
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG  NĂM A 
1 – 12 – 2013 

“Hãy Tỉnh Thức”  
 

 Lời Chúa: Mt 24,37-44  
 Lời Chúa: Mt 24,37-44  

 
37

 Thời ông Nôê thế nào, thì cuộc quang lâm của Con Người 
cũng sẽ như vậy. 

38
 Vì trong những ngày trước nạn hồng 

thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến 
ngày ông Nôê vào tàu. 

39
 Họ không hay biết gì, cho đến khi 

nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Cuộc quang lâm của 
Con Người cũng sẽ như vậy. 

40
 Bấy giờ, hai người đàn ông 

đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị 
bỏ lại; 41 hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người 
được đem đi, một người bị bỏ lại.  
42

 "Vậy anh em hãy canh thức, vì 
anh em không biết ngày nào Chúa 
của anh em đến. 

43
 Anh em hãy biết 

điều này: nếu chủ nhà biết vào canh 
nào kẻ trộm sẽ đến, hẵn ông đã thức, 
không để nó khoét vách nhà mình 
đâu. 

44
 Cho nên anh em cũng vậy, 

anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ 
phút anh em không ngờ, thì Con 
Người sẽ đến.  

 Suy Niệm:  

Với Lễ Chúa Kitô Vua được mừng vào hôm Chúa Nhật tuần 
vừa qua, Giáo Hội Công Giáo kết thúc năm Phụng vụ theo 
chu kỳ Năm C và bắt đầu năm mới Phụng vụ theo chu kỳ 
Năm A bằng Chúa Nhật thứ I Mùa vọng. Nơi bài đọc thứ 
nhất, Isaia loan báo tiếp: "Nước này không còn tuốt gươm ra 
đánh nước kia nữa, người ta cũng không còn thao luyện để 
chiến đấu nữa". 700 năm sau, sau lời tiên báo của Isaia, 
Thiên Chúa sẽ thực hiện lời hứa khi Ngài sai Con Một của 
Ngài xuống trần gian làm người để cứu chuộc nhân loại, để 
hòa giải con người với Thiên Chúa. 
 
Những ai lắng nghe và sống lời Ngài được qui tụ lại trong 
dân mới của Thiên Chúa là Giáo Hội gồm mọi dân nước. 
Với sự hiện diện và ân sủng của mình, Thiên Chúa đã làm 
cho Giáo Hội trở thành dấu chỉ và phương tiện để xây dựng 
sự hiệp nhất hòa bình giữa con người với Thiên Chúa, và 
giữa con người với nhau. Qua đó, chúng ta thấy Giáo Hội 
của Chúa vẫn kiên trì trung thành với sứ mạng làm trung 
gian hòa giải này, giúp xây dựng hòa bình giữa con người 
với nhau trong thế giới ngày nay. 
 
Mùa vọng mới mà Giáo Hội bắt đầu cử hành trong Phụng vụ 
của mình với Chúa Nhật thứ nhất Mùa vọng, không phải là  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
thời gian để Giáo Hội nhìn lại quá khứ, nhìn về biến cố Con 
Thiên Chúa đã Giáng Sinh và cử hành biến cố này với Lễ 
Giáng Sinh. Tắt một lời, Mùa vọng không phải là mùa 
chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh, nhưng Mùa vọng là thời gian  
hướng con người về tương lai, về biến cố Chúa ngự đến lần 
thứ hai trong vinh quang vào lúc cuối cùng của lịch sử nhân 
loại, khai mạc trời mới đất mới, làm cho mọi sự đạt đến 
cùng đích duy nhất của mình là Thiên Chúa. 
 
