
 
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG  2 – 12 - 2012  

“Ðứng Thẳng Và Ngẩng Ðầu” 

 
 Lời Chúa (Lc 21,25-28.34-36) 
 
Ðức Giêsu nói về ngày Quang lâm của Người rằng: 

25
 "Sẽ có 

những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới 
đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào 
sóng thét. 

26
 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những 

gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị 
lay chuyển. 

27
 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy 

quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 
28

 
Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng 
thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. 
 
34

Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì 
chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc 
lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 

35
 vì Ngày ấy sẽ ập 

xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 
36

Vậy anh em hãy tỉnh 
thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp 
xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người". 
 
 Suy Niệm:  
 
Cuộc sống con người đầy những bất ngờ, có những điều tôi 
nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra, thậm chí tin chắc sẽ không thể 
xảy ra được, vậy mà thực tế chúng lại xảy ra. Có những bất 
ngờ thú vị làm tôi ngất ngây. Có những bất ngờ đớn đau làm 
tôi hụt hẫng. Lắm người đi coi bói để biết trước tương lai, 
hầu mong tránh được những bất ngờ bi thảm. 

Người kitô hữu tin rằng vũ trụ sẽ có ngày cùng tận, lịch sử 
sẽ kết thúc bằng biến cố Ðức Kitô quang lâm. Nhưng khi 
nào chuyện đó xảy ra, chẳng ai biết được. Nó giống như tấm 
lưới bất thần chụp xuống trên tất cả dân cư trên mặt đất. 
Thiên Chúa có tàn nhẫn không khi cứ thích cái bất ngờ, khi 
cứ để cho con người sống trong thấp thỏm? Thật ra cái bất  

 
ngờ chỉ đáng sợ khi Ngài đến mà đèn chúng ta đã cạn dầu, 
và những nén bạc Ngài giao vẫn còn bị chôn giấu. Nếu 
chúng ta luôn thanh thoát, sẵn sàng, thì việc Ngài đến sẽ là 
một bất ngờ thú vị. Chúng ta lo chạy đua với thời đại, mãi 
mê dệt cuộc đời mình bằng danh vọng địa vị, bằng tiền bạc, 
bằng những cuộc ăn chơi vô độ, bằng những lạc thú, bằng 
công việc. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta còn quá lo 
lắng về sự đời, mải mê kiếm tiền để chạy quyền, mua chức, 
lo làm giàu để có được nhà lầu xe hơi, để ăn chơi nhảy múa, 
lo cạnh tranh với ông này bà nọ, nói xấu người này, dèm pha 
người kia để làm cho mình được nổi tiếng, nổi danh. Nhiều 
khi đi làm tông đồ cũng nhiều màu, xin thứ này muốn thứ 
kia...Chúng ta dễ bị ru ngủ bởi những hoan  lạc trần thế. Trái 
tim chúng ta dễ bị trì trệ, mà không nghĩ tới đích điểm của 
đời mình, ngày mình chết, ngày Chúa trở lại trần gian để 
đem chúng ta về với Chúa. Ngày mà mỗi người chúng ta 
phải trình diện với Chúa về những việc chúng ta đã làm khi 
ở trần gian. 

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy những điều kinh khủng 
những xáo trộn sâu xa trong vũ trụ vào ngày Chúa Nhật 
Chúa đến. Chúng ta không nên hiểu mọi hình ảnh ấy theo 
nghĩa đen. Ðiều quan trọng hơn là những xáo trộn nơi lòng 
người: lo lắng hoang mang sợ hãi đến hồn xiêu phách lạc... 
Khi Ðức Giêsu ngự đến uy nghi như vị Thẩm Phán, nhiều 
người sẽ khiếp sợ rụng rời trước nhan Ngài, nhưng đối với 
những ai đã tỉnh thức, cầu nguyện, thì đây lại là giây phút 
được mong đợi từ lâu Ðấng họ chỉ thấy trong lòng tin, nay 
được diện đối diện. Ðây là cuộc hạnh ngộ giữa những người 
yêu nhau. Chúa nhận ra tôi, tôi nhận ra Chúa, Và tôi hiểu 
rằng chẳng gì có thể chia lìa được chúng tôi. Tư thế của 
người biết mình sắp được giải phóng là tư thế đứng, đứng 
thẳng, đứng vững, đầu ngẩng cao, lòng tràn ngập hy vọng và 
hân hoan vui sướng trước chiến thắng dứt khoát và trọn vẹn 
của Vua Giêsu. 

