
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH  6 – 1– 2013   

“Ánh Sáng Đạo Đức”   
Lời Chúa: (Mt 2,1-12) 
1
Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua 

Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến 
Giêrusalem,

2
 và hỏi: "Ðức Vua dân Do thái mới sinh, hiện ở 

đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên 
phương Ðông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." 

3
Nghe tin 

ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn 
xao. 

4
 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư 

trong dân lại, và hỏi cho biết Ðấng Kitô phải sinh ra ở đâu. 
5
 

Họ trả lời: "Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, 
có chép rằng: 

6
 Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, 

ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi 
vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời". 
 
7
Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi 

cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 
8
Rồi vua phái các 

vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường 
tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi 
cũng đến bái lạy Người."

9
 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. 

Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Ðông, lại dẫn đường 
cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 

10
 Trông thấy 

ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 
11

 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi 
với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi 
mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng 
tiến. 

12
 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua 

Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. 
 
 Suy Niệm:  
 
Hôm nay, Ba Vua trên đường tìm đến thờ lạy Chúa Cứu Thế 
Giáng Sinh. Ba Vua là những người phương xa, không có 
đạo. Các Ngài tìm đến Chúa theo ánh sáng của ngôi sao lạ.  
 
Theo ngôi sao, các Ngài đến được Giêrusalem và được nghe 
giải nghĩa Thánh Kinh. Theo ngôi sao đưa đường dẫn lối các 
Ngài đã gặp được Chúa. Ánh sao đã chiếu sáng bầu trời đen 
tối, giúp các Ngài nhận định được hướng đi. Lời Thánh 
Kinh là một ánh sao chiếu soi tâm hồn giúp họ sáng lên 
niềm tin. Nhưng chính Đức Giêsu mới là ngôi sao mai dẫn 
họ đi vào một con đường mới, con đường chói ngời ngọn 
lửa đức mến. 
 
Ngày nay có nhiều người đang tìm kiếm Chúa. Nhiều người 
muốn biết Chúa để theo Chúa. Nhưng họ không biết hướng. 
Cũng như Ba Vua, họ cần có những ánh sao soi đường dẫn 
lối. Tìm đâu ra ngôi sao xưa đã soi đường cho Ba Vua?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày nay, Chúa không dùng ngôi sao xuất hiện trên trời, 
nhưng muốn mỗi người chúng ta trở thành một vì sao soi 
dẫn mọi người đến với Chúa. Là ngôi sao có nghĩa là phải 
có ánh sáng. Ngôi sao chỉ chiếu sáng khi chính bản thân nó 
có ánh sáng. Người Kitô hữu chỉ chiếu sáng khi chính cuộc 
sống của họ mang ánh sáng, phản chiếu ánh sáng nhận tự 
nơi Thiên Chúa. 
 
Người Kitô hữu phải chiếu lên làn ánh sáng hy vọng. Niềm 
hy vọng vào ơn cứu độ của Chúa giúp ta vững bước trên 
đường lý tưởng. Niềm hy vọng vào một trời mới đất mới 
cho ta thêm sức mạnh góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. 
Niềm hy vọng vào hạnh phúc thiên đàng giúp ta đánh giá 
đúng mức của cải vật chất đời này. Hy vọng là ánh sáng làm 
tươi đẹp con người và cuộc đời. 
 
Người Kitô hữu phải chiếu lên làn ánh sáng tin yêu. Tin yêu 
Chúa và tin yêu người. Tin yêu để xây dựng một cuộc sống 
chan hòa tình người. Tin yêu để tha thứ hòa giải. Tin yêu để 
vượt qua mọi bóng tối thù hận, chia rẽ, bất hòa. Tin yêu là 
làn ánh sáng ấm áp làm cho thế giới trở nên gần gũi, con 
người trở nên thân thiện, cuộc đời trở thành đáng yêu đáng 
mến. Người Kitô hữu phải chiếu lên làn ánh sáng công bình, 
bác ái. Niềm hy vọng, niềm tin yêu được chứng minh bằng 
đời sống công bình, bác ái. Tin Chúa được biểu lộ qua sự 
công bình trong đời sống. Yêu Chúa được thể hiện qua tình 
bác ái với tha nhân. 
 
