
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHÚA NHẬT 2  MÙA VỌNG NĂM B 

7 – 12 - 2014 
“Giấc Mơ Hay Hiện Thực”   

 Lời Chúa: (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 Đức 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: 
  

Một người 
kia kể lại giấc 
mơ khủng 
khiếp như 
sau: Tôi thấy 
mình đứng 
trước một 
biệt thự nguy 
nga. Bước 
vào trong, tôi 
thấy hai hành 
lang với hai 
hàng chữ: 

Bên phải dành cho người Công giáo, bên trái dành cho kẻ 
ngoại đạo. Theo bảng chỉ dẫn, tôi đi theo hành lang bên phải 
dành cho người Công giáo. Đi được một lúc, tôi thấy mình 
đứng trước một ngã rẽ khác. Lần này tôi đọc thấy bảng chỉ 
dẫn như sau: Bên phải dành cho kẻ có đức tin vững mạnh, 
bên trái dành cho kẻ có đức tin yếu kém. Và tôi lại đi bên 
phải. Đến một ngã rẽ khác, tôi lại thấy một bảng chỉ dẫn: 
Bên phải dành cho những người có lòng bác ái, bên trái dành 
cho những người ích kỷ. Tôi lại chạy qua bên phải mà đi. 
 
Cuối cùng tôi gặp một bảng chỉ dẫn: Bên phải dành cho 
những ai có đời sống thánh thiện, bên trái dành cho những 
kẻ tội lỗi. Một lần nữa tôi cứ chọn bên phải mà đi. 

 
 
 

 
 
Nhưng tôi đang hân hoan rảo bước, thì bỗng một cảnh tượng 
hãi hùng khủng khiếp hiện ra ở cuối hành lang ấy: cảnh hỏa 
ngục với muôn vàn hình khổ không lời nào tả xiết. Tôi 
hoảng hốt kêu rú lên và giật mình thức giấc. Sau một phút 
tôi hoàn hồn và tự hỏi: “Phải chăng đời sống đạo của tôi 
cũng chỉ là một  một giấc mơ hãi hùng?”. Câu hỏi trên đây 
có lẽ cũng có thể được nêu lên cho mỗi người chúng ta trước 
tiếng hô của Gioan Tẩy Giả: “Có tiếng hô trong hoang địa: 
Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để 
Người đi”.  
 
Thường thì chúng ta cứ chọn bên phải mà đi, chứ mấy ai lại 
thích đi bên trái. Cái ảo tưởng về sự tốt lành của mình luôn 
luôn bám sát chúng ta như hình với bóng. Lòng tự cao tự đại 
thường mê hoặc chúng ta, làm cho chúng ta như chìm sâu 
mãi vào một giấc mơ hãi hùng. “Anh em hãy tỉnh cơn mê, 
đêm đã tàn, ngày đang đến”. Lời ấy của thánh Phaolô muốn 
thôi thúc chúng ta thành khẩn nhìn lại giá trị đích thực của 
đời mình. Tôi có thực sự xứng đáng đứng bên phải trong 
ngày phán xét cuối cùng không? Hay đó chỉ là một giấc mơ 
hãi hùng? 
 
Gioan Tẩy Giả kêu gọi chúng ta hãy dọn đường cho Đấng 
Cứu Thế. Dọn đường cho Ngài đến thực hiện một cuộc giải 
phóng mới, không phải giải phóng khỏi ách nô lệ Ai Cập 
hay khỏi nơi lưu đầy Babylon, mà là khỏi tội lỗi, trở về với 
Thiên Chúa. Vì vậy, Gioan Tẩy Giả kêu gọi mọi người hãy 
sám hối. Ông đã dùng phép rửa như một dấu hiệu của lòng 
sám hối, từ bỏ tội lỗi để đón nhận Chúa Kitô, đồng thời như 
một dấu hiệu tiên báo một phép rửa hoàn hảo hơn - Phép rửa 
của Chúa Giêsu: “Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em bằng 
nước, còn Ngài, Ngài sẽ làm Phép Rửa cho anh em bằng 
Thánh Thần”. 
 
Gioan không chỉ rao giảng sám hối mà còn sống tinh thần 
sám hối, không chỉ thức tỉnh dân chúng trước biến cố đang 
xảy đến mà còn lay tỉnh chính mình trước công việc mầu 
nhiệm của Thiên Chúa: cách ăn mặc của Gioan nói lên tâm 
tư và phong cách sám hối. Thực vậy, lối sống đơn giản và 
khổ chế của Gioan – mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây 
da, ăn châu chấu và mật ong rừng – chứng tỏ ông đã thoát 
khỏi những ràng buộc phiền toái của xã hội Do Thái và 
những bận tâm quá đáng về vật chất để quy hướng cuộc 
sống vào việc chào đón và rao giảng về Đấng Cứu Thế. Ông 
đã làm chứng về Đấng Cứu Thế và chờ đợi Ngài đến bằng 
một đời sống khổ hạnh và tỉnh thức. 
 