Mùa Vọng nhắc ta lần đến đầu tiên của Con Chúa, và nhắc 
ta chuẩn bị lần đến cuối cùng của Ngài, giữa hai lần ấy, có 
biết bao lần Ngài bất ngờ đến. Xin cho tôi luôn đứng thẳng, 
cao đầu ra đón Ngài, chẳng chịu bỏ lỡ một lần cùng Ngài 
gặp gỡ. 
 
Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải luôn tỉnh thức và 
sẵn sàng đón chờ ngày Ngài đến. Xin cho chúng con luôn 
biết sống theo thánh ý  Chúa, làm tròn bổn phận mà Chúa đã 
trao. Để ngày Chúa đến chúng con không bị ngạc nhiên, 
không phải bối rối và được Người đem đi về nhà Cha trên 
trời. Amen. 

        

 

 

 

Sợi Chỉ Đỏ 
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CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG 9 - 12 – 2012 
“Có Lời Thiên Chúa Phán” 

 
Lời Chúa: (Lc 3,1-6) 

 
1
Năm thứ mười 

lăm dưới triều 
hoàng đế Tibêriô, 
thời Phongxiô 
Philatô làm tổng 
trấn miền Giuđê, 
Hêrôđê làm tiểu 
vương miền 
Galilê, người em 
là Philípphê làm 
tiểu vương miền 
Iturê và Trakhonít, 
Lyxania làm tiểu 
vương miền 
Abilên, 

2
Khanna 

và Caipha làm 
thượng tế, có lời 
Thiên Chúa phán 
cùng con ông 
Dacaria là ông 
Gioan trong hoang 
địa. 

3
 Ông liền đi 

khắp vùng ven 
sông Giođan, rao 
giảng kêu gọi 
người ta chịu phép 

rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, 
4
như có lời chép 

trong sách sứ Isaia rằng: “Có tiếng người hô trong hoang 
địa: hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng 
để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, 
phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường 
lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ 
thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.  
 
Suy Niệm: 
 
Mỗi lần mùa Vọng đến, ta lại gặp Gioan. Một cuộc sinh ra 
kỳ lạ, một lối sống khác thường. Hoang địa là nơi vắng 
người, trơ trụi, thiếu sự sống. Nhưng chính ở đó mà Gioan 
đã lớn lên và trưởng thành, trong sự gặp gỡ thâm trầm với 
Thiên Chúa. Càng lúc ông càng ý thức về sứ mạng của 
mình, nhưng ông đã kiên nhẫn chờ đợi nhiều năm tháng, cho 
đến ngày ông nghe thấy Thiên Chúa ngỏ lời với ông. Lời 
của Ngài đưa ông ra khỏi hoang địa để đến với mọi vùng 
ven sông Giođan mà gặp con người. Lời Chúa ông nghe trở 
thành Lời Chúa ông công bố. Tiếng Chúa gọi ông trở thành 
tiếng ông mời gọi mọi người. Gioan là vị ngôn sứ cho dân 
tộc ông sau gần năm thế kỷ vắng bóng ngôn sứ. Ông sống 
trong dòng lịch sử của đạo lẫn đời: một hoàng đế Tibêriô, 
hai thượng tế Khanna và Caipha, một Philatô tham lam, tàn 
bạo, tổng trấn vùng Giuđê, một Hêrôđê, tiểu vương vùng 
Galilê, kẻ sẽ giết ông sau này. Gioan đón nhận toàn bộ dòng 
lịch sử ấy. Lịch sử dân tộc là nơi diễn ra lịch sử cứu độ. 
Gioan biết mình là Tiền Hô cho Ðấng Cứu Thế, và ông cố 
làm tròn sứ mạng của mình trước lịch sử. 

