa coi là Đấng Mêsia 
đến cứu vớt. Và lý do hối thúc Ngài đến, là để: “sai đi báo 
tin mừng cho kẻ nghèo hèn băng bó tấm lòng tan nát, công 
bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, phóng thích tù nhân; 
công bố năm Hồng ân của Đức Chúa.” (Is 61: 1-2) 
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Các trích dẫn và Lời Kinh được viết vào lúc sự đói nghèo, 
buồn khổ mà đa phần dân chúng đang chịu đựng qua kinh 
nghiệm sống. Và hôm nay, dù ta có đủ mọi tiện nghi kỹ 
thuật thời thượng nhưng tình huống của hàng trăm triệu 
người vẫn như cũ, vẫn không thay đổi.  
 

Cả những người, chừng như đang sống trên hải đảo sung 
túc/dư thừa, nhưng vẫn có dẫy đầy nhiều hình thức của giam 
cầm/đoạ đày, như: cưỡng bức, ám ảnh, ghiền say, sa rơi vào 
bẫy cạm của tiêu thụ. Vẫn còn có những hình thức mù loà, 
câm điếc nơi những người không nói lên được tính xây dựng 
và sáng tạo. Vẫn có những trì trệ của người què quặt về xúc 
cảm, về xã hội. Chỉ hưởng lạc, chẳng biết đến yêu đương. 
Vẫn có tính bệnh phong cùi của những cách ly, đơn độc 
ngay giữa đám đông ồn ào, náo nhiệt.  
 

Một khi Chúa đã thực tình đến để giải phóng ta khỏi những 
cảnh như thế, ắt là ta cũng biết cách mà vui mừng, như lời 
tiên tri còn nói: “Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa. 
Người mặc áo cho tôi, đầy hồng ân cứu độ, Người choàng 
cho tôi đức chính trực, công minh” (Is 61: 10). Thế đó, là 
lời hứa Chúa đến với ta. Ngài đến để cứu rỗi, để thực sự đưa 
ta về với hồng ân cứu độ. Để ta không còn sống trong hãi sợ. 
Cuộc sống không còn bị phân mỏng vì tham muốn sở hữu 
vật chất nữa.    
 

Và, hồng ân cứu độ đã thực sự là kinh nghiệm sống, mà lễ 
hội Giáng sinh ngoài đời chẳng khi nào đem đến cho ta, một 
ý nghĩa. Rất đích thực. Đầy đặn. Điều đó, là do ta chưa thực 
sự gặp gỡ Chúa. Chưa thực sự để Chúa giải phóng chúng ta 
khỏi sự cầm hãm của thế gian, theo cách mới.  
 

Bàiđọc 2, tiếp nối chủ đề niềm vui đem đến cho ta qua Đức 
Chúa, khi thánh Phao-lô viết: “Anh chị em hãy vui mừng 
luôn mãi!”(1Th 5: 16). Lời nhắn của thánh nhân, vẫn ra như 
là một đòi hỏi chưa hiện thực. Không lý lẽ. Quả là, với tín 
hữu Đức Kitô, hạnh phúc là kinh nghiệm của cuộc sống 
hằng ngày. Kinh nghiệm của cuộc sống dù rằng hôm nay/ 
ngày ấy vẫn còn có khổ đau lẫn nỗi dằn vặt.  
 

Và lời Phao-lô thánh-nhân vẫn còn đó, khó mà quên: “Anh 
em đừng dập tắt Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên 
tri.”(1Th 5: 20). Và chìa khoá giúp mọi người chúng ta kéo 
dài niềm hạnh phúc, là: biết cởi mở lòng mình để Chúa dẫn 
dắt. Cởi mở và sẵn sàng nói ra cũng như hành động quả 
cảm, vì Danh Ngài.  Về chuyện này, ta có được mẫu gương 
sáng chói lọi của thánh Gio-an Tẩy Giả, được tóm gọn nơi 
Tin Mừng thánh sử Gio-an: “Có một người được Thiên 
Chúa sai đến, tên là Gio-an. Ông đến để làm chứng, và làm 
chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông 
không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về 
ánh sáng.(Yn 1: 6). 
 