Đời người là một Mùa Vọng dài hướng về ngày Chúa đến 
lại. Mỗi tín hữu là một Gioan Tẩy Giả, và toàn thể Giáo Hội  
có sứ mạng tiền hô. Người tín hữu hôm nay, khi nhắc đến  
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mầu nhiệm Chúa đến, phải có tâm tư và thái độ sống thế nào 
để dọn đường cho những anh chị em chung quanh biết đón 
chờ Chúa? Chúng ta đã gia tăng cầu nguyện, hoán cải đời 
sống để dọn đường Chúa đến, để chuẩn bị cho Chúa tỏ mình 
ra chưa? 
 
Lòng sám hối đích thực không nằm ở nơi những tình cảm tốt 
đẹp, những sáo ngữ hấp dẫn, những nghi thức rầm rộ bên 
ngoài, nhưng nơi những công việc và hành vi cụ thể: sửa lại 
cho thẳng những lối đi quanh co tăm tối của con tim, bạt 
xuống cho bằng các đồi núi kiêu căng của tâm trí, lấp đầy hố 
thẳm nghèo đói Lời Chúa của tâm hồn. 
 
Thánh Phêrô trong thư của ngài đã cho thấy lòng sám hối 
không phải là một thái độ nhất thời, mà là thái độ thường 
xuyên của người Kitô hữu trong suốt giai đoạn chờ Ngày 
của Chúa. Ngài nhắn nhủ: “Anh em thân mến, trong khi chờ 
đợi ngày đó, anh em phải cố gắng nên tinh tuyền, không chi 
đáng trách, để được bình an trước mặt Chúa” (2Pr 3,14). Lời 
nhắn nhủ đó là những lời kêu gọi các tín hữu sám hối để tạo 
nên cho mình một thái độ tương xứng cần thiết. 
 
Hiển nhiên là lời kêu gọi sám hối trong Phụng Vụ Chúa 
Nhật 2 Mùa Vọng này không thể chỉ được giới hạn trong 
việc xét mình ăn năn và xưng tội để có được một tâm hồn 
trong sạch xứng đáng cho Chúa ngự, vào thánh lễ đêm 
Giáng Sinh. Sám hối là một thái độ sống của người Kitô 
hữu. Sám hối là một sự đổi mới, một sự đổi mới toàn diện: 
trong tư tưởng, trong sự chọn lựa, trong hành động. Sự đổi 
mới này không chỉ diễn ra một lần là đủ, mà là một đổi mới 
liên tục. Người Kitô hữu được kêu gọi từ bỏ con người cũ, 
lối sống theo lòng ích kỷ, tham lam, tàn bạo, không đếm xỉa 
đến quyền lợi của người khác, để sống theo con người mới 
với lòng yêu thương, với tình liên đới với người chung 
quanh, ở trong gia đình, trong trường lớp, trong cơ quan, xí 
nghiệp… Người Kitô hữu vẫn tin rằng ơn cứu độ của Thiên 
Chúa được thực hiện không chỉ nơi thâm sâu thầm kín của 
từng con người mà còn ngang qua lịch sử trong xã hội con 
người. 
 
Tiếng hô của Gioan Tẩy Giả trong hoang địa là một tiếng 
gọi mang đầy hy vọng và niềm vui: “Hãy dọn đường cho 
Đấng Cứu Thế, vì Người sắp đến rồi!”. Hãy thay đổi bộ mặt 
trái đất này cho loài người được sống ấm no hạnh phúc, để 
cho Trời Mới Đất Mới xuất hiện, trong đó công lý và hòa 
bình sẽ ngự trị và mọi người sẽ được thấy ơn cứu độ của 
Thiên Chúa chúng ta. 
 
   Cầu Nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu! Chúng con không thể vào hoang địa như 

Gioan, cũng không thể ăn mặc như ông, nhưng chắc chắn để 

làm chứng cho Chúa hôm nay, chúng con không thể sống dễ 

dãi. Lắm khi chúng con phải khước từ một cuộc sống tiện 

nghi, thoải mái, để tìm kiếm một cái gì sâu xa hơn, ý nghĩa 

hơn. Không phải chúng con thích lập dị, nhưng ơn gọi Kitô 

hữu đòi chúng con dám lội ngược dòng với thế gian, dám 

sống một cách khác thường trong chính cuộc sống bình 

thường của chúng con. Lạy Chúa, xin hãy cất khỏi chúng 

con tất cả những gì làm chúng con xa lìa Chúa, và xin ban  

cho chúng con tất cả những gì cần thiết và hữu ích để giúp 

chúng con đến với Chúa. Amen.  