Gioan mời dân chúng sám hối. Không thể tiếp tục sống như 
xưa nữa. Ðã đến lúc phải đổi đời, đổi lối nhìn, đổi lối nghĩ. 
Ông kêu gọi cả nước hãy sửa sang đường xá, 
để đón lấy Vua Mêsia, đấng ông không dám cởi dây giày. 
Ðường quan trọng là đường vào cõi lòng. Có bao lối nghĩ 
quanh co, bao tính toán lệch lạc. Có những lũng sâu tăm tối, 
thiếu vắng ánh sáng tình yêu. Có những núi đồi ngạo nghễ 
của tự kiêu, tự mãn. Có những chỗ mấp mô, lồi lõm giữa 
người với người. Phải sửa cho thẳng, lấp cho đầy, uốn cho 
ngay. Phải san cho  phẳng, bạt cho thấp… 
 
Sám hối là dọn con đường của lòng mình và mời mọi người 
cùng dọn các con đường thành đại lộ. Ðiều đó chẳng dễ 
dàng chút nào, và thường gây đau đớn. Vấn đề không phải 
chỉ là đi xưng tội qua loa, nhưng là dẹp bỏ những chướng 
ngại trong tâm hồn, để Chúa có thể dễ dàng đến và ở lại. 
Gioan đã là ngôn sứ chuẩn bị cho Chúa đến lần đầu. Chúng 
ta phải là ngôn sứ chuẩn bị cho Ngài đến lần cuối. Làm ngôn 
sứ cho dân tộc mình, cho thời đại mình: đó là ơn gọi của 
mọi Kitô hữu chẳng trừ ai. Cần cất tiếng hô bằng lời nói và 
bằng cuộc sống.  
 
Để chờ đợi ngày Chúa quang lâm, mỗi người chúng ta hãy 
loại bỏ những hành vi gian ác, lối sống lươn lẹo; những lời 
nói cay độc mỉa mai, nịnh hót; những thói đua đòi, ăn chơi 
vô độ. Thánh Phaolô dạy: “Chúng ta hãy loại bỏ những việc 
đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu” (Rm 
13, 12). Để tỉnh thức và sẵn sàng chờ đón Chúa, mỗi người 
hãy làm tròn bổn phận của mình: bổn phận của một người 
cha, người mẹ, của một người thầy, người trò, của một công 
dân… dù làm ruộng, xay bột, dạy học hay buôn bán… và 
làm bất cứ việc gì cũng đều làm theo thánh ý Chúa, làm để 
tôn vinh Chúa, thánh hóa bản thân và gia đình mình, làm 
mưu cầu lợi ích cho mình và tha nhân.  
 
Ơn cứu độ đã đến từ hai mươi thế kỷ nay, nhưng vẫn thiếu 
những con đường phẳng phiu, ngay thẳng, để Thiên Chúa có 
thể đến gặp con người. Xin Thánh Thần giúp chúng ta xây 
dựng những con đường mới trên những nẻo đường quen 
thuộc của nhân loại. Ngôn sứ là người nói lời của Thiên 
Chúa. Có khi nào bạn dám nói một điều do lương tâm đòi 
buộc, nhưng đem lại cho bạn nhiều thiệt thòi, nguy hiểm 
không? Ðường xá là cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc phát 
triển. Bạn đã làm gì trong mùa Vọng này để dọn đường cho 
Chúa đến? 
 
Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa, thật là khó khi nhận mình lầm lỗi, và cũng không 
dễ dàng khi phải sửa chữa lỗi lầm. Xin ban cho chúng con 
ơn sám hối, dám đi đến những hành động cụ thể, và can đảm 
chấp nhận cắt tỉa đớn đau, để chúng con xứng đáng đón 
rước Chúa đến mang nguồn vui ơn Cứu Độ. Amen. (TP)  
 
      ***  
 

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG 16 - 12 – 2012 
 

“Sám Hối” 
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Lời Chúa: (Lc 3,10-18) 
 
10

Dân chúng lũ lượt kéo đến xin ông Gioan làm phép rửa; họ 
hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây?" 