Mùa vọng hướng con người đến với Thiên Chúa, Đấng đang 
đến trong lịch sử, đang hướng dẫn toàn thể vũ trụ đến sự 
thành toàn viên mãn cuối cùng. Thiên Chúa đến gặp con 
người trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể và hướng dẫn con 
người đến sự thành toàn viên mãn, nhưng Ngài không áp đặt 

con người, vì Ngài tôn trọng tự do của con người. 
Con người cần lắng nghe lời mời gọi tỉnh thức, canh 
tân đời sống, đó là sứ điệp mà bài đọc II và Tin 
Mừng Chúa Nhật hôm nay nhắc lại cho chúng ta. Nơi 
thư thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma đã khuyên các tín 
hữu: "Anh em thân mến! Anh em biết rằng đã đến 
lúc chúng ta phải thức dậy, vì giờ đây phần rỗi chúng 
ta đã gần đến hơn lúc chúng ta mới tin đạo, đêm sắp 
tàn, ngày gần đến, chúng ta hãy từ bỏ những hành vi 

ám muội và mang khí giới ánh sáng, hãy đi đứng đàng 
hoàng như giữa ban ngày" (Rm 13, 11-14).  
 
Đó là những lời khuyên vẫn còn thiết thực cho mỗi người tín 
hữu trong xã hội nhiều hưởng thụ như ngày nay, ngõ hầu 
sống trong sự sẵn sàng khi Chúa ngự đến, và Ngài đến một 
cách thình lình không ai ngờ trước được. Hãy từ bỏ những 
hành vi ám muội và mặc lấy Chúa Kitô, hãy để cho dung 
mạo Chúa được chiếu sáng trong chúng ta. Đó là cách thức 
tốt đẹp nhất để tiếp đón Chúa ngự đến vào lúc Ngài muốn, 
và Phúc Âm Chúa Nhật thứ nhất Mùa vọng diễn tả Ngài đến 
như kẻ trộm: "Vậy các con cũng phải sẵn sàng vì lúc các con 
không ngờ thì Con Người sẽ đến" (Mt 24, 44). 
 
Chúa đến như kẻ trộm, Ngài đến gặp chúng ta trong chính 
cảnh sống của mình, trong chính lúc chúng ta chu toàn bổn 
phận. Tỉnh thức đón Chúa không có nghĩa là chu toàn bổn 
phận của mình, mà là chu toàn bổn phận như Chúa, với 
Chúa và trong Chúa. Đó là thực hiện lời khuyên của thánh 
Phaolô là hãy mặc lấy Chúa Kitô để đón Chúa Kitô ngự đến. 
 
 Cầu nguyện:  
 
Lạy Chúa, xin giúp chúng con chu toàn bổn phận của mình 
như phương thế trọn hảo để sẵn sàng đón Chúa ngự đến. Xin  
đừng để chúng con sống trong một thái độ ù lì, nhưng trong  

“Lời Chúa Là Đèn Soi Bước Chân Con, Là Ánh Sáng Chỉ Đường Dẫn Lối!” (Thánh vịnh 119, câu 105) 

R. Veritas 
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thái độ tích cực từ bỏ các tật xấu, các công việc của bóng 
tối, để mỗi ngày sống xứng đáng hơn hầu sẵn sàng đón Chúa  
ngự đến. Amen. 
 
      *** 
 

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A 
8 – 12 – 2013 

“Dọn Đường Cho Chúa Đến” 
 

 Lời Chúa:   Mt 3,1-12  
 
1
 Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa 

miền Giuđê rằng: 
2
 "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã 

đến gần." 
3
 Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói 

tới: 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 mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy 

châu chấu và mật ong làm thức ăn. 
5
 

Bây giờ, người ta từ Giêrusalem và 
khắp miền Giuđê, cùng khắp vùng ven 
sông Giođan, kéo đến với ông. 

6
 Họ thú 

tội, và ông làm phép rửa cho họ trong 
sông Giođan. 7 Thấy nhiều người thuộc 
phái Phrisêu và phái Xađốc đến chịu 
phép rửa, ông nói với họ rằng: "Nòi rắn 
độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn 
cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng 
xuống vậy?  

8
 Các anh hãy sinh hoa 

quả xứng với lòng sám hối. 
9
 Và đừng 

tưởng có thể nghĩ bụng rằng: "Chúng 
ta đã có tổ phụ Ápraham". Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên 
Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông 
Ápraham. 

10
 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không 

sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. 
11

 Tôi, tôi làm 
phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám 
hối. Còn Ðấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không 
đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các 
anh trong Thánh Thần và lửa. 