   *** 
 

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM B 
14 – 12 – 2014 

“Mỗi ngày phải có một niềm vui” 

 Lời Chúa: (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 Dothái 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: 

 
Trước năm 
1975, miền 
Nam Việt 
Nam có lưu 
hành một bài 
hát rất được 
ưa thích của 
nhạc sĩ 
Phạm Duy 
phổ thơ Linh 
Phương: Bài 
hát KỶ VẬT 

CHO EM. Bởi chưng, nội dung của bài hát nầy, diễn tả cái 
thân phận bi đát của người lính chiến, những người “có ngày 
đi nhưng không mong ngày trở lại”; và nếu có trở lại, thì có 
khi chỉ còn là một xác chết hay một thương binh đem lại 
một nỗi buồn da diết cho người ở lại:  
 
“Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại  
Xin trả lời xin trả lời mai mốt anh về.                                        
Anh trở về chiều hoang trốn nắng,  
Poncho buồn liệm kín hồn anh,   
Anh trở về bờ tóc em xanh Chít khăn sô lên đầu vội vã 
Em ơi!”  
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Thân phận loài người cũng sẽ buồn biết bao nhiêu nếu mọi 
sự đã trở thành bế tắc sau biến cố “tội lỗi tày trời của A-dam 
và E-Va nơi vườn diệu quang vào thuở khai thiên lập địa”; 
nhất là nếu Thiên Chúa mãi mãi ra đi và không bao giờ trở 
lại với nhân loại. Nhưng đức tin đã dạy chúng ta rằng: Thiên 
Chúa của chúng ta tin thờ không bao giờ là một Thiên Chúa 
của sự “giận hờn miên viễn, của thù oán, của kết án bất công 
hay của lòng chai dạ đá”…mà là: “Thiên Chúa giàu lòng 
thương xót, chậm bất bình và rất mực yêu thương, khoan 
dung và đầy lòng tha thứ…” Cũng chính vì để nhắc lại niềm 
tin vào một Thiên Chúa trung thành và yêu thương đó, mà 
các sứ ngôn đã thay phiên nhau công bố sứ điệp hoan vui về 
“Sự Trở về, sự viếng thăm, sự quang lâm, sự hiện diện, sự 
chúc lành và ban tặng hồng ân của Thiên Chúa”. “Tôi mừng 
rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi 
hớn hở biết bao! Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ. Và 
choàng cho tôi đức chính trực công minh…” (BĐ I). 
 
Đó cũng chính là nội dung tin vui mà Gioan Tẩy Giả đã giới 
thiệu cho dân Ít-ra-en: “Ở giữa anh em có một Đấng mà anh 
em không biết”; là Tin Mừng mà Đức Kitô đã loan báo khi 
Ngài công khai rao giảng Tin Mừng: “Hôm nay đã ứng 
nghiệm lời các ngươi vừa nghe…Thánh thần Chúa ngự trên 
tôi, để tôi đem tin mừng cho người nghèo khó…”; là Tin 
mừng vĩ đại mà các thiên sứ đã báo cho các mục đồng thành 
Bê-lem: “Tôi báo cho anh em một tin mừng, một tin mừng vĩ 
đại cho toàn dân là hôm nay, Đấng Cứu thế đã giáng sinh 
trong thành vua Davíd”… 
 
Vâng, Thiên Chúa của chúng ta, Thiên Chúa mà Đức Kitô 
đến mạc khải rõ ràng cho chúng ta không bao giờ là một 
“Thiên Chúa trên các tầng mây nghìn trùng xa cách, chỉ biết 
ngó xuống mặt đất để dò xét và luận phạt. Nhưng là một 
Thiên Chúa “đang ở giữa chúng ta đây, một Thiên Chúa 
đang đồng hành giữa cuộc sống chúng ta để cảm thương 
thân phận, để chia sẻ ngọt bùi, để đoái thương kẻ nghèo hèn, 
để bênh vực người cô thế cô thân như lời ca khen của cô 
trinh nữ Maria ngày nào trước cửa nhà bà chị họ Ê-li-sa-bét: 
“Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới… Kẻ đói 
nghèo Chúa ban của đầy dư Người giàu có lại đuổi về tay 
trắng…” (Đáp ca).  
 