Tất cả những làn ánh sáng nói trên góp lại thành ánh sáng 
đạo đức. Đắm chìm vào vật chất sẽ khiến con người rơi vào 
bóng tối tuyệt vọng, không lối thoát. Nghi ngờ con người sẽ 
khiến cuộc đời chìm vào bóng tối cô đơn. Thiếu công bình 
bác ái sẽ phủ lên thế giới mới một bóng tối phi nhân, tàn 
nhẫn. Chỉ có ánh sáng đạo đức mới đủ sức phá tan những 

 

 

 

4   | Hieäp Nhaát 144 | 01 - 2013 | 

http://www.google.com/imgres?num=10&hl=en&tbo=d&biw=1600&bih=710&tbm=isch&tbnid=9iGL91Ob4i_NYM:&imgrefurl=http://tessnguyen.blogspot.com/&docid=XJLjaXUf4NQrMM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-2aAuufSaVbQ/TwwMB-QLNMI/AAAAAAAAADQ/Ks-tUNZQdlU/s320/Untitled.png&w=320&h=240&ei=UTzIUIn1N8bqqQGfpID4Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=543&vpy=36&dur=163&hovh=192&hovw=256&tx=178&ty=132&sig=116532738357462607273&page=2&tbnh=144&tbnw=185&start=35&ndsp=43&ved=1t:429,r:63,s:0,i:280
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.theholidayspot.com/easter/clip-art/images/bible.gif&imgrefurl=http://www.theholidayspot.com/easter/clip-art/&usg=__8ECIW_I-9_SB4ETimgbu7v_CD7k=&h=200&w=150&sz=11&hl=en&start=206&tbnid=alS3QevT0Szm6M:&tbnh=104&tbnw=78&prev=/images?q=holy+spirit+clip+art&gbv=2&ndsp=20&hl=en&sa=N&start=200
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.silk.net/RelEd/graphics/todoslossantos.jpg&imgrefurl=http://www.silk.net/RelEd/clipartreview.htm&usg=__n-cFHvy5oLcirPMRMmezSfcTRBE=&h=787&w=549&sz=105&hl=en&start=137&tbnid=1dll3riY7WXk-M:&tbnh=143&tbnw=100&prev=/images?q=holy+spirit+clip+art&gbv=2&ndsp=20&hl=en&sa=N&start=120


bóng tối ấy. Chỉ có ánh sáng đạo đức mới làm cho thế giới 
thành vui tươi hạnh phúc. Thế giới đang mong chờ ánh sao 
dẫn đường. Chúa đang mời gọi chúng ta trở thành một ngôi 
sao chiếu lên làn áng sáng đạo đức. Chính qua làn ánh sáng 
ấy, mọi người sẽ nhận biết và yêu mến Chúa.  
 
Thiên Chúa vẫn luôn mạc khải chính mình cho chúng ta qua 
dung mạo người anh em, qua các Bí tích, qua những dấu chỉ 
tầm thường đơn sơ của đời sống mỗi ngày, nhưng liệu chúng 
ta có đủ khiêm tốn để nhìn thấy, lắng nghe và chấp nhận 
Chúa hay không? Xin Chúa giúp chúng ta thành tâm đi tìm 
Chúa để thực gặp Chúa.  
 
Lễ Giáng Sinh và Lễ Hiển Linh chính là một cuộc gặp gỡ. 
Thiên Chúa đến với con người và con người nhận biết Ngài 
nơi hài nhi Giêsu. Như các nhà đạo sĩ phương Đông, mỗi 
người chúng ta cũng được mời gọi lên đường đến với hài nhi 
Giêsu. Lên đường ở đây có nghĩa là từ bỏ những bảo đảm để 
tiến tới phía trước. Ngài đến trong những cái bất ngờ của 
những sự kiện diễn ra trong cuộc sống thường ngày. Tuy 
nhiên chúng ta có sẵn sàng lên đường, đi theo ánh sao là ánh 
sáng Tin Mừng của Chúa hay không?   
 