12
 Tay Người cầm nia, Người 

sẽ 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".  
  
 Suy Niệm:  
 
Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần” … (Mt. 3:1) 
Bạn thân mến! Trên đây là tiếng hô trong hoang địa; là lời 
rao giảng của Gioan hơn hai ngàn năm trước, khi ông đi dọn 
đường cho Chúa. Đó cũng là lời mời gọi “Sám Hối” mà 
Gioan gởi đến mỗi người chúng ta trong bài Tin Mừng Chúa 
Nhật hôm nay.  Lời rao giảng của Gioan thật cấp bách. Ông 
mời gọi ta phải mau mau sám hối, vì “Cái rìu đã đặt sát gốc 
cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và 
quăng vào lửa” (Mt. 3:10). 
 
Nếu sám hối là dọn đường của lòng mình, thì chúng ta hãy 
dẹp bỏ những chướng ngại trong tâm hồn để Chúa có thể 
đến và ngự trị: Tâm hồn ta có những đỉnh đồi kiêu ngạo 
luôn muốn nâng mình lên, luôn khoe khoang, không bao giờ 
chịu thua kém người khác. Tâm hồn ta có những ngọn núi tự 
ái cao ngất trời xanh, không bao giờ chịu nhận lỗi, không  

bao giờ chịu tha thứ. 
 
Tâm hồn ta có những hố sâu tham lam muốn chiếm đoạt tất 
cả, muốn thu vén tất cả vào túi riêng. Tâm hồn ta có những 
hố sâu chia rẽ, luôn gây ra bất hoà, luôn giận hờn, luôn ganh 
ghét, luôn nghi kỵ. Tâm hồn ta có những hố sâu đam mê, 
miệt mài đuổi theo danh, lợi, thú. Tâm hồn ta có những hố 
sâu dục vọng nặng nề thú tính. 
 
Tâm hồn ta có những khúc quanh co của sự dối trá, không 
thành thật với Chúa, không thành thật với người khác và 
không thành thật với chính mình. Tâm hồn ta có những khúc 
quanh co của sự trốn tránh bổn phận, của sự giả hình, của sự 
thiếu duyệt xét lương tâm. 
 
Tâm hồn ta có những lượn sóng gồ ghề của những lời nói 
độc ác, tàn nhẫn. Tâm hồn ta chứa đầy những thói lười biếng 
không chịu cố gắng thăng tiến bản thân. Tâm hồn ta chai đá 

vì những phê bình chỉ trích thiếu tính 
cách xây dựng. Tất cả những ngọn đồi, 
những vực sâu, những khúc quanh co, 
những lượn sóng gồ ghề ấy ngăn chặn 
Chúa đến với ta. Nên hôm nay, Gioan 
mời gọi ta hãy sửa chữa con đường 
thiêng liêng cho tốt đẹp để đón Chúa 
Giêsu đến. 
 
Hãy bạt đi thói kiêu căng tự mãn. Hãy 
bạt đi tính tự ái ngang ngạnh. Hãy lấp 
đi những hố sâu tham lam, chia rẽ, bất 
hoà. Hãy lấp đi những hố sâu đam mê, 

dục vọng. Hãy uốn thẳng lại những quanh co dối trá. Hãy 
uốn thẳng lại những khúc quanh giả hình. Hãy san phẳng 
những lượn sóng gồ ghề độc ác. Hãy san phẳng những lượn 
sóng gồ ghề nói hành nói xấu… 
 
 Cầu nguyện: 
 
Lạy Chúa, thật là khó khăn khi nhận mình lầm lỗi, và cũng 
không dễ dàng khi phải sửa chữa lỗi lầm, nhưng sám hối ăn 
năn là điều kiện tiên quyết để đón nhận Tin Mừng, để được 
vào Nước Trời. Xin ban cho con Ơn Sám Hối, dám mạnh 
dạn đi đến những hành động cụ thể, và can đảm chấp nhận 
cắt tỉa đớn đau, để con xứng đáng đón rước Chúa đến mang 
nguồn vui ơn Cứu Độ cho cuộc đời của con. Amen. 
 