11
Ông trả lời: 

"Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì 
cũng làm như vậy". 

12
 Cũng có những người thu thuế đến 

chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm 
gì?" 

13
 Ông bảo họ: "Ðừng đòi hỏi gì 

quá mức đã ấn định cho mình".
14

 
Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em 
chúng tôi thì phải làm gì?" Ông bảo 
họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống 
tiền người ta, hãy an phận với số 
lương của mình". 
 
15

Hồi đó, dân đang trông ngóng, và 
trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi về 
ông Gioan: biết đâu ông chẳng là 
Ðấng Mêsia. 

16
Ông Gioan trả lời mọi 

người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa 
cho anh em bằng nước, nhưng có 
Ðấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi 
không đáng cởi quai dép cho Người. 
Người sẽ làm phép rửa cho anh em 
trong Thánh Thần và lửa. 

17
Tay 

Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: 
thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn 
thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt 
mà đốt đi". 

18
 Ngoài ra, ông còn 

khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà 
loan báo Tin Mừng cho họ. 
 
 Suy Niệm: 
 
Màu tím bao trùm mùa Vọng. Các 
Kitô hữu lo sám hối để lãnh nhận bí 
tích Hòa giải. Nhiều người ngại xưng 
tội, ngại đào bới lại quá khứ. Xưng 
tội mang dáng dấp của một cái gì 
buồn thảm! Thật ra bí tích Hòa giải là một điều tươi tắn hơn 
nhiều. Sám hối không phải chỉ là quay về quá khứ, mà còn 
là hướng đến tương lai với rất nhiều hy vọng. Sám hối còn 
có màu hồng như màu áo lễ hôm nay. 
 
Khi dân chúng đến với Gioan, nhận phép rửa sám hối, 
họ đã hỏi ông: Chúng tôi phải làm gì đây? Cả những người 
thu thuế và binh lính cũng hỏi những câu tương tự. Chúng 
tôi: sám hối mang tính tập thể, tính liên đới. Hội Thánh 
chúng tôi cùng chịu trách nhiệm về sự dữ. Phải: một thúc 
bách của trái tim hoán cải thực sự. Làm gì đây: sám hối 
không phải chỉ là một cảm xúc, tuy thánh thiện, nhưng lại 
mông lung, xa rời thực tế. Sám hối đích thực đưa đến một 
hành động cụ thể. Gioan đã cho ta những câu trả lời còn 
nguyên giá trị. Sám hối là sống bác ái, có hai chia một. 
Nhường cơm sẻ áo là ra khỏi nỗi bận tâm về mình. Sám hối 
là sống công bằng, không tham lam vơ vét, không dùng 
quyền lực để cưỡng đoạt, áp bức ai. Sám hối là hết nô lệ cho 
của cải, tiền bạc, quyền lực. Như thế dọn đường cho Chúa 
đến bằng sám hối đòi ta chỉnh đốn lại con đường đến với tha 
nhân. Trở về với Chúa diễn tả qua việc trở về với anh em. 

Gioan không bắt những người thu thuế bỏ cái nghề ô nhục, 
cũng không đòi những người lính Do thái bỏ phục vụ 
Hêrôđê. Ông cũng không bảo họ lên Ðền Thờ dâng lễ đền 
tội, hay vào hoang địa sống nhiệm nhặt như mình. Họ cứ 
làm nghề của họ, nhưng với một tinh thần mới. Sám hối 
thực sự thì đụng đến bàn tay, một bàn tay chứa đựng cả con 
tim và khối óc.  

 
Trong mùa Vọng này, chúng ta phải 
hỏi nhau: mình phải làm gì? Giới trẻ 
hôm nay muốn cảm thấy mình có ích, 
và muốn dùng thời giờ của mình sao 
cho có ý nghĩa. Hãy gặp nhau, chấp 
nhận nhau và làm việc với nhau, Hãy 
cùng nhau làm một điều tốt nào đó 
cho đồng bào. Hãy cho thấy mình là 
người có đức tin. Ðức tin được diễn tả 
qua hành động yêu thương cụ thể, và 
yêu thương lại làm cho đức tin lớn lên.  
 