Đọc Kinh Sách, hẳn mọi người đều hiểu: đây là khẳng định 
rõ nét về mối tương quan vẫn có giữa thánh Gio-an Tẩy Giả 
và Đức Giê-su. Đức Chúa là ánh sáng chói lọi và thánh Gio-
an Tẩy Giả là nhân chứng cho Ánh sáng ấy. Nếu hôm nay, 
ta thay thế tên thánh Gio-an bằng chính tên của mình, ta sẽ 
nhận thức được nhiều điều hữu ích. Bởi, những điều được 
nói, cũng vẫn đúng thực với mọi tín hữu được thanh tẩy như 

thánh Gio-an. Bởi lẽ, mỗi người chúng ta, qua thanh tẩy và 
nhờ đã gia nhập làm thành viên gia đình Hội thánh, đương 
nhiên trở thành người được sai phái ra đi, không phải như 
Ánh sáng chói lọi, nhưng như nhân chứng của Ánh sáng. 
Chính bài giảng trên núi, Chúa đã nói đến mỗi người chúng 
ta như “ánh sáng thế gian”. Nhưng, ta vẫn là ánh sáng theo 
cung cách ánh nguyệt, được chiếu rọi và phản ánh từ mặt 
trời, là Đức Chúa. 
 
Trong chuẩn bị đón mừng ngày Chúa Giáng Hạ và Quang 
Lâm đến với cuộc sống của ta, ngang qua Đức Giê-su, ta cần 
tự nhắc nhở mình rằng: ta được gọi mời làm một phương 
tiện để đưa Chúa đi vào với cuộc sống của người khác.  
 

Vào Mùa Chúa Giáng Hạ, các thành phố của ta tưng bừng 
đầy ánh sáng chói lọi. Tuy thế, nhiều người vẫn không nhận 
ra được ý nghĩa của sự chói lọi đầy ánh sáng, là biểu tượng 
cho Đức Giê-su, nguồn Ánh Sáng của Muôn Dân, đang đến 
lại với chúng ta tại thời buổi này. Và có lẽ, cũng nên hỏi: ta 
sẽ mang Ánh Sáng của Chúa đến được bao nhiêu người? 
được bao người, đang sống với kinh nghiệm Chúa Hạ sinh 
nơi họ, vì nhờ có ta làm chứng cho việc Chúa đến?  
 

Biết bao người, còn đang sống lẫn lộn trong tăm tối? Còn 
bao người vẫn còn nghèo khổ theo nhiều cách? Dù, họ rất 
giàu về tiền bạc. Của cải, vật chất. Còn biết bao người vẫn 
chưa được tự do chọn lựa sự thật? Tự do chọn công lý và 
công bình trong lối sống? Trong hành vi, cử chỉ và lời nói. 
Còn biết bao người vẫn câm và vẫn điếc trong cái ồn ào của 
chủ nghĩa tiêu thụ? Còn bao người, vẫn trong vòng lao lý 
của những hào nhoáng bên ngoài? Vẫn cô đơn. Lạc loài. Bị 
ruồng bỏ. Biết bao người, vẫn chịu khổ đau ngay trong lễ 
hội đình đám? Những người vẫn chán và sợ Giáng Sinh, vì 
những chán chường, u sầu hoặc ê chề, lẩn trong đó. 
 

Chắc chắn là còn rất nhiều người đang đợi chờ. Đợi chờ ta, 
phản chiếu Ánh Sáng chói lọi của Đức Chúa. Chiếu trên họ, 
để rồi ta chuyển đổi cuộc đời họ cho có niềm vui. Cho có ân 
sủng tràn đầy, trọn vẹn. Niềm vui Đức Kitô. Vui Mùa Giáng 
Hạ chỉ thuộc về ta, trong mức độ nếu ta hợp tác với Chúa, 
đem niềm vui đến với cuộc sống, của muôn người. 
 

 Cầu Nguyện:. 
 