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG 
 
1. Bạn nghĩ gì về cuộc tìm kiếm của Ba Vua? Bạn có kiên trì 
tìm Chúa như Ba Vua không? 
2. Bạn nghĩ gì về bổn phận làm chứng cho Chúa? Bạn có 
mong ước trở thành ngôi sao dẫn đưa mọi người đến với 
Chúa không? 
3. Đâu là những ánh sáng người Kitô hữu phải có để dẫn 
người khác tới Chúa? Trong năm mới này, bạn sẽ làm gì để 
làm chứng cho Chúa? 
  

Cầu Nguyện: 

 
Lạy Chúa, xin giúp con sống xứng đáng là người con của 
Chúa sự sáng. Amen.  
 

*** 

 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA  

13 – 1 - 2013 

“Phép Rửa Khiêm Nhường”  
 

Lời Chúa: (Lc 3,15-16.21-22) 

 
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. 
 
21

Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Ðức Giêsu cũng chịu phép 
rửa; sau đó, đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, 

22
và 

Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng như 
chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu 
dấu của Cha; Con đẹp lòng Cha". 

 
Suy Niệm: 
 
Sông Gio-đăng, tiếng Do Thái là “yarad” có nghĩa là đi 
xuống. Sông Gio-đăng phát nguồn từ ngọn núi Héc-mon ở 
độ cao 520m. suốt 220km đường dài dòng sông không 
ngừng đi xuống. Thoạt tiên sông chảy vào hồ Hu-lê chỉ còn 
68m trên mực nước biển. Kế đó sông chảy vào biển hồ 
Galilê, nơi Chúa Giêsu thường qua lại, và các tông đồ 
thường chài lưới. Ở đây lòng hồ sâu 212m dưới mực nước 
biển. Sông tiếp tục chảy xuống miền Nam, đổ vào Biển 
Chết. Ở đây độ sâu là 394m dưới mức nước biển. Có thể nói 
đây là điểm thấp nhất của địa cầu. 
 
Khi Chúa Giêsu bước xuống sông Gio-đăng để chịu phép 
rửa, Người đã xuống chỗ thấp nhất không chỉ về chiều sâu 
theo không gian địa lý mà còn về chiều sâu tâm lý xã hội. 
Bước xuống để Gioan Baotixita làm phép rửa tội, Chúa 
Giêsu đã hoà mình vào dòng thác người tội lỗi, cần thống 
hối ăn năn. Tuy đến để cứu độ người tội lỗi, nhưng Chúa 
Giêsu không cho mình quyền đứng trên kẻ tội lỗi. Người đã 
hạ mình xuống ngang hàng với họ, liên đới với họ và trở nên 
anh em của họ. Không ai nhận ra Người. Mọi người đều cho 
rằng Người là một trong những kẻ tội lỗi. 
 
Trong đêm Giáng Sinh, ta được chứng kiến một Thiên Chúa 
hạ mình xuống làm người. Làm một người bé nhỏ nghèo 
hèn như chưa đủ đối với tình yêu thương vô biên của Thiên 
Chúa, nên hôm nay người lại hạ mình xuống thêm một bậc 
nữa, xuống tận đáy xã hội nhân loại khi nhận mình tội lỗi. 
 