Để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải cho nên 
cần dốc lòng chừa. Dốc lòng chừa đòi 
đổi lối nghĩ và lối sống. Ðứa con thứ 
cần sống khác, sau khi trở về nhà Cha. 
Chúng ta đã được chịu phép rửa trong 
Thánh Thần, nhưng chúng ta vẫn cần 
được Thánh Thần thanh tẩy mỗi ngày. 
Chúng ta không thể tự sức mình canh 
tân cuộc sống. Trở lại với tình yêu là 
hồng ân của Thánh Thần. Ước gì 
chúng ta mềm mại để cho Ngài uốn 
nắn và dạy ta biết làm gì để bày tỏ 
lòng hoán cải. 
 
Có những tội cá nhân và những tội tập 
thể. Bạn thấy nhóm của bạn, giáo xứ 
của bạn, Hội Thánh của bạn thường 
vấp vào những khuyết điểm hay thiếu 
sót nào, thậm chí tội nào, đối với Chúa 

và tha nhân? Tội tập thể cần có một cuộc sám hối tập thể. 
Nhóm của bạn định làm một việc cụ thể nào để bày tỏ lòng 
sám hối tích cực trong mùa Vọng này? 
 
Cầu Nguyện 
 
Lạy Chúa Giêsu, con đường dài nhất là con đường từ tai đến 
tay. Chúng con thường xây nhà trên cát, vì chỉ biết thích thú 
nghe Lời Chúa dạy, nhưng lại không dám đem ra thực hành. 
Chính vì thế Lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con. Xin cho 
chúng con đừng hời hợt khi nghe Lời Chúa, đừng để nỗi 
đam mê làm Lời Chúa trở nên xa lạ. Xin giúp chúng con 
dọn dẹp mảnh đất đời mình, để hạt giống Lời Chúa được tự 
do tăng trưởng. Ước gì ngôi nhà đời chúng con được xây 
trên nền tảng vững chắc, đó là Lời Chúa, Lời chi phối toàn 
bộ cuộc sống chúng con. 
 
   *** 

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG 23 – 12 - 2012 
                           “Maria dám tin” 
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Lời Chúa: (Lc 1,39-45) 

 
 
39

Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một  
thành thuộc chi tộc Giuđa. 

40
 Bà vào nhà ông Dacaria và 

chào hỏi bà Êlisabét. 
41

 Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria 
chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy 
Thánh Thần, 

42
 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được 

chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang 
cưu mang cũng được chúc phúc.

43
 Bởi đâu tôi được phúc 

này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? 
44

 Vì này 
đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng 
đã nhảy lên vui sướng. 

45
 Em thật có phúc, vì đã tin rằng 

Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." 
 
 Suy Niệm:  
 
Một doanh nhân giàu có ở Mỹ có sáng kiến ngộ nghĩnh để 
thử lòng người: ông cho in rất nhiều bích chương và dán 
khắp nơi trong thành phố nơi ông đang ở. Đại khái nội dung 
của bích chương loan báo: Bất cứ ai mắc nợ, nếu đến văn 
phòng của ông ngày đó, tháng đó từ 9g đến 12g đều được 
ông giúp đỡ để trả nợ. Dĩ nhiên, mọi người đều bàn tán về 
lời mời gọi này, nhưng đa số đã xem đây là một trò đùa. 
 
Đúng ngày hẹn, doanh nhân ngồi trong văn phòng của mình. 
Hai giờ trôi qua mà không thấy người nào đến. Mãi tới 11 
giờ mới có một người đàn ông rụt rè đến... Doanh nhân ký 
cho ông một ngân phiếu để trả hết nợ. Gần 12 giờ một vài 
người nữa cũng đến. Và dĩ nhiên họ cũng được giúp đỡ tận 
tình. Còn tất cả những người khác khi hiểu được lời mời gọi 
của doanh nhân thì đã muộn. 
 