Đối diện với một Thiên Chúa như thế, tin vào một Đức Kitô 
như thế, quả thật, Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta “Hãy 
Vui Lên” thì thật là chí lý, thật là “phải đạo”. Nhưng để có 
được niềm vui như Lời Chúa đề nghị, như Phụng Vụ hôm 
nay gọi mời, chúng ta phải dấn thân và nỗ lực canh tân cuộc 
sống. Đó là một cuộc hoán cải nội tâm, một cuộc đổi đời 
theo lộ trình mới của Thiên Chúa, trên con đường mới của 
Phúc âm. Chính Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng hôm nay đã 
trả lời cho đám tư tế và Lê-vi đến chất vấn ông: “Tôi là 
tiếng người hô trong hoang địa: hãy sửa đường Chúa cho 
thẳng để Chúa đi”. Và sau đó, Đức Kitô lại tiếp tục rao 
giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa mà con đường đến với 
Nước ấy là “hãy sám hối vì Nước Trời đã đến”, là “Tám 
Mối Phúc Thật…là Thập giá, là con đường hẹp, là hoán cải 
trở nên như trẻ thơ…”.  
 
Và chúng ta cũng đừng quên rằng "niềm vui" mang tính cứu 
độ luôn một “Niềm Vui luôn đòi trả giá đắt”, là niềm vui 

anh hùng, là niềm vui mang “dáng đứng của Máng cỏ Bê-
Lem, của đồi Gon-go-ta, của từ bỏ, của hy sinh, của yêu 
thương, phục vụ. Đó chính là niềm vui của Đức Trinh Nữ 
Maria khi Mẹ hát lên bài Magnificat “linh hồn tôi nhảy 
mừng trong Chúa”, vì Mẹ đã cảm nhận được thế nào là 
vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Đó là niềm vui của cô Maria 
Bêtania khi cô đập bể bình dầu thơm cam tùng hảo hạng để 
xức chân Chúa như một dấu chỉ của yêu thương. Đó là niềm 
vui của Lê-vi khi nhất quyết bỏ bàn thu thuế để dấn thân 
theo Thầy. Đó là niềm vui của người phụ nữ giang hồ Mai-
đệ-lên khi tuôn đổ những giọt nước mắt trên chân Chúa để 
trở về làm lại cuộc đời. Đó là niềm vui của các Thánh Tông 
Đồ từ tòa án công nghị của quan chức Do Thái bước 
ra: “Các ông vui mừng vì được chịu đau khổ để làm chứng 
cho Đức Kitô”. Đó là cái vui của Mẹ Á Thánh Têrêxa thành 
Cal-cut-ta, khi được cận kề săn sóc những kẻ yếu đau liệt 
lào. Đó là niềm vui của Thánh Maximilien Kolbe khi được 
chết thay cho một người tù sắp bị xử tử, là niềm vui của Á 
Thánh Anrê Phú Yên trên đường đi đến pháp trường để lấy 
cái chết làm chứng mình thuộc về Đức Kitô… 
 
Suốt 2000 năm nay, đã có biết bao người đã dấn thân chọn 
lựa cho mình một niềm vui như thế. Nếu một người ngoại 
giáo như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà còn biết tâm niệm 
rằng: “ Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Chọn những bông 
hoa và những nụ cười… Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi 
Đường đến anh em đường đến bạn bè… Và như thế tôi sống 
vui từng ngày. Và như thế tôi đến trong cuộc đời 
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi … 
 
(Trích lời ca trong ca khúc Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui 
của TCS) thì chúng ta, những người Kitô hữu, những người 
được đổ đầy tràn niềm vui của thánh ân, không lẽ mỗi ngày 
chúng ta không chọn được cho mình một niềm vui? 
 
   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, đón chờ 
Chúa đến. Amen.  
 
   ***  
 

 CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM B 
   21 – 12 – 2014 

“Mẹ Maria sống tâm tình mùa vọng  
bằng đời sống khiêm nhường” 

 
 Lời Chúa: (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, 
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.  
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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: 
 

Khiêm nhường là 
cách sống Mẹ rất 
ưa thích. Mẹ 
thích sống khiêm 
nhường, bởi vì 
nhờ những tâm 
tình ấy mà Mẹ 
thật sự trở nên 
một con người bé 
nhỏ của Thiên 
Chúa, luôn phó 
thác cuộc đời 

mình cho Thiên Chúa, luôn sống theo những gì Chúa đã dạy. 
 
Vì Mẹ thích sống khiêm nhường, nên Mẹ sẵn sàng thưa hai 
tiếng xin vâng ý Chúa trong ngày truyền tin, để từ giây phút 
ấy Mẹ đã trở nên Thánh Mẫu của Đấng Tối Cao. Vì Mẹ 
thích sống khiêm nhường, nên Mẹ sẵn sàng thi hành lời 
Chúa dạy trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống: Lúc vui, lúc 
buồn, lúc bối rối, lúc lo sợ, lúc an bình… Nhờ việc hạ mình 
sống theo Lời Chúa mà Mẹ Maria được gọi là người có 
phúc. Mẹ có phúc vì Mẹ là người luôn “lắng nghe và tuân 
giữ Lời Thiên Chúa” (Lc 11,28). 
 