Lạy Chúa, Chúa là Đấng sáng tạo muôn loài muôn vật. Xin 
cho con nhận thức được rằng: Con chỉ là đất sét, còn Chúa 
mới là thợ gốm. Chúa muốn con thành dụng cụ gì, là do bàn 
tay tác tạo của Chúa. Như Gioan Tiền Hô, không mạo nhận, 
xin dạy con biết sống trung thực với lòng mình, để con cảm 
nghiệm được niềm vui đón chờ Chúa đến. Amen. 
   *** 

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG 
18 – 12 – 2011 

“Mừng Vui Lên” 
 

 Tin Mừng : (Lc 1, 26-38) 
 
26

Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ 
thần Gábrien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, 
27

gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, 
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thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. 
28

Sứ thần vào nhà 
trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức 
Chúa ở cùng bà. 

29
 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời 

chào như vậy có nghĩa gì. 
30

Sứ thần liền nói: "Thưa bà 
Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 

31
 Và này 

đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. 
32

 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối 
Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng 
vua Ðavít, tổ tiên Người. 

33
 Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến 

muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." 
 
34

Ba Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì 
tôi không biết đến việc vợ chồng!" 

35
Sứ thần đáp: "Thánh 

Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ 
rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và 
được gọi là Con Thiên Chúa. 

36
Kìa bà Êlisabét, người họ 

hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người 
con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có 
thai được sáu tháng. 

37
Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là 

không thể làm được. 
38

Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây 
là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần 
nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi. 
 
 Suy Niệm:  
 
Trình thuật hôm nay, là trình thuật dọn đường Chúa đến, 
trong lai thời. Chúa đến, Ngài cũng nhập thế và nhập thể nơi 
cung lòng Người Con. Con Người, nay mặc lấy xác thịt 
phàm trần, để ở lại với con người. Với vũ trụ, rất yêu 
thương. Trình thuật, nay đưa dẫn sự kiện Maria mang thai. 
Mẹ không gần gũi xác thịt với đấng phối ngẫu. Nên, tín hữu 
thời buổi đầu vẫn nhận biết và suy tư về sự kiện lớn lao này. 
Biết và hiểu rằng Chúa đến với con người là đến bằng xác 
thịt. Ngài đến qua Đavít, như đã thiết lập, khi Phục Sinh 
(Rm 1: 3-4).  
 

Phúc Âm nay còn đưa ra một thắc mắc về lời ứng đáp của 
Mẹ. Qua ứng đáp, Mẹ đã cưu mang Con Chúa, mà đồng 
trinh, sao? Thế nên, thần sứ mới kịp hoà giải, phải trấn an: 
“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng 
Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sinh ra sẽ 
được gọi là Con Thiên Chúa.” (Lc 1: 35). Và, Đức Giê-su là 
Con Thiên Chúa vào khoảnh khắc lúc đầu, qua sự kiện Mẹ 
thụ thai, mà đồng trinh. Sự việc, là do quyền uy sức mạnh 
của Thiên Chúa. Và, việc Mẹ vẫn đồng trinh không ảnh 
hưởng lên căn tính của Mẹ. Cũng chẳng liên quan đến vị 
phối ngẫu. Vẫn tự nhiên. Nơi trình thuật, thánh Luca đã so 
sánh việc Chúa Giáng Hạ với thánh Gio-an Tẩy giả, được 
sinh ra. Trong khi, thánh Gio-an trở nên “cao cả trước mặt 
Chúa”, thì Đức Giê-su lại chính là Con của Chúa. Đấng Cao 
cả trên hết mọi cao sang cả thể nào khác. Ngài ngự trên ngai 
Đa-vít. Vương Quốc của Ngài không có mức cùng, hay giới 
hạn.  
 
Thánh Luca, luôn coi Đức Giê-su là Vua trên hết các vua. 
Ngài là hiện thân của Nước Chúa, bằng vào những thống 
khổ của Ngài chịu. Cả vào lúc Ngài xem ra không còn uy 
lực, nữa. Qua ngòi bút thánh sử, việc thánh Gio-an Tẩy Giả 
sinh hạ, rất đặc biệt. Bởi, thánh nhân sinh ra từ bậc cha mẹ 
bình thường, tuy đã già. Còn, Chúa Giáng Hạ,Ngài lại giáng 

hạ cách đặc biệt. Bởi, Chúa giáng hạ là từ cung lòng của 
Đức Mẹ,vẫn đồng trinh.  
 