Lời hứa của doanh nhân trong câu chuyện trên đây quá lớn, 
nên đa số đã không tin. Chính vì không tin nên họ đã bỏ lỡ 
một cơ hội ngàn vàng. Đức Maria, trái lại, Mẹ đã dám tin 
vào lời Chúa hứa nên Mẹ đã được tràn đầy ân phúc. Bà 
Êlisabét nói: "Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực 
hiện những gì Người đã nói với em " (Lc 1,4 5). 
 
Tin là để cho Chúa thay đổi hướng đi của cuộc đời mình. 
Tin là để cho chương trình cứu độ của Người đảo lộn 
chương trình sống của chúng ta. Tin là chấp nhận lên đường, 
làm một cuộc hành trình mạo hiểm với Chúa. Trước khi 
thưa lời "Xin Vâng", Đức Maria đã có chương trình của Mẹ 
là sẽ sống đời đôi bạn với thánh Giuse (Lc 1,27). Và qua lời 
"Xin Vâng" Mẹ đã chấp nhận hoàn toàn để cho Thiên Chúa 
thay đổi hướng đi cuộc đời mình, để cho Người đảo lộn 
chương trình sống, và cùng Người bước vào một cuộc mạo 
hiểm với trọn niềm tin yêu phó thác. Mẹ ra đi mà không biết 
mình đi đâu, chỉ biết ra đi theo sự hướng dẫn của Chúa. 
 
Mẹ đã đi từ bước phiêu lưu này đến cuộc phiêu lưu khác: Từ 
việc hạ sinh Con Thiên Chúa cách đơn nghèo, cho đến khi 
lạc mất con trong đền thánh; từ những lời cứng cỏi của con 
ở Cana và Caphanaum cho đến khi gặp con dưới chân thập 
giá. Mẹ đã "Suy đi nghĩ lại trong lòng" (Lc 2,19) vì những 
kỷ niệm ấy quả là khó hiểu dưới con mắt loài người. 
 
Mẹ xứng đáng là Mẹ Đấng Cứu thế vì mẹ đã dám tin vào lời 
Chúa và để Chúa thay đổi cuộc đời mình theo chương trình 

cứu độ của Người. Mẹ thật diễm phúc vì Mẹ đã chấp nhận 
lên đường làm một cuộc phiêu lưu với Chúa trong tin yêu và 
phó thác: "Xin Chúa làm cho tôi như lời Ngài nói" (Lc 
1,38).  
 
Chính vì Mẹ diễm phúc mà lòng Mẹ đã là mái ấm đầu tiên, 
là Đền Thánh cho Con Thiên Chúa ngự trước khi bước vào  

 
cuộc đời. Chính vì Mẹ là Đền Thánh nên đấng Thánh trong 
lòng Mẹ đã thánh hoá Gioan trong cuộc hạnh ngộ đầy linh 
thánh. Chính vì cuộc hạnh ngộ đầy linh thánh giữa Mẹ và bà 
chị họ, mà Thánh Thần đã linh ứng cho bà nhận ra điều mắt 
thường không thể thấy, đó là chuyện cô em Maria thụ thai 
Đấng Cứu Thế. Chính vì niềm hứng khởi và những lời chúc 
mừng của Êlisabét đã khiến Mẹ cảm nhận thật sâu xa hồng 
ân cao cả, và lời ngợi ca Thiên Chúa đã vỡ oà trên bờ môi 
hạnh phúc trong lời kinh Magnificat (x. Lc 1,46-54). 
 

Vâng, chính cuộc sống tin yêu và phó thác của Mẹ đã tuôn 
chảy dòng sông của ân phúc, cuộc sống ấy đang toả hương 
thơm cửa thiên đàng. 
 
Cầu Nguyện 
 
Lạy Chúa, Chúa đã đoái thương tuyển chọn Đức Maria và 
bà Êlisabét, đã cho các ngài mang thai cách diệu kỳ, để hạ 
sinh Đấng Cứu Thế và vị Tiền Hô của Người. 
 
Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ: Tin vào lời Chúa và 
chương trình cứu độ của Người. Xin cho chúng con biết 
ngoan ngoãn để Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng con với 
trọn niềm tin tưởng mến yêu. Amen. 
 