Hôm nay, bắt đầu cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. 
Người bắt đầu xuất hiện để rao giảng Tin Mừng. Trước khi 
tiến ra gặp gỡ quần chúng, Chúa Giêsu đã tới dìm mình 
trong dòng sông Gio-đăng. Để chuẩn bị ra gặp loài người 
Chúa Giêsu cảm thấy cần phải thanh tẩy. Mặc lấy xác phàm, 
Chúa Giêsu chưa cảm thấy mình gần với nhân loại cho đủ. 
Người còn hạ mình xuống làm một người tội lỗi. Người dìm 
mình xuống lòng sông Gio-đăng, dường như muốn mượn 
làn nước trong xanh tẩy sạch đi tất cả dáng vẻ cao quý của 
Thiên Chúa còn vương vấn nơi thân xác nhân loại của 
Người. Tẩy sạch đi tất cả những gì ngăn cách, để Người 
được thực sự là một người anh em của mọi người. 
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Dòng nước sông Gio-đăng có trong xanh đến mấy cũng đâu 
đủ sức rửa Thiên Chúa làm người. Thực ra chính Người tự 
rửa mình bằng sự khiêm nhường thẳm sâu. Khiêm nhường 
là một phép rửa. Vì khiêm nhường là sự quên mình, là chết 
đi một chút. Dìm mình vào dòng sông là chấp nhận đau khổ 
và chết đi. Cái chết chính là phép rửa như Chúa Giêsu đã nói 
với các môn đệ: “Thầy còn phải chịu một phép rửa, và Thầy 
những bồn chồn chờ đến lúc hoàn tất” (Lc 12,50). Người 
còn hỏi hai ông Gioan và Giacôbê khi hai ông này đến xin 
được ngồi bên tả, bên hữu trong nước Người: “Các ngươi có 
thể uống chén Ta uống và chịu thanh tẩy thứ thanh tẩy Ta 
phải chịu không?” (Mc 10,38). Khi nói thế Chúa Giêsu có ý 
nói đến cái chết Người sẽ phải chịu. 
 
Một câu châm ngôn nói; Không ai thấy được tình yêu. 
Người ta chỉ thấy được những bằng chứng của tình yêu. 
Bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu đối với ta đó là sự hạ 
sinh làm một em bé nghèo hèn yếu ớt. Đó là sự khiêm 
nhường hoà mình vào đoàn lũ những tội nhân tới dìm mình 
trong dòng sông Gio-đăng. Tình yêu đã thúc đẩy Người đi 
những bước táo bạo, bất ngờ. Mượn dòng nước sám hối xoá 
đi mọi khoảng cách còn lại giữa Thiên Chúa và con người. 
 
Cử chỉ khiêm nhường của Người là một lời mời gọi ta. Nếu  
ta cảm thấy mình còn xa cách Chúa. Nếu ta cảm thấy mình 
cần được thanh tẩy. Đừng ngần ngại thay đổi đời sống. Hãy 
mạnh dạn tiến đến lãnh nhận phép rửa của Chúa Giêsu để 
trở nên gần gũi với Người. Nếu ta chưa thể lãnh nhận phép 
rửa trong cái chết tủi nhục như Chúa Giêsu, ta vẫn có thể 
được thanh tẩy trong phép rửa khiêm nhường. Hãy rửa mình 
trong dòng lệ sám hối. Hãy tắm mình trong dòng nước 
khiêm cung. Như lời vua Đavit nói: “Lễ dâng Chúa là tâm 
hồn sám hối. Một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng 
khinh chê” (Tv 50)/ 
 
Khiêm nhường sám hối là bước khởi đầu để ta đón nhận 
Phúc Âm. Khiêm nhường sám hối là quay trở về nhà Cha, 
sống trọn tâm tình của người con thảo hiếu. Khi khiêm 
nhường trở về, ta sẽ gặp được người Cha nhân hậu đang 
đứng chờ ta. Người sẽ nói về ta như nói về Chúa Giêsu: 
“Đây là con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về con”. 
 
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG 
 
1. Chúa Giêsu không ngừng đi xuống. Còn bạn, bạn có tự 
hạ, hay là lúc nào bạn cũng muốn dìm người khác xuống? 
2. Làm thế nào để trở nên “Con yêu dấu” của Đức Chúa 
Cha? 
3. Hằng ngày, bạn có cảm thấy cần phải chịu phép rửa 
khiêm nhường của Chúa Giêsu không? 
 
Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết đến với Chúa và đến với 
anh em bằng sự khiêm nhường sám hối. Amen. 
 