Vì Mẹ thích sống khiêm nhường, nên Thiên Chúa đã chọn 
Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa, 
nhưng đã khiêm nhường tự hạ mang lấy thân phận con 
người, và trong thân phận con người Ngài đã mang lấy thân 
phận nô lệ để phục vụ sự sống cho muôn người. Vì Mẹ thích 
sống khiêm nhường, nên qua đời sống gương mẫu tuyệt vời 
ấy, Mẹ muốn nhắc nhở chúng ta: Thiên Chúa là Đấng khiêm 
nhường, Ngài rất thích những ai sống khiêm nhường. Chỉ có 
những tâm hồn sống khiêm nhường như Chúa mới có thể 
gặp được Chúa và được Chúa đến viếng thăm cư ngụ trong 
tâm hồn người ấy. Vì Thiên Chúa bản chất là khiêm nhường, 
nên Ngài không bao giờ đến với những ai kiêu căng, cậy dựa 
chức quyền, cậy dựa vào sức mạnh của trần thế để bôi nhọ 
hình ảnh tốt đẹp của Thiên Chúa là Đấng hiền lành và khiêm 

nhường. Về điểm này chính Mẹ Maria đã nhắc nhở cũng 
như đã cảnh báo những ai sống ngược lại với cách sống 
khiêm nhường của Chúa, khi Mẹ nói: “Chúa giơ tây biểu 
dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng, Chúa 
hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi  kẻ khiêm 
nhường” (Lc1, 51-52). 
 
Hôm nay chúng ta bước vào tuần cuối cùng của Mùa Vọng. 
Thiết nghĩ, muốn  thay đổi cách sống để cùng với Mẹ Maria 
sống những tâm tình Mùa Vọng còn lại cũng chưa phải là 
muộn. Vì đối với Chúa, những cố gắng quyết tâm chân 
thành sống giây phút hiện tại, cũng có thể biến chuyển đời 
sống chúng ta trong tương lai. Hơn nữa, sống tâm tình mùa 
Vọng không chỉ dừng lại bởi thời gian được ấn định trong 
năm phụng vụ. Nhưng tâm tình hướng về Con Thiên Chúa 
đến trần gian, đến trong cõi lòng chúng ta phải được thực 
hiện trong từng phút giây của nhịp sống.  
 
Như vậy, khi khám phá hình ảnh sống mùa Vọng nơi Đức 
Maria qua đời sống thánh thiện và khiêm tốn, thì đó cũng là 
lúc Mẹ chỉ cho chúng ta con đường hoàn hảo nhất, đẹp lòng 
Chúa nhất để Chúa đến với chúng ta. 
 
Nếu chúng ta thật lòng sống thánh thiện như Mẹ mà không 
bị giằng co bởi những thú vui giả tạo mau qua của thế gian, 
chắc chắn đó là con đường hoàn hảo nhất để Chúa là Đấng 
Thánh giáng sinh trong cõi lòng chúng ta. 
 
Nếu như chúng ta thật lòng sống khiêm nhường như Mẹ 
trong mọi hòan cảnh, mà không lọ sợ phải thiệt thòi bởi 
những thứ ham muốn của sức mạnh trần thế, chắc chắn đó là 
con đường đẹp lòng Chúa nhất để Chúa giáng sinh trong cõi 
lòng chúng ta.  
 
   Cầu Nguyện: 
 
Lạy Mẹ Maria! Ứơc gì những tâm tình sống mùa Vọng nơi 
Mẹ sẽ là hành trang luôn đồng hành trong cách sống đức tin 
chúng con. Nhờ đó chúng con cũng đuợc đón nhận nguồn 
ơn cứu độ như Mẹ. Lạy Mẹ Maria, xin cho niềm vui giáng 
sinh sắp đến được khơi dậy bằng ước muốn sống thánh thiện 
và khiêm nhường trong từng phút giây hiện tại của đời sống 
chúng con.  
 

        *** 
 

 

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT 
MÙA GIÁNG SINH 

28 – 12 – 2014 
“Gia Đình, cộng đoàn yêu thương” 

 Lời Chúa: (Lc 2, 22-40)  
22

 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, 
bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến 
dâng cho Chúa, 

23
 như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi 

con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho 
Chúa", 

24
 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là 

một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 
25

 Và này đây, tại 
Giêrusalem, có một người tên là Simêon. Ông là người công 
chính và sùng đạo, không những mong chờ niềm an ủi của 
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Ítraen, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 
26

 Ông đã được 
Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết 
trước khi được thấy Ðấng Kitô của Ðức Chúa. 