Trình thuật sự việc Giáng hạ cho người nghèo khổ, sẽ mang 
ý nghĩa đậm nét hơn, khi thánh sử Máccô viết về tính cách 
cùng-cứu-rỗi của Mẹ Đồng Trinh. Mẹ cùng cứu rỗi con 
người, từ thị trấn nhỏ bé, chứa đựng khoảng chừng 150 dân 
cư, thôi. Ta còn nhớ, lời bình của Nathael trong Tin Mừng 
Gio-an, có đoạn viết: "Từ Na-da-rét, có gì là hay đẹp?" (Yn 
1: 46). Về sau, chính Mẹ cũng đề cập đến chuyện này, khi 
Mẹ hát bài Ngợi Khen, rất Magnificat: “Phận nữ hèn, Người 
đoái thương nhìn tới. Chúa hạ bệ, kẻ quyền thế, để nâng cao 
mọi kẻ khiêm nhường.” (Lc 1: 48, 52). 
 

Thế nên, những gì xảy 
đến với Mẹ, đều là quà 
“nhưng-không”, Chúa 
tặng. Là, những gì Mẹ 
không thể tự mình mà 
có. Nhưng, Mẹ vẫn tự 
do chọn lựa. Tất cả, gửi 
đến Mẹ như yêu cầu 
người nữ trinh trong 
thực hiện điều Chúa 
muốn.Và Mẹ nói lời 

“Xin vâng!”, rất tự do. Rất hãnh tiến. 
 

“Tôi đây nữ tỳ của Chúa, xin cứ làm cho tôi theo ý ngài." là 
câu ứng đáp rất toàn hảo. Ứng đáp, của đồ đệ Chúa. Mãi về 
sau, chẳng nữ phụ hoặc phàm nhân tội lỗi nào dám nghĩ 
rằng mình có thể nói lời cung chúc tích cực, đẹp như thế. 
Ứng đáp mặc khải của Chúa qua Đức Giê-su, quả là không 
dễ. 
 
Nhờ lời “Xin vâng!”của Mẹ, thế giới nay có đổi thay. Nhờ 
ứng đáp của Mẹ, nay cuộc sống mọi người đã thay đổi. Thay 
đổi là thay và đổi thật sự. Dù ta là người có niềm tin hay chỉ 
là đám vô thần, theo cách này, cách khác. Tiếc thay, hôm 
nay, tính vâng phục như của Mẹ, không còn được nhiều 
người ưa trọng. Bởi, người người vẫn muốn độc lập. Có tự 
do. Và, tự túc tự cường. Nhưng, vẫn có người thắc mắc về 
tính tự do này, khi nhiều người còn tuỳ thuộc vào nhiều thứ, 
như: nghiện ngập, lẫn say mê. Say nhiều thứ. Mê cả chuyện 
nổi tiếng, lẫn oai nghi. 
 
Vâng phục, là đức tính có khi được hiểu sai ý nghĩa. Tựa hồ 
như: khúm núm. Quỵ luỵ. Và, ỷ lại. Thế giới hôm nay, nói 
đến vâng phục thường kết nối với tính yếu kém. Đốn hèn. 
Nhu nhược. Nhưng, vâng phục thực sự, lại là một chọn lựa 
rất tự do. Được soi sáng từ sự trung thực và đúng đắn. Vâng 
phục thực sự, đòi ta sự quả cảm. Cho dù có bị ràng buộc bởi 
làn sóng chống đối từ phía xã hội. Chính vì thế, thiên sứ mới 
phải giải thích nhiều việc Mẹ mang thai, mà vẫn đồng trinh.  
 