      ***  
 

CHÚA NHẬT  2 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C  
20 – 1 – 2013   

“Mời Chúa Đến Nhà” 
 

Lời Chúa: (Ga 2,1-12) 
 
1
Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới 

có thân mẫu Ðức Giêsu. 
2
 Ðức Giêsu và các môn đệ cũng 

được mời tham dự. 
3
 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Ðức 

Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". 
4
 Ðức Giêsu đáp: 

"Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con 
chưa đến". 

5
Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo 

gì, các anh cứ việc làm theo".
6
Ở đó có đặt sáu chum bằng đá 

dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Dothái, mỗi 
chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi 
lít nước. 

7
 Ðức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào 

chum đi!" Và họ đổ đầy tới miệng. 
8
 Rồi Người nói với họ: 

"Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc". Họ liền 
đem cho ông. 

9
 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa 

thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã 
múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại

10
 và nói: "Ai ai 

cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi 
rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon cho đến 
mãi bây giờ". 

11
Ðức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại 

Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn 
đệ đã tin vào Người. 

12
 Sau đó, Người cùng với thân mẫu, 

anh em và các môn đệ xuống Caphácnaum và ở lại đó ít 
ngày. 

 Suy Niệm:  
 
Những ngày tháng cuối năm các đám cưới đua nhau tổ chức. 
Mùa cưới rộ lên làm cho mùa đông bớt vẻ ảm đạm tiêu điều. 
Đám cưới nào thường cũng vui. Trong đám cưới người ta 
chỉ nói chuyện vui. Nhưng niềm vui kéo dài được bao lâu? 
Những lời chúc trăm năm hạnh phúc có thật sự đem hạnh 
phúc đến cho đôi tân hôn và làm cho họ hạnh phúc suốt đời 
không? Nhìn vào thực trạng đời sống gia đình hôm nay, ta 
thấy có được hạnh phúc gia đình là một điều rất khó, hạnh 
phúc trăm năm thì lại càng khó lắm. Đám cưới Cana hôm 
nay cũng suýt lâm vào cảnh bế tắc. Tiệc đang nửa chừng thì 
hết rượu. Hết rượu là một bất trắc không ngờ. Trong gia 
đình, những bất trắc có thể đưa đến bất đồng. Bất đồng dễ 
đưa tới bất hoà. Đã bất hoà thì đường đến bất hạnh không 
xa. Đám cưới Cana thực khôn ngoan nên đã mời Chúa Giêsu 
đến dự tiệc. Việc Chúa Giêsu đến tham dự bữa tiệc cưới nói 
lên sự quan tâm của Thiên Chúa đối với con người. Thiên 
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Chúa yêu thương con người nên đã đến ở giữa loài người. 
Không những đến ở giữa loài người. Thiên Chúa còn trở nên 
một người bạn thân thiết của con người, đồng hành với con 
người, chia vui sẻ buồn với con người. Chưa bao giờ người 
ta thấy một Thiên Chúa gần gũi đến thế, thân tình đến thế. 
Với tình thân, Thiên Chúa đã đến chia vui với gia đình trong 
dịp đại hỷ. Và việc Thiên Chúa đến nhà đã cứu gia đình mới 
khỏi cảnh bất hạnh ngay trong ngày đầu tiên chung sống. 
 
Có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn mời Chúa đến nhà. Sự 
hiện diện của Chúa giúp ta vượt qua được những bất trắc 
trong đời sống gia đình. Những bất trắc thì nhan nhản trong 
đời sống hằng ngày. 
 
Việc thiếu rượu của gia đình Cana nói lên những thiếu thốn 
của gia đình chúng ta. Có những thiếu thốn về vật chất: cơm 
không đủ ăn, áo không đủ mặc, thiếu thốn tiền cho con đi 
học, thiếu thốn thuốc men khi bệnh tật. 
Có những thiếu thốn về tinh thần: thiếu 
quan tâm chăm sóc lẫn nhau, thiếu 
khuyên bảo dạy dỗ con cháu, thiếu kính 
trọng trong đối xử, thiếu tế nhị trong lời 
nói. Nhưng trầm trọng nhất là những 
thiếu thốn về đời sống đạo đức: thiếu 
đức tin, thiếu lòng đạo đức sốt sắng, 
thiếu công bằng bác ái, thiếu trách 
nhiệm duy trì đời sống đức tin trong gia 
đình. 
 