27
 Ðược Thần 

Khí dun dủi, ông lên Ðền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi 
Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên 
quan đến Người, 

28
 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc 

tụng Thiên Chúa rằng:  
29

 Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ 
này được an bình ra đi. 

30 
Vì chính mắt con được thấy ơn 

cứu độ 
31

 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 
32

 Đó là ánh sáng 
soi đường cho dân ngọai, là vinh quang của Israel Dân Ngài.  
33

 Cha mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêon vừa 
nói về Người. 

34
 Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và 

nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu 
bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen phải vấp ngã 
hay được trỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống 
báng 

35
 còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm 

hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải 
lộ ra.  
36

 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pơnuen, 
thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà 
đã sống với chồng được bảy năm, 

37
 rồi ở goá, đến nay đã 

tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Ðền Thờ, nhưng ăn chay 
cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. 

38
 Cũng vào 

lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài 
Nhi cho hết những ai đang mong chờ gặp ngày Thiên Chúa 
cứu chuộc Giêrusalem.  
39

 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa 
truyền, thì trở về nơi cư ngụ là Nadarét, miền Galilê. 

40
 Còn 

Hài Nhi, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn 
ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. 
 
   Suy Niệm: 
 

Khi gợi lại kỷ 
niệm đáng ghi 
nhớ về gia đình 
của mình, Đức 
cố Hồng Y 
Marty, nguyên 
Tổng Giám Mục 
Giáo phận Paris, 
đã nói: “Tôi đã 
bập bẹ những 
tiếng đầu tiên về 

Thiên Chúa, khi nhìn mẹ tôi và cha tôi đọc kinh cầu nguyện. 
Tôi đã học biết sự sống, học biết sự chết, tôi đã học biết thế 
nào là yêu thương trong cuộc sống hằng ngày, khi tôi giao 
tiếp với thân nhân và những người quen thuộc. Tôi yêu mến 
Thiên Chúa, yêu mến Giáo Hội như đã yêu mến mẹ tôi. Tôi 
không học mà cũng biết người phụ nữ đó đã cho tôi sự sống 
và mạc khải cho tôi tình yêu”. Gương sáng của cha mẹ đã 
giáo dục cho con cái nhiều điều tốt. 
 
Chúa Giêsu đã sinh ra trong một gia đình, mà lại là một gia 
đình nghèo. Ngài cũng có cha mẹ như bao trẻ thơ khác, như  
mỗi người chúng ta. Và cha mẹ Ngài cũng là những người 
lao động, phải sống bằng mồ hôi nước mắt như hầu hết các 
gia đình khác. Là Thiên Chúa, Ngài đã đến với loài người 
như một con trẻ, bé bỏng, cần đến sự đùm bọc, che chở của 

những người thân. Cũng như bao trẻ em khác, Ngài cũng bị 
những biến cố lớn nhỏ của gia đình và xã hội chi phối, đưa 
đẩy, ảnh hưởng. 
 
Rồi những năm thơ ấu, những thời kỳ thơ ấu và thành niên, 
Chúa Giêsu đã sống bên cạnh Đức Maria, Mẹ Ngài và 
Thánh Giuse, cha nuôi Ngài. Ngài cũng đã phải tập đi, tập 
nói, tập đọc, tập viết. Ngài cũng đã phải học Thánh Kinh, Lề 
Luật. Ngài cũng đã phải tập lao động với những dụng cụ 
như cưa, bào, đục… trên những khúc cây, tấm ván. Ba mươi 
năm tại Nagiarét là một chuỗi ngày bình dị, như hàng trăm 
gia đình cùng thôn làng, như hàng triệu cuộc sống của con 
người qua các thời đại. Đó là thời kỳ ẩn dật, vì Chúa Giêsu 
không để lộ chân tính đích thực của mình ra cho những 
người chung quanh biết.  
 
Đó cũng là thời gian chuẩn bị cho quãng đời công khai của 
Ngài, theo nghĩa là Ngài tích lũy cho mình những kiến thức 
và kinh nghiệm cần thiết cho việc rao giảng Nước Thiên 
Chúa sau này. Dưới một khía cạnh khác, chúng ta có thể 
nói, đó là những năm tháng trao đổi, cho và nhận giữa Con 
Thiên Chúa và gia đình nhân loại, được đại diện nơi Thánh 
Giuse và Đức Maria. Nếu chỉ là Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế 
không cần phải nhận ở nhân loại một thứ gì cả. Nhưng vì 
Ngài là Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta, nên Chúa 
Giêsu đã nhận rất nhiều của những người thân, nhất là của 
Mẹ Maria: cưu mang, sinh đẻ, nuôi dưỡng, giáo dục. Ngài 
cũng đã nhận rất nhiều từ cộng đoàn Nagiarét, từ Hội đường 
Do Thái, từ cuộc sống của những người chung quanh, nhất 
là những người nghèo khổ, bệnh tật, lao động. Chúng ta khó 
hình dung được những điều đó, vì chúng ta có khuynh 
hướng đặt Thiên Chúa ở chốn cao xa mà quên điều hệ trọng 
là Thiên Chúa đã làm người, đã nhập thể và nhập thế. Chúa 
Giêsu đã nhận rất nhiều từ gia đình nhân loại, nhưng thực ra 
Ngài còn cho nhiều hơn, vì Ngài đã cống hiến tất cả cho 
chúng ta, cả bản thể Thiên Chúa, cả năm tháng, cuộc sống 
và cái chết của Ngài, một cách âm thầm, khiêm tốn vô vị 
lợi. 
 