   *** 
 

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA 30 – 12 - 2012 
“Gương Gia Đình Hạnh Phúc” 

 
Lời Chúa: (Lc 2,41-52) 
 
41

Hằng năm, cha mẹ Ðức Giêsu trẩy hội đến Giêrusalem 
mừng lễ Vượt Qua. 

42
 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia 

đình cùng lên đền, theo tập tục ngày lễ. 
43

 Xong kỳ lễ, hai 
ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha 
mẹ chẳng hay biết. 

44
 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với 
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đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm 
giữa đám bà con và người quen thuộc. 

45
 Không thấy con 

đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm.
46

Sau ba ngày, hai 
ông bà mới tìm thấy con trong Ðền Thờ, đang ngồi giữa các 
thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 

47
Ai nghe cũng ngạc 

nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu. 
48

 Khi 
thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: 
"Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy 
không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!" 

49
 

Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là 
con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?" 

50
 Nhưng ông bà 

không hiểu lời Người vừa nói. 
 
51

Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét 
và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi 
nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. 

52
 Còn Ðức Giêsu, ngày 

càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người 
thương mến. 
 
 Suy Niệm:  
 
Mầu nhiệm Nhập Thể bắt đầu từ tiếng Xin Vâng ở Nadarét. 
Nadarét là nơi Ngôi Lời làm người sống phần lớn thời gian. 
Mái ấm Nadarét thật khác thường, và rất đỗi bình thường. 
Ðây là một gia đình có bầu khí yêu thương, đạo hạnh. 
Nadarét là trường học đầu tiên huấn luyện Ðức Giêsu, chuẩn 
bị Ngài gánh vác sứ mạng Cha giao sau này. Nadarét là 
trường dạy cầu nguyện, dạy giáo lý, dạy lao động, dạy yêu 
thương đến hiến mình cho người khác. Ðức Giêsu đã vâng 
phục kỷ luật của trường này. Ngài đã chấp nhận những vị 
thầy đầu tiên là cha mẹ, và Ngài đã lớn lên, chững chạc, 
trưởng thành, quân bình cả về thân xác, trí tuệ lẫn tâm linh. 
Con Thiên Chúa đã tập làm người ở Nadarét, và nền giáo 
dục ở Nadarét đã thành công khi trao cho ta một Giêsu khôn 
ngoan, đạo đức và nhân hậu, ở tuổi ngoài 30. 
 
Nền giáo dục gia đình được coi là tốt khi giúp con cái 
mở ra trước những đòi hỏi của Thiên Chúa và tha nhân. 
"Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà CHA con 
sao?" Từ năm 12 tuổi, cậu Giêsu đã ý thức mình là Con của 
Thiên Chúa, Ðấng mà cậu trìu mến gọi là Cha. Cậu đã sống 
mối tương quan thân tình độc đáo này và cậu cảm thấy điều 
đó kéo theo những bổn phận: ở lại trong nhà Cha hay lo việc 
của Cha. Càng lúc Ðức Giêsu càng ý thức về mình, trong 
tương quan với Cha và trong sự thúc bách của sứ mạng. Con 
Thiên Chúa cần mẹ cha, cần một mái ấm để lớn lên, nhưng 
cả mối dây thân thương tự nhiên ấy cũng có lúc phải chịu hy 
sinh, nếu nó cản trở sứ mạng Cha trao phó. Ta không rõ tại 
sao cậu Giêsu rất mực khôn ngoan đã ở lại Ðền Thờ mà 
không báo cho cha mẹ. Nhưng chắc chắn sau này cậu sẽ 
phải chia tay với Mẹ Maria. Ðức Giêsu không chỉ là người 
con hiếu thảo với mẹ cha, nhưng trên hết và trước hết, Ngài 
là Con vâng phục CHA. CHA trên trời là ưu tiên vượt trên 
mọi ưu tiên khác. 
 