Đời sống gia đình lúc đầu rất vui, 
nhưng sau đó, nếu không khéo gìn giữ 
sẽ trở nên nhạt nhẽo như nước lã. Nhạt 
nhẽo vì tình nghĩa phai dần. Nhạt nhẽo 
vì những bổn phận nặng nề, nhàm chán. 
Nhạt nhẽo vì những khuyết điểm không tránh được của mọi 
người. 
 
Những thiếu thốn và những nhạt nhẽo ấy hầu như vượt 
ngoài khả năng giải quyết của ta, nên ai cũng muốn mời 
Chúa đến nhà để Chúa cứu gia đình khỏi sự tan vỡ, sụp đổ. 
Thế nhưng mời Chúa đến không phải là tổ chức làm phép 
nhà cho long trọng, ăn tân gia cho linh đình. Mời Chúa đến 
không phải chỉ là làm bàn thờ cho đẹp, treo thật nhiều ảnh 
tượng. Muốn mời Chúa đến, việc đầu tiên cần thiết là phải 
làm theo ý Chúa. Như Đức Mẹ dạy các gia nhân: “Người 
bảo gì thì phải làm theo”. Nhờ làm theo lời Chúa mà gia 
đình Cana thoát khỏi cảnh xấu hổ, hạnh phúc gia đình được 
bền vững. 
 
Gia đình muốn sống trong vui tươi, muốn giữ vững được 
hạnh phúc hãy làm theo Lời Chúa. Đọc Phúc Âm, học hỏi 
và đem ra thực hành. Để Lời Chúa hướng dẫn mọi lời ăn 
tiếng nói của mình. Để Lời Chúa soi sáng những suy nghĩ 
của mình. Để Lời Chúa điều khiển mọi việc làm của mình. 
Lộc Xuân mà chúng ta rút được trong ngày Tết phải là châm 
ngôn hướng dẫn toàn bộ đời sống gia đình trong suốt năm 
mới này. Sống theo Lời Chúa, gia đình sẽ được Chúa dẫn 
dắt vượt qua những thiếu thốn. Sống với Chúa, hạnh phúc 
gia đình sẽ luôn nồng nàn tươi mới như chất rượu ngon. 
Sống trung thành kết hiệp với Chúa, gia đình sẽ được Chúa 

đưa vào dự bữa tiệc cưới trên trời, lúc đó chàng rể đích thật 
là Đức Kitô sẽ cho ta nếm thử rượu tuyệt ngon trên thiên 
đàng, đó là hạnh phúc không bao giờ tàn phai. 
 
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG 
 
1. Gia đình bạn có kinh nghiệm gì về những thiếu thốn? 
2. Gia đình bạn có kinh nghiệm gì về sự nhạt nhẽo tình 
nghĩa? 
3. Bạn đã có kinh nghiệm về việc thực hành Lời Chúa trong 
gia đình chưa? 
4. Có bao giờ bạn cảm thấy gia đình bạn được Chúa cứu 
thoát khỏi hiểm nguy, thử thách, thất bại? 
 
Cầu Nguyện 
 
Lạy Chúa, xin đến với chúng con. Lạy Chúa, xin hướng dẫn 

chúng con. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng 
con. Amen. 
 
   *** 

 
CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN NĂM C  

27 – 1 – 2013  

 “Ứng Nghiệm Lời Chúa” 

 

Lời Chúa: (Lc 1,1-4; 4,14-21) 
 
1
Thưa ngài Thêôphilô đáng kính, có 

nhiều người đã ra công biên soạn bản 
tường thuật những điều đã được thực 
hiện giữa chúng ta. 

2
 Họ viết theo những 

điều mà các người đã được chứng kiến 
ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho 
chúng ta. 