Trong cuộc sống bình dị nhưng chất chứa bao tình thương 
ấy, Chúa Giêsu đã sống thân mật với Cha Ngài, đã sống 
hiếu thảo với cha mẹ trần thế của Ngài, đã sống chan hòa 
bác ái với những người chung quanh. Rồi cha mẹ Ngài là 
những người kính sợ Thiên Chúa cũng đã sống hết mình với 
Thiên Chúa, tận tụy và thương yêu con cưng của mình. Giữa 
Đức Maria và Thánh Giuse thì thật là một mối liên hệ có 
một không hai trong lịch sử loài người, chắc chắn tình yêu 
thương đậm đà và lòng tôn kính là những nét đặc thù nhất, 
khiến Thánh Giuse được gọi là người công chính, còn Maria 
là người có phúc hơn mọi người phụ nữ. 
 
Sách Huấn ca hôm nay đã nhấn mạnh đến lòng hiếu thảo 
của người con đối với cha mẹ trong gia đình, khiến chúng ta 
dễ hình dung ra cách sống của Con Thiên Chúa làm người 
dưới mái nhà Nagiarét. Thư thánh Phaolô gởi tín hữu Côlôsê 
đề cập đến mối quan hệ giữa những người được Thiên Chúa 
yêu thương, tuyển chọn sống thành gia đình, gia đình của 
Thiên Chúa: đó là lòng từ bi, nhân hậu, là khiêm cung, ôn 
hòa, là nhẫn nại chịu đựng, chấp nhận nhau và tha thứ cho 
nhau. Gia đình của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse 
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là một gia đình đã sống trọn vẹn hơn ai hết tinh thần ấy, vì 
các thành viên trong gia đình thánh này đều là những tôi tớ 
của Thiên Chúa, trong ý nghĩa là mỗi vị và cộng đoàn ba vị 
đều lãnh nhận từ Thiên Chúa một sứ mạng đặc biệt. Gia 
đình Nagiarét là gương mẫu, là lời mời gọi đối với mỗi 
người chúng ta, đối với mỗi gia đình Công giáo ngày nay. 
 
Ngày nay, hơn bao giờ hết, với sự tiến bộ của ngành khoa 
học nhân văn và xã hội, con người càng khám phá ra chiều 
kích xã hội của mình và tầm quan trọng của cộng đoàn gia 
đình trong đời sống xã hội. Gia đình là cái nôi đầu tiên đón 
tiếp con người và cung cấp cho con người những điều kiện 
cần thiết của cuộc sống và hạnh phúc. Đối với các kitô hữu, 
gia đình còn mang một ý nghĩa khác nữa: đó là một cộng 
đoàn yêu thương phản ảnh cộng đoàn của Thiên Chúa, theo 
gương gia đình Nagiarét. Trách nhiệm thật lớn lao của các 
bậc làm cha làm mẹ. Chức năng nhiệm vụ ấy cha mẹ chỉ có 
thể hoàn thành được nếu biết yêu thương và tha thứ như 
chính Chúa Kitô đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Đó 
là quy luật trọng yếu trong mối quan hệ giữa vợ chồng, giữa 
con cái và cha mẹ. Vì trong cuộc sống gia đình, con người 
có thể biến cuộc sống ấy thành thiên đàng hay hỏa ngục trần 
gian.  
 