     *** 
 

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM A 
15 – 12 - 2013 

“Vui Trong Đợi Chờ” 
 
 Lời Chúa:   Mt 11,2-11 
  
2
 Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Ðức 

Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng:
 3
 "Thưa Thầy, 

Thầy có đúng là Ðấng phải đến không, hay là chúng tôi còn 
phải đợi ai khác?" 

4
 Ðức Giêsu trả lời: "Các anh cứ về thuật 

lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe:
 5

 Người mù 
xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được 
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nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, 
6
 

và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi".  
7
 Họ đi rồi, Ðức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông  

Gioan rằng: "Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây 
sậy phất phơ trước gió chăng? 

8
 Thế thì anh em ra xem gì? 

Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc 
gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua.

 9
 Thế thì anh 

em ra làm gì? Ðể xem một vị ngôn sứ chăng? Ðúng thế đó; 
mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. 

10
 

Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: 
Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn 
đường cho Con đến.  
11

 "Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng 
mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy 
nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước 
Trời còn cao trọng hơn ông. 

 
 Suy Niệm:  
 
Vui tươi và ôn hòa là hai đặc 
điểm quan trọng biểu lộ sự hiện 
diện của Thiên Chúa nơi một 
cộng đoàn và nơi chính người đồ 
đệ của Ngài. Ai sống trong sự 
hiện diện của Thiên Chúa, hay 
cộng đoàn nào có Chúa hiện 
diện thì người đó hay cộng đoàn 
đó sẽ sống vui tươi và ôn hoà. 
 
Mở đầu bài suy niệm Chúa nhật 
III Mùa Vọng hôm nay, Giáo Hội 
nhắc lại sự thật này qua lời dạy của thánh Phaolô: "Hãy vui 
lên trong Chúa, tôi nhắc lại cho anh chị em là hãy vui lên, 
đức ôn hòa của anh chị em phải sáng tỏ trước mặt mọi 
người, vì Chúa đã đến gần...".  Hai tuần Mùa Vọng đã qua 
rồi, ngày Ðại Lễ Giáng Sinh sắp đến, khắp nơi nhất là tại 
các thành phố, ngày Ðại Lễ Giáng Sinh đã xuất hiện qua 
những trang hoàng, những đèn điện được xếp theo hình các 
ngôi sao, Giáo Hội lên tiếng nhắc lại cho các con cái mình lý 
do sâu xa nhất của niềm vui Kitô: vui không phải vì những 
lợi lộc hay vì được chiếm hữu của cải vật chất, mà vui vì 
được Thiên Chúa đến hiện diện với con người và ở giữa 
cộng đoàn con người. "Anh em hãy vui luôn trong Chúa. 
Tôi nhắc lại một lần nữa là anh em hãy vui luôn vì Chúa đã 
gần đến." 
 
Trong viễn tượng này, bài đọc thứ nhất của Chúa nhật III 
Mùa Vọng trích từ Isaia (x. Is 35,1-6) nhắc lại những lời của 
vị tiên tri được Thiên Chúa sai đến loan báo cho cộng đoàn 
dân Chúa đang sống trong thử thách đau thương rằng: 
"Ngày vui mừng của họ sắp đến, đó là ngày nơi hoang địa 
cằn cỗi vui mừng, vì Thiên Chúa sẽ giải thoát họ khỏi thử 
thách đau thương và Thiên Chúa sai sứ giả mang sứ điệp vui 
mừng và hy vọng đến cho dân Ngài. Hãy làm cho mạnh mẽ 
những bàn tay rã rời, làm tăng sức những đầu gối mỏi mòn 
và nói cho những người nhát đảm rằng, hãy can đảm lên, 
đừng sợ hãi, kìa Thiên Chúa sẽ đem lại điều báo ứng, Ngài 
sẽ đến và cứu độ các ngươi. Bấy giờ mắt người mù sẽ nhìn 
thấy và tai người điếc sẽ nghe được, người què sẽ nhảy như  
nai...". 

Dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa tình thương được thực 
hiện và sự an lành được ban cho con người: "Mù được thấy, 
què được đi, kẻ chết sống lại", những lời loan báo này được 
thực hiện nơi Chúa Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể làm 
người trong Israel, dân Do Thái. Thánh Gioan Tiền Hô, vị 
sứ giả cuối cùng của thời Cựu Ước được Thiên Chúa sai đến 
để chuẩn bị cho mọi người đón nhận Ðấng Cứu Thế, Ngài 
đã nhìn thấy được những dấu chỉ đó, chính Ngài đã lên tiếng 
mạnh mẽ kêu gọi dân chúng ăn năn thống hối và làm chứng 
rõ ràng rằng: "Ðây là Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần 
gian. Người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi và tôi 
không đáng cởi dây giày cho Người". 
 
Chứng tá hăng say của Gioan được Giáo Hội nhắc đến 

trong Chúa nhật vừa qua, giờ đây 
một giai đoạn mới trong cuộc đời 
của Gioan được nhắc đến trong 
Chúa nhật III Mùa Vọng, giai đoạn 
thử thách đau thương, Gioan bị bắt 
bỏ tù để chu toàn sứ mạng dọn 
đường làm chứng cho Chúa Kitô. 
Niềm vui Thiên Chúa ban cho con 
người là niềm vui con người được 
Thiên Chúa hiện diện với mình, 
niềm vui đó không có nghĩa là con 
người sẽ không gặp, vả lại những 
thử thách đau thương đó là những 
gì Thiên Chúa cho phép xảy ra để 
thanh luyện con người trở về chấp 
nhận đường lối của Thiên Chúa. 
 

Thánh Gioan đã nhận ra những ân sủng của Thiên Chúa gởi 
đến và ngài kêu gọi dân chúng trở về với Thiên Chúa. 
Những thử thách đau thương xảy ra cho Gioan giúp Gioan 
kiểm điểm lại và thay đổi những gì không phù hợp với ý 
định của Thiên Chúa. Ở trong nhà tù, Gioan sai các đồ đệ 
đến chất vấn Chúa Giêsu: "Thầy có phải là Ðấng phải đến 
chăng hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?". 
 
Chúa nhật III Mùa Vọng hôm nay, Giáo Hội nhắc lại đoạn 
Tin Mừng của thánh Matthêu (x. Mt 11,2-11) ghi lại cuộc 
đối thoại quan trọng giữa Chúa Giêsu và các đồ đệ Gioan và 
những lời khẳng định của Chúa về Gioan như sau: "Hãy về 
thuật lại cho Gioan điều các ông nghe và thấy, người mù 
được thấy, què được đi, phong hủi được khỏi, điếc được 
nghe, kẻ chết sống lại và Tin Mừng được loan báo cho 
người nghèo khó, phúc cho ai không vấp ngã vì Ta". 
 
Chúa Giêsu đã thực hiện các dấu chỉ đó qua các phép lạ 
công khai mà dân chúng được chứng kiến, giờ đây Ngài 
nhắc lại các dấu chỉ đó cho Gioan để củng cố niềm tin của 
ông đang gặp thử thách và mang lại cho ông niềm vui thuở 
ban đầu khi ông tuyên xưng niềm tin: "Tôi đã thấy và tôi 
làm chứng, Ngài thực là Con Thiên Chúa, là Ðấng Cứu Thế. 
Ðây Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian". 
 
 Cầu nguyện: 
 
Lạy Chúa, Chúa đã đến lần thứ nhất qua việc Nhập Thể làm  
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người và loan báo niềm vui cứu độ cho chúng con, ban lại 
cho chúng con niềm vui là được giải thoát khỏi tội lỗi. Chúa 
còn nhắc nhớ cho chúng con là Ngài còn trở lại với chúng 
con vào lúc chung kết của vũ trụ, lúc đó niềm vui của chúng 
con sẽ được tràn đầy, nhất là hằng ngày Chúa ngự đến với 
chúng con trong Bí Tích Thánh Thể, và mời gọi chúng con 
nhận ra những dấu lạ của tình thương Chúa trong cuộc sống, 
để giữ vững niềm tin và sự vui mừng trong những gian nan 
thử thách. Xin Chúa đừng để chúng con vấp ngã và sa vào 
chước cám dỗ của kẻ thù, nhưng biết kiên trì giữ vững niềm 
tin vào Chúa đến cùng, đồng thời đóng góp sự cộng tác nhỏ 
bé của mình để dấu chỉ của tình thương Chúa được gia tăng 
trong mọi môi trường mà chúng con đang sống, là cho người 
mù được thấy, cho tình thương thống khổ vơi đi, cho Tin 
Mừng của Chúa được mọi người biết đến 
và đón nhận. Amen. 
 