3
 Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu 

đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra 
để kính tặng ngài, 

4 
mong ngài sẽ nhận thức được rằng 

giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc. 
 
4

14
 Ðược quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Ðức Giêsu 

trở về miền Galilê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp 
vùng lân cận. 

15
 Người giảng dạy trong các hội đường 

của họ, và được mọi người tôn vinh. 
 
16

Rồi Ðức Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh 
trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm 
trong ngày sabát, vàđứng lên đọc Sách Thánh. 

17
 Họ 

trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, 
gặp đoạn chép rằng: 
 
18

Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn 
phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. 
Ngườiđã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ 
được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại 
tự do cho người bị áp bức, 

19
 công bố một năm hồng ân 

của Chúa. 
 
20

Ðức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội 
đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều 
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chăm chú nhìn Người. 
21

 Người bắt đầu nói với họ: 
"Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa 
nghe". 
 
 Suy Niệm:  

 
Chúa Giêsu 
luôn sống 
theo sự 
hướng dẫn 
của Chúa 
Thánh Thần. 
Tin Mừng 
nhiều lần đề 
cập đến điều 
này. Chẳng 
hạn như: 
được Chúa 
Thánh Thần 
thúc đẩy, 
Người vào 
sa mạc ăn 

chay cầu nguyện. Hôm nay được Chúa Thánh Thần thúc 
đẩy, Người đi rao giảng khắp miền Galilê. Trở về Nagiaréth, 
Người đọc Sách Thánh trong hội đường đúng đoạn nói về 
Ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Nhiều lần Tin Mừng nói 
Chúa Giêsu tràn đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần. Nhờ 
đâu được như thế? Một phần nhờ việc đọc Sách Thánh..  
 
Tin Mừng hôm nay diễn tả: “Rồi Chúa Giêsu đến Nagiaréth, 
là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người 
vẫn quen làm trong ngày sabbat, và đứng lên đọc Sách 
Thánh”. Yêu mến và gắn bó với hội đường, nên Chúa Giêsu 
thường xuyên đến sinh hoạt với mọi người trong hội đường. 
Yêu mến và gắn bó với Sách Thánh nên Chúa Giêsu thường 
xuyên đọc Sách Thánh. Còn hơn thế nữa, sau khi đọc, 
Người đứng ra giải nghĩa cho mọi người. Đó là nếp sinh 
hoạt bình thường của Người. Nếp sinh hoạt này đã thành 
thói quen từ khi Người còn nhỏ bé. Nên ngay từ khi lên 12 
tuổi, Người đã có thể đối đáp với các bậc tiến sĩ trong Đền 
Thờ Giêrusalem. 
 
Chúa Giêsu kính cẩn đọc Sách Thánh. Chúa Giêsu không 
đọc Sách Thánh theo thói quen. Người đọc một cách trịnh 
trọng kính cẩn. Ta hãy chiêm ngắm thái độ của Người theo 
lời diễn tả của thánh Luca: “Họ trao cho Người cuốn sách 
tiên tri Isaia. Người mở ra và đọc… Người cuộn sách lại, trả 
cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong 
hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với 
họ”. Thật là trang nghiêm kính cẩn. Thái độ của Người ảnh 
hưởng đến cả hội đường. Nên khi Người đọc mọi người 
chăm chú nhìn Người. Chúa Giêsu trân trọng việc đọc Sách 
Thánh vì Người luôn thao thức tìm thánh ý Chúa Cha. 
Người đọc Sách Thánh để tìm hướng dẫn cho cuộc đời. 
Người đọc Sách Thánh để mong chu toàn thánh ý Chúa Cha. 
Người nhận biết thánh ý Chúa Cha qua những trang Sách 
Thánh. Người cố đọc giữa những hàng chữ để tìm thánh ý 
Chúa Cha. Chúa Giêsu nghiêm túc thực hành lời Sách 
Thánh. Khi nói với mọi người rằng: “Hôm nay đã ứng 
nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”, Chúa Giêsu muốn 