Cuộc sống gia đình tạo cho cha mẹ những cơ hội quý báu để 
thực hiện tinh thần yêu thương quên mình, mưu tìm hạnh 
phúc cho người khác. Cuộc sống gia đình luôn luôn đòi hỏi 
cha mẹ phải dẹp bỏ ý riêng mình, quan điểm riêng của mình, 
để tôn trọng và giúp đỡ con cái phát triển về mọi mặt. Do sự 
khác biệt về tính tình, môi trường giáo dục, tuổi tác và sở 
thích, nên chuyện xung đột, căng thẳng, là chuyện đương 
nhiên không thể tránh được giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và 
con cái. Nhất là trong một vài hoàn cảnh khó khăn về kinh tế 
tài chính. Muốn vượt qua những cảnh xung đột, những giờ 
phút căng thẳng ấy, mỗi người, dù là vợ hay chồng, cha mẹ 
hay con cái, đều phải thấm nhuần tinh thần của Chúa Kitô: 
“Tôi đến để phục vụ chứ không để được phục vụ”. “Ai 
muốn làm đầu thì hãy làm tôi tớ phục vụ mọi người” (x. Mt 
20,26-28). Ở đây, cha mẹ có trọng trách nêu gương cho con 
cái, vợ chồng có trách nhiệm làm chứng cho nhau tình yêu 
quảng đại và vô vị lợi của Thiên Chúa. Lời căn dặn của 
Thánh Phaolô phải là phương châm cho các bậc cha mẹ 
cũng như con cái trong gia đình: “Anh em có làm gì, nói gì, 
thì hãy làm hãy nói nhân danh Đức Giêsu Kitô, và nhờ Ngài 
mà cảm tạ Chúa Cha”(Cl 3,17). 
 
Như thế, gia đình kitô hữu, theo gương đời sống gia đình 
của Thánh Gia Thất, với tình yêu thương và tha thứ, với tinh 
thần phục vụ quảng đại và vô vị lợi, sẽ là ngọn đèn tỏa sáng, 
sẽ là cái nôi hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho anh em 
đồng bào trong xã hội chúng ta hôm nay. 
 
   Cầu Nguyện: 
 
 Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sinh ra và sống trong một gia 
đình nhân loại/ để chia sẻ phận người với chúng con. Xin 
cho mỗi gia đình chúng con nên giống gia đình của Chúa 
hơn, để đời này chúng con được hạnh phúc xum vầy bên 
nhau và đời sau chúng con được hạnh phúc vĩnh cửu trong  
Nước Trời. Amen. 

 

 

 

 

 

Quà Giáng sinh  

Trong dịp lễ Giáng sinh chúng ta thường mua những 
món quà đắt tiền để tặng nhau, tuy nhiên giá trị của 
quà tặng lại tùy thuộc vào tấm lòng của người tặng 
quà.  Chân phước Têrêsa Calcutta nói: “Khi ta trao 
tặng một món quà, mà nếu là một mất mát hy sinh lớn 
đối với ta, thì đó mới thật là món quà”. Những món 
quà biểu lộ tình yêu của mọi người với gia đình và 
bạn bè. Đối với một số người, những món quà Giáng 
sinh còn có một ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Đó là lễ 
kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giêsu, món quà mà 
Thiên Chúa đã ban tặng cho con người. “Quà tặng” 
của Thiên Chúa trao ban cho con người. Thật vậy, 
Đức Giêsu là quà tặng của Thiên Chúa gửi đến cho 
nhân loại: “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi 
đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi 
phải chết, nhưng được sống muôn đời”(Ga 3,16). 
 
Khi Chúa Giêsu cất tiếng khóc chào đời tại 
Bethlehem trong một cái máng cỏ, ba vị vua phương 
Đông đã đến để bày tỏ sự thành kính của mình. Họ 
mang đến ba món quà quý giá, đó là vàng, trầm 
hương và mộc dược. Vàng tượng trưng Chúa Giêsu là 
vua (tức con Chúa Cha - Vua Nước Trời), trầm hương 
tượng trưng Giêsu là Thiên Chúa và mộc dược biểu 
hiện hình ảnh Giêsu bị đóng đinh trên cây thánh giá 
hay nói rõ hơn là sự chịu chết của Chúa Giêsu để cứu 
chuộc nhân loại. Ba vị vua rất giàu có, những người 
dân nghèo hầu như chẳng có tài sản như những người 
chăn cừu tặng Giêsu hoa quả và những món đồ chơi 
nhỏ do chính họ tạo ra. để tỏ lòng thành kính với 
Chúa Hài đồng.   
 
Đức Giêsu là quà tặng của Thiên Chúa đến cho mọi 
người để Ngài trở nên Emmanuel, để Ngài luôn hiện 
diện mà chia sẻ thân phận con người với chúng ta. Từ 
ngữ PRESENT tiếng Anh có nghĩa là “quà tặng”, lại 
có nghĩa là “sự hiện diện”. Mỗi người bằng sự có 
mặt của mình ở nơi cần đến, đã là món quà giản dị 
dành tặng cho nhau. 
 
Vậy Mùa Giáng Sinh năm nay “Đối Tượng” nào sẽ 
được tôi “Tặng Quà” hoặc tôi đang mong chờ “Quà 
Tặng” nào và từ ai trao ban?  
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