      *** 
 
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM A 
  22 – 12 - 2013 

“Thánh Giuse Người Công Chính” 
 

 Lời Chúa:  Mt 1,18-21  
 
18

 Sau đây là gốc tích Ðức Giêsu Kitô: bà 
Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông 
Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về 
chung sống, bà đã có thai do quyền năng 
Chúa Thánh Thần. 

19
 Ông Giuse, chồng 

bà, là người công chính và không muốn tố 
giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín 
đáo. 

20
 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa 

sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông 
rằng: "Này ông Giuse, là con cháu Ðavít, 
đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì 
người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 
21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là 
Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của 
họ." 
  
 Suy Niệm:  
 
Khi mừng lễ Thánh Giuse, tôi thường tự hỏi. Không biết 
thánh Giuse, người sống cách đây hơn 2000 năm có còn 
thích hợp với thời đại chúng ta không? Không biết thánh 
Giuse, Đấng đã coi sóc một gia đình gồm toàn những đấng 
thánh có thể làm gương mẫu cho gia đình chúng ta, những 
gia đình gồm toàn những con người phàm trần không?  
 
Tin mừng hôm nay nói thánh Giuse là người công chính. 
Nhìn vào cuộc đời thánh Giuse, ta có thể hiểu được nội dung 
từ công chính. Công chính trước hết là trả lại cho người 
khác những gì thuộc về họ. Nói khác đi công chính là không 
dám nhận những gì không phải của mình. Thánh Giuse định 
trốn đi khi biết Đức Maria mang thai. Theo lối giải thích xưa 
kia thì thánh Giuse trốn đi vì nghi ngờ  Đức Maria. Nhưng 
theo các nhà chú giải thời mới thì thánh Giuse định bỏ trốn 
vì thấy mình không xứng đáng với danh hiệu làm cha nuôi 
Đấng Cứu Thế. Chức vị làm cha Đấng Cứu Thế là một chức 

vị quá cao trọng, thánh Giuse thấy mình không phải là Cha 
Đấng Cứu Thế, không xứng đáng làm Cha Đấng Cứu Thế 
nên ngài bỏ trốn. 
 
Công chính là chu toàn nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của 
thánh Giuse là gìn giữ Đức Giêsu và Đức Maria. Chúa đã 
trao cho Ngài nhiệm vụ đó và Ngài đã hết sức chu toàn. Chu 
toàn với tinh thần trách nhiệm cao, không để xảy ra chuyện 
gì đáng tiếc. Chu toàn với sự tế nhị, kính cẩn, nâng niu, hãy 
nhìn cảnh thánh gia trốn sang Ai cập, Đức Maria bế Đức 
Giêsu ngồi trên lưng lừa. Thánh Giuse dắt lừa đi trong đêm 
tối. Không còn cảnh tượng nào đẹp đẽ hơn. Thánh Giuse 
trân trọng kho tàng Chúa trao cho ngài gìn giữ. Thánh Giuse 
kính cẩn nâng niu Đức Maria và Đức Giêsu, ngài chu toàn 

nhiệm vụ với tinh thần dấn thân hy 
sinh không ngại gian khổ. Đang đêm 
mà Chúa bảo thức dậy trốn sang Ai 
cập, ngài cũng thức dậy lên đường 
tức khắc. 
 