Vâng phục, không nhằm để phù hợp lòng mong muốn của 
các vị trên cao. Mà, để đặt mình trong tình huống phục vụ 
những gì cao cả hơn chính mình. Trong bối cảnh Tin Mừng, 
người cao cả không là người chỉ biết khuynh loát và thống 
trị kẻ khác. Nhưng, là người biết ứng phó sử dụng tài 
nguyên riêng tư, ngõ hầu phục vụ cộng đoàn. Xem như 
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thế,cao cả đích thực là tích cực chấp nhận những gì Chúa 
muốn mình làm. Hoặc, những gì Ngài muốn làm, qua ta. 
Khoảnh khắc cao cả,Chúa giống như Mẹ, khi Ngài nói lời 
“xin vâng!” với Chúa Cha. Bởi, trong âu lo, Ngài cũng vã 
mồ hôi đầy những máu khi nguyện cầu. Đó, là lúc Ngài 
quyết định: “Xin đừng theo ý Con, một theo ý Cha."(Lc 22: 
42). Và, thánh Phao-lô xác định: “Khi sống kiếp phàm nhân, 
Đức Giê-su đã dâng lời khẩn nài lên Đấng quyền năng cứu 
Ngài khỏi chết. Ngài được nhậm lời, vì tôn kính. Là Con 
Thiên Chúa, Ngài trải qua nhiều đau khổ mới học được đức 
vâng phục; và khi bản thân Ngài đạt mức thập toàn, Ngài 
trở nên nguồn ơn cứu độ, cho những ai vâng phục Ngài.” 
(Hr 5: 7-9) 
 
Mẹ vâng phục, thật ra không phải là chuyện dễ làm. Là thiếu 
nữ và là hôn thê chưa cưới của thánh Giu-se, Mẹ vẫn được 
yêu cầu mang thai ngang qua uy lực, từ ngoài. Tập tục Do 
Thái, hôn thê là người coi như quyết tâm gắn liền với phu 
quân tương lai, của mình. Người Do thái coi việc mất đi 
lòng trinh tiết, đồng nghĩa với ngoại tình. Và, hình phạt dành 
cho thiếu nữ này, là ném đá ngay tại nhà của cha mình (x. 
Yn 8: 1-tt). 
 

Khi nói tiếng “xin vâng”, Mẹ đã thực hiện một việc cả thể. 
Chính đó, là động tác ưng thuận điều sứ thần đòi. Mẹ nói lời 
“xin vâng!” vào mọi tình huống. Cả vào khi Mẹ trở thành 
Mẹ của Thiên Chúa. Mẹ “xin vâng”, ngay cả lúc Con của 
Mẹ bị xử án, tấn công. Cả khi, Con của Mẹ bị cả chính 
quyền lẫn thần quyền khích bác, ruồng bỏ. Mẹ “xin vâng”, 
khi Con Yêu Dấu của Mẹ bị đối xử tàn bạo, cho đến chết. 
Chết rất nhục. Chết, như tội phạm. 
 

Mừng ngày Chúa Giáng Hạ, ta cũng đừng xử sự như nhiều 
người. Những người, chỉ muốn tránh né thực tế,trong xã hội. 
Ngược lại, hãy coi đây là thời điểm để ta nói lời “xin vâng”, 
với Chúa. Xin vâng và chấp nhận điều mà Ngài vẫn gọi mời 
ta đổi mới. Đổi mới, không để có được cuộc sống “rất 
chậm” ngày lễ hội. Hoặc có áp dụng, nhưng chỉ bằng những 
“xin-cho” của đời thường. Trái lại, “xin vâng” là quyết thích 
nghi và phù hợp với nơi chốn và thời gian ưu tiên, cho đời 
mình. Có “xin vâng” như thế, Chúa mới giáng hạ và tái sinh 
trong lòng mình và trong lòng người khác, nữa. 
 
Vào phút giây nguyện cầu để nói tiếng “xin vâng”, lúc ta 
khởi đầu cuộc sống có chọn lựa. Trong mọi việc. Xin vâng, 
cả khi mọi việc ra như có chiều hướng xấu. Và trễ tràng. Xin 
vâng, để hiện thực. Xin vâng, để có thể quay về với Chúa. 
Để biết mình không là gì cả. Và, mọi sự xấu xảy đến với ta, 
không do Chúa. Nên, đừng đổ lỗi cho Ngài. Trái lại, hiểu 
rằng: xin vâng, chẳng vì Chúa hứa sẽ thuận theo kế hoạch 
của mình. Nhưng, là Ngài hứa thực hiện kế hoạch cứu rỗi 
của Ngài, trong ta. Qua ta. Và cho ta. 
 
Chúa giáng hạ, và Mẹ Ngài đã nói lời “xin vâng” rất tự do. 
Tự nguyện. Chúa trở nên Đấng Cứu chuộc chúng ta, nhờ có 
lời xin vâng. Ngài cũng nói “xin vâng” rất tự do và quả cảm, 
với Cha Ngài. Mùa Giáng Hạ năm nay, cùng với Mẹ và Đức 
Chúa, ta hãy “xin vâng”tự nguyện. Không điều kiện. Quả 
cảm, dâng lên Chúa. Đấy là đầu tư an toàn, hạnh phúc và 
bình an ta chưa hề biết. 