Ðức Maria không hiểu câu trả lời của Con mình. Dù Mẹ đã 
nghe bao mạc khải về Con từ Gabrien, Simêon, nhưng 
những biến cố đời thường vẫn làm Mẹ ngỡ ngàng. Con vẫn 
là một mầu nhiệm vừa gần, vừa xa đối với Mẹ. Mẹ không 
hiểu nổi, không hiểu hết hay không hiểu ngay, nên Mẹ vẫn 

cung kính đứng trước mầu nhiệm bằng thái độ vâng phục 
của lòng tin và nghiền ngẫm mãi. Mẹ chẳng giữ Con lại 
trong vòng tay của mình. Mẹ để Con lên đường, Mẹ dâng 
Con trên Núi Sọ. Chỉ biến cố Phục Sinh mới làm Mẹ thật 
hiểu Con. 
 
Gia đình là nền tảng của xã hội. Gia đình có thuận hoà, thì  
xã hội mới an vui. Lễ Thánh Gia chính là lễ của mọi gia 
đình. Noi gương Thánh Gia Thất, các gia đình chúng ta luôn 
sống có trật tự trên dưới, liên đới trong tình hiệp thông, và 
chăm lo cho nhau trong tình yêu thương đầm ấm. 
 
Mái ấm Nadarét luôn hạnh phúc vì lúc nào cũng có Chúa ở 
giữa Giuse và Maria. Nếu mỗi gia đình chúng ta đều mời 
được Chúa đến ở trong gia đình thì chính Người sẽ là dây 
liên kết để chúng ta yêu thương nhau, là sức mạnh để chúng 
ta vượt thắng mọi sóng gió, là mẫu gương để chúng ta nhẫn 
nhịn và tha thứ cho nhau. Cha mẹ vừa đùm bọc ấp ủ, vừa 
tiễn con mình vào đời. Gia đình cung ứng những công dân 
tốt và tín hữu nhiệt thành. Mỗi đứa con là một mầu nhiệm 
cần tôn trọng. Giáo dục là giúp con sống cuộc đời rất riêng 
của nó. Ước gì mọi bà mẹ đều như Maria, sinh các con như 
Giêsu. 
 
Muốn có hạnh phúc trong mái ấm gia đình, mỗi người 
chúng ta cũng hãy sống cho đúng cương vị của mình là cha, 
là mẹ, là chồng là vợ, là con cái. Thánh Phaolô khuyên: 
"Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải 
phép. Hỡi những người chồng hãy thương yêu vợ mình, 
đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha 
mẹ trong mọi sự. Vì đó là đẹp lòng Chúa" (Cl 3,21).  Cuộc 
sống gia đình hôm nay gặp nhiều khó khăn (chung thủy, 
giáo dục con cái, thiếu thốn vật chất...) Theo bạn, đâu là khó 
khăn lớn nhất? Làm sao khắc phục? Theo bạn, thế nào là 
một gia đình lý tưởng? Ðể xây dựng một gia đình như thế 
cần có những điều kiện gì? 
 
Cầu Nguyện 

 
Lạy Chúa, là nguồn mọi 
tình yêu, chúng con 
cảm tạ Chúa đã cho 
chúng con tấm gương 
Thánh Gia Thất, làm 
khuôn mẫu cho mọi 
quan hệ giữa vợ với 
chồng, giữa cha mẹ và 
con cái, giữa anh chị em 
trong gia đình. và giữa 

cộng đoàn tu viện với nhau. Xin cho chúng con biết kính 
trọng và yêu thương Nhau, không phán xét khi hồ nghi, 
không kết án khi chưa tường, không phụ rẫy khi còn cứu 
vãn được, nhưng thông cảm và tìm hiểu, nâng đỡ và tha thứ, 
và trên hết luôn tìm sống theo thánh ý Chúa. Amen (TP). 

 

 
Để được Thiên Chúa thánh hóa, điều kiện cần nhất là 

phải ước ao tiêu diệt nguồn gốc tội lỗi và lòng tự ái, vì tự ái gây nên 
mọi sự dữ, và phá đổ mọi việc lành. (Thánh Catarina Siena) 

 

| Hieäp Nhaát 143 | 12 - 2012 |  9
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