nói đến hai điều. Điều thứ nhất: Người tìm thấy thánh ý 
Chúa Cha qua đoạn Sách Thánh. Với thái độ kính cẩn, với 
lòng khiêm tốn hiếu thảo lắng nghe, Chúa Giêsu đã đọc 
được thánh ý Chúa Cha qua đoạn sách tiên tri Isaia. Biết lời 
tiên tri Isaia ứng nghiệm vào sứ mạng của mình. Điều thứ 
hai: Biết được thánh ý Chúa Cha rồi, Chúa Giêsu cương 
quyết thực hành. Người coi đó là chương trình hành động. 
Người coi đó là chỉ nam hướng dẫn. Dù sứ mạng của Người 
vừa mới khởi đầu, Người cũng cương quyết hoàn thành. 
Suốt đời Người sẽ thực hành chương trình này. Vì thế đoạn 
sách Isaia ứng nghiệm vừa do thánh ý Chúa Cha vừa do ý 
chí của Chúa Giêsu quyết tâm thực hành thánh ý Chúa Cha. 
 
Đây là mẫu gương cho ta. Đó là kết quả của Ơn Chúa Thánh 
Thần. Hãy thường xuyên đọc Kinh Thánh để ta luôn được 
tiếp xúc với Thiên Chúa. Hãy kính cẩn tìm thánh ý Chúa 
trong Kinh Thánh chắc chắn ta sẽ được ơn Chúa soi sáng 
cho biết đường đi. Nhất là hãy quyết tâm thực hành Lời 
Chúa mà ta đã đọc. Ta sẽ được tràn đầy Ơn Chúa Thánh 
Thần. Thật vậy, chẳng ai có thể say mê Kinh Thánh nếu 
không được Ơn Chúa Thánh Thần lôi cuốn. Chẳng ai tìm 
được thánh ý Thiên Chúa nếu không được Ơn Chúa Thánh 
Thần soi sáng. Chẳng ai có thể thực hành Lời Chúa nếu 
không được Ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ. Như một phản 
hồi hai chiều. Càng được Ơn Chúa Thánh Thần ta càng say 
mê Kinh Thánh. Càng say mê Kinh Thánh ta lại càng để 
Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc đời. Cuộc đời sống theo 
Ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn sẽ hoàn toàn ứng nghiệm ý 
định của Thiên Chúa cho bản thân và cho tha nhân. Đó 
chính là cuộc đời đạt được mục đích cao quý nhất. 
 
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG 
 
1. Bạn có thường xuyên đọc Kinh Thánh không? 
2. Bạn tìm gì trong sách Kinh Thánh: khôn ngoan, lịch sử 
hay thánh ý Thiên Chúa cho đời bạn? 
3. Khi đọc Kinh Thánh bạn có nghĩ rằng Chúa đang nói với 
bạn không? 
4. Bạn có thấy một câu Kinh Thánh ứng nghiệm vào bạn và 
bạn quyết tâm thực hiện không? 
 
Cầu Nguyện 
 
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, 
Chỉ có Chúa là Thiên Chúa và là Đấng Tối Cao, 
Chúng con xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời. 
 
Lạy Cha, xin dùng sức mạnh của Chúa Thánh Thần, làm cho 
Hội Thánh thêm nhiệt tâm loan báo Tin Mừng, cách thích 
hợp trong thời đại mới. Xin dẫn bước chúng con trên khắp 
nẻo đường trần gian, để rao giảng Đức Kitô bằng tất cả đời 
sống, và hướng cuộc lữ hành dương thế của chúng con, tiến 
về thành đô ánh sáng trên trời. Xin cho các môn đệ Đức 
Kitô được tỏa sáng nhờ biết yêu thương những kẻ nghèo hèn 
và những người bị áp bức. Xin cho họ biết liên đới với 
những kẻ khốn cùng và quảng đại sống bác ái yêu thương. 
Xin cho họ biết khoan dung với mọi người hầu chính họ 
cũng được hưởng lòng Cha tha thứ khoan dung…” 
 

Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt 
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