 Cầu Nguyện:  
 
Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa hằng sống. Đấng hiện hữu từ 
muôn thuở. Chọn nhập thể trong long một trinh nữ. Xin khơi 
dậy trong con một cảm giác ngạc nhiên lạ lùng. Một tâm 
hồn mong mỏi đợi chờ ngày Chúa Giáng sinh. Xin dạy con 
dọn cho Chúa một máng cỏ trong tâm hồn. Kết bằng việc 
cầu nguyện, sám hối, hy sinh và bác ái. Để sưởi ấm tâm hồn 
Chúa. Amen. 

*** 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÁNG SINH 
25 – 12 - 2011 

 

 Tin Mừng: (Lc 2, 1 – 14) 
 
1
Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân 

số trong khắp cả thiên hạ. 
2 
Ðây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được 

thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri-a. 
3
 Ai 

nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. 
4 

Bởi thế, ông 
Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê, lên thành Bê-lem, 
miền Giu-đê, là thành vua Ða-vít, vì ông thuộc về nhà và gia 
tộc vua Ða-vít.  

5
 Ông lên đó khai tên cùng với người đã đính 

hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai.  
 
6
 Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt 

khai hoa.  
7 
Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm 

trong máng cỏ, vì hai ông bà 
không tìm được chỗ trong nhà 
trọ. 

8 
Trong vùng ấy, có những 

người chăn chiên sống ngoài 
đồng và thức đêm canh giữ đàn 
vật. 

9 
Và kìa sứ thần Chúa đứng 

bên họ, và vinh quang của Chúa 
chiếu toả chung quanh, khiến họ 
kinh khiếp hãi hùng. 

10 
Nhưng 

sứ thần bảo họ: "Anh em đừng 
sợ. Này tôi báo cho anh em một 

tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: 
11

Hôm nay, 
một Ðấng Cứu Ðộ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Ða-vít, 
Người là Ðấng Ki-tô Ðức Chúa. 

12 
Anh em cứ dấu này mà nhận 

ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong 
máng cỏ". 

 13
 Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất 

tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: 
14

 "Vinh danh Thiên Chúa trên 
trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương". 
 
 Suy Niệm:  
 
Hoa không buồn thắm, hồn trong sáng. Đường mờ như thuỷ, 
một sớm mai. Tất cả, nay không còn như thế. Không như 
thế, là bởi hôm nay Đức Chúa, Ngài đã Giáng hạ. Hạ giáng 
làm người, để hồn ta trong sáng, chờ Ngài đến. Ngài đến, 
trong bừng sáng như trình thuật, kể hôm nay. Trình thuật 
hôm nay, kể về lễ hội tưng bừng những ánh sáng. Có vui có 
mừng. Có giải thoát. Người La mã lúc đầu có thói quen gọi  
lễ Hạ Giáng, là ngày lễ Mặt Trời không khuyết thực. Bài 
đọc hôm nay, rộ lên chủ đề ánh sáng có hài nhi nằm trên 
máng ăn của bò lừa. Hài Nhi, là Ánh Sáng cho Muôn Dân. 
Ánh Sáng ấy, nay quây quần hào quang chiếu sáng trên mục 
đồng. Cùng lúc ấy, có thần sứ hát mừng tôn vinh Chúa, với 
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những câu: “Vinh danh Chúa Cả trên trời, bình an dưới thế 
cho người Chúa thương." (Lc 2: 14) 
  
Mừng, là chủ đề xuyên suốt trong cả ba bài đọc hôm nay. 
Nhất thứ, là Tin Mừng. Tin Mừng, là đặc thù đích thực được 
gửi đến tín hữu Chúa Kitô, ở mọi chốn. Nguyên do dẫn đến 
những mừng vui, là vì ơn giải thoát Chúa đem đến. Ơn Chúa 
đem, Ngài mang lại theo cung cách của Vị Vua các vua. Và, 
cả đến cung cách của vị Hoàng Tử của An Bình. Tin Mừng 
Ngài đem đến, không phải để phô trương quyền uy và thế 
lực. Mà là, để ban phát quyền lực oai phong cho kẻ nghèo 
hèn, còn yếu kém. Trình thuật hôm nay, gợi lại lối sống và 
mục tiêu Ngài nhắm đến. Mục tiêu/lối sống Ngài nhắm đến, 
không theo cách thức của những người sống chung quanh. 
Nhưng, như thường dân ở huyện đến để đăng ký sổ bộ cho 
đoàn thu thuế. Và khi ấy, không có chỗ đàng hoàng tử tế cho 
Mẹ Ngài và thánh Giu-se. Mẹ đành để Hài Nhi tá túc chốn 
bò lừa. Đặt Hài Nhi nằm trên máng ăn của lừa/bò. 
 

Và, khách mời thăm viếng Vua các vua, vẫn chỉ là đám nhi 
đồng du mục, chẳng vai vế. Rất bần hàn, vùng cận Đông. 
Họ là đám người cùng cực, sống ngoài rià. Ngoài xã hội. 
Ngoài phe nhóm. Nhưng, họ là người tử tế. Chỉ mỗi tội là 
không biết thích nghi với xã hội mình sống. Và câu hỏi: tại 
sao lại như thế? Sao, Đấng Thế Tử đến với dân lại theo kiểu 
xuống cấp, đến như thế?  
 

Thật ra, cũng nên hiểu ý của thánh sử Luca khi thánh nhân 
viết trình thuật thời thơ ấu của Chúa, là để thiết lập tương 
lai, Ngài sẽ sống. Thánh Luca nhấn mạnh đến khía cạnh 
Chúa đến, là: Ngài đến với người nghèo, kẻ yếu đuối, sống 
ngoài rìa. Sau này, Ngài còn cùng bàn với phường giá áo túi 
cơm. Với cả kẻ tội lỗi ghê khiếp nữa. Vậy, nếu Chúa đến 
vào thời buổi hôm nay, thì thế nào? 

 
Tại sao thế? Có nhà thần học đương thời, vẫn nhận định: 
“Nếu Chúa đến với đồ đệ Ngài, hôm nay, Ngài sẽ phải theo 
cung cách nào để mang Tin Mừng cứu độ, cho môn đệ? 
Ngài sẽ đến cách nào, khi đám người trẻ cứ phải chết vì 
Siđa(HIV)? Khi hàng triệu người vẫn thất nghiệp, chẳng có 
nhân cách? Và, Chúa đến sẽ thế nào, khi đàn trẻ nhỏ vẫn bị 
sách nhiễu tình dục? Phụ nữ vẫn cứ thua thiệt, so với nam 
nhân? Ngài sẽ nói sao, khi tệ nạn phân biệt chủng tộc, chém 
giết vẫn cứ xảy đến với Châu Phi, châu Á, và cả châu Âu, 
nữa? Ngàiđến theo cách nào, khi loài người vẫn cứ huỷ hoại 
môi trường, mình đang sống? 

 
Và hôm nay, có người hỏi: Chúa Cứu Thế, Ngài ở đâu? 
Ngài đâu rồi, sao không đến khi người hèn yếu đang cần 
Ngài? Ngài là Chúa Cứu Thế của ta –và của mọi người-khi 
ta và họ được Ngài chúc phúc bằng của cải, trên trái đất. 
Của cải vật chất, xã hội và cả đến tài sản trí tuệ, nữa. Thật 
sự, Ngài chỉ là Đấng Cứu Thế, khi ta chứng thực được rằng: 
mình đang chung lưng đấu cật, hợp tác tái tạo lại nhân cách 
và tính vẹn toàn cho người hèn yếu thôi.  
 
Thomas Merton, là nhà văn và cũng là nhà khắc kỷ/khổ tu, 
đã phát biểu: “Thế giới này, chốn trú ngụ cuồng điên, nơi 
đây tuyệt nhiên không còn chỗ cho Ngài đến trú ngụ. Ngài 
vẫn đến, dù không ai mời. Nhưng, Ngài không cảm thấy đó 

như ở nhà mình, là bởi không có nơi cho Ngài trú ngụ. Và 
Ngài vẫn cần thiết ở nơi ấy, nên Ngài đã phải đến với người 
khác. Những người cũng một tình trạng như Ngài, tức: 
không có chỗ trú thân. 
 

“Chỗ trú thân của Ngài, là ở với những người không thuộc 
phe phái nào, nên vẫn bị quyền bính chối từ và bỏ qua một 
bên. Bỏ, là bởi họ vẫn cứ bị coi như kẻ yếu. Bị coi, là những 
người không đáng tin cậy. Họ là những người bị tước bỏ cả 
đến “nhân cách chỉ làm người”. Là, những kẻ đang bị 
ruồng bắt. Hãm hại. Ruồng bỏ. Những người không có 
phòng ốc để trú ngụ, dù qua đêm. Với họ, Chúa vẫn có mặt, 
nơi thế giới.” 

 
Hài Nhi hôm nay Giáng Hạ, chính là Hoàng Tử Bình An, 
của mọi người. Tiếc thay, thông điệp tình yêu và công lý 
Ngài mang đến, đã biến thành tài nguyên cho bạo động và 
nỗi chết, như thành quả của người đã từng khước từ Ngài. 
Tiếng vang ấy, vẫn đọng lắng nơi truyện tích, của Giáng 
sinh. Chính vì thế, nhiều linh mục, tu sĩ, giáo dân và hàng 
ngàn nông dân vô tội cũng như gia đình họ, đã và đang bị 
giết hại, vì Ngài.  
 

Và, lễ Giáng Sinh không chỉ xảy đến, mỗi đêm nay. Nhưng, 
là nguyên năm. Giáng Sinh, không chỉ là lễ hội đình đám có 
ngỗng quay, kẹo mứt bánh trái, ở đâu đó. Giáng sinh, cũng 
không là những dạ vũ kéo dài, có nhậu nhẹt vui chơi, đến 
thâu đêm. Mà là, cử hành việc Chúa đến với người nghèo, 
không nơi nương tựa. Người thiệt thòi. Có thông điệp của hy 
vọng Ngài đem đến cho kẻ thiếu thốn. Là, trách nhiệm coi ta 
như một thành phần của tiến trình giải thoát. Ơn cứu độ.  
 

Cử hành lễ Giáng Sinh, còn là quyết tâm gột bỏ vết nhơ của 
khó nghèo. Của kỳ thị. Gột bỏ khai thác bóc lột. Gột bỏ, 
những gì đang xảy đến với môi trường giàu của chúng ta. 
Gột bỏ, là giải quyết cảnh: người thì ăn không hết, kẻ thì đói 
lả gục ngã trước ngưỡng cửa cứu đói.  
 

Là con dân Đạo Chúa, ta có quyền mừng kính ngày Chúa 
Hạ Giáng Làm Người. Nhưng, đừng quên ý nghĩa đích thực 
việc mừng kính. Ý nghĩa, là nghĩa lý của thông điệp Giáng 
Hạ chuyển đến cho cả bên ngoài, và đằng sau, ngày đại lễ. 
Nên biết rằng, ngày Chúa Giáng Hạ là ngày nhắc ta ý nghĩa 
làm con dân của Chúa. Ý nghĩa ấy, hôm nay gửi đến với 
riêng ta. Với mọi người. Trong mọi nhà. 
 
 Cầu Nguyện:  
 
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Chúa đã không chọn một cung 
điện nguy nga nhưng lại chọn hang đá bò lừa hôi hám để 
sinh ra. Chúa đã không sinh ra như một người giàu có nhưng 
lại sinh ra trong cảnh bần cùng khó khăn. Xin cho con nhận 
ra hình ảnh một Chúa Giêsu bé nhỏ, nghèo nàn, đói khát, bơ 
vơ, lạnh lẽo… nơi những người kém may mắn xung quanh. 
Xin cho con ít là một lần trong năm, nhân dịp kỷ niệm ngày 
sinh nhật Chúa, biết đưa cánh tay ra làm nghĩa cử bác ái với 
những người đang sống trong cảnh cơ hàn. Xin cho con 
được một lần làm “ông già Noel bí ẩn” mang niềm vui và 
tình yêu đến với tha nhân. Amen! 

 Trần Ngọc Mười Hai 
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