Những nhiệm vụ của thánh Giuse 
xem ra tăm tối, không có gì vinh 
quang. Nhưng thánh Giuse vẫn 
chăm chỉ chu toàn, và không đòi cho 
mình nhiệm vụ nào khác. Chẳng hạn 
sau này các tông đồ được Đức Giêus 
sai đi rao giảng, có quyền làm phép 
lạ, được mọi người kính phục, thánh 
Giuse vẫn không ghen tị và đòi cho 
mình quyền đó. Ngài thật là người 
công chính.  
 
Sau cùng, công chính là trung tín với 
nhiệm vụ. Thánh Giuse được Chúa 
trao cho nhiệm vụ gìn giữ Đức 
Maria và Đức Giêsu, gìn giữ gia 

đình, Ngài đã hết sức chu toàn trong hoàn cảnh thuận 
lợi cũng như trong hoàn cảnh khó khăn. Vì trung tín với 
nhiệm vụ mà thánh Giuse phải lao động vất vả để nuôi sống 
gia đình. Vì trung tín với nhiệm vụ mà thánh Giuse phải 
chung sống với súc vật trong ngày Đức Maria hạ sinh Đức 
Giêsu. Vì trung tín với nhiệm vụ mà thánh Giuse phải vất vả 
bồng bế Đức Giêsu chạy trốn sang Ai cập. Vì trung tín với 
nhiệm vụ mà thánh Giuse kiên trì tìm kiếm khi Đức Giêsu đi 
lạc 3 ngày trong đền thờ. Trung tín không hề xao nhãng, 
không hề lẩn tránh, không hề lùi bước trước nhiệm vụ khó 
khăn, thánh Giuse thật là người công chính.  
 
Ngày nay thánh Giuse vẫn hợp thời, vẫn là gương mẫu cho 
con người, vẫn là niềm mơ ước của con người. Vì thế giới 
ngày nay đang thiếu vắng sự công chính. Người ta gian 
tham nhận những gì không phải của mình. Không phải chỉ 
gian tham tiền bạc mà còn gian tham chức quyền, danh 
vọng. Vì thiếu công chính mà người ta hãm hại người khác, 
chiếm đoạt tiền của, danh dự của người khác.  
 
Vì thiếu công chính mà người ta sống giả dối, làm hàng giả, 
nói dối, mượn bằng giả. Vì thiếu công chính nên người ta 
trốn tránh nhiệm vụ. Chỉ thích những việc nhàn tản, phô 
trương, trốn tránh những việc nặng nhọc, hèn kém. 
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Các gia trưởng nhiều khi lười biếng, ham vui mà thiếu trách  
nhiệm với gia đình, với vợ con. Sự trung tín ngày nay đang  
là một vấn đề lớn. người ta bất tín, lừa đảo, gian dối trong 
đời sống xã hội, trong kinh doanh buôn bán. người ta thiếu 
trung tín cả trong gia đình. Chỉ một vài thử thách, thiếu 
thốn, người ta sẵn sàng từ bỏ nhiệm vụ, từ bỏ người thân. 
Nên thánh Giuse vẫn còn là gương mẫu rất cần thiết cho 
người thời nay. Những đức tính của Ngài, sự công chính của 
Ngài rất hữu ích để chấn chỉnh, xây dựng xã hội hôm nay. 
 
 Cầu nguyện: 
 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn mọi người trong gia đình Kitô 
hữu trở nên thánh như Cha trên trời là Đấng Thánh. Chúng 
con cầu xin Chúa cho các gia trưởng biết tin tưởng và vững 
vàng cậy trông vào sức mạnh và tình yêu của Thiên Chúa 
hành động nơi mỗi tâm hồn, trong mỗi gia đình. Xin cho 
chúng con khi càng gặp khó khăn thử thách thì càng biết cậy 
tin vào Thiên Chúa tình yêu – Amen. 
 
   *** 
 

CHÚA NHẬT LỄ KÍNH THÁNH GIA 
29 – 12 - 2013   

“Gia Đình Cầu Nguyện Chung 
với nhau thì hiệp nhất với nhau” 

 

Lời Chúa: Mt 2,13-15.19-23  
13

 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì 
kìa sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho 
ông Giuse rằng: "Này ông, dậy đem Hài 
Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập, và cứ 
ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua 
Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!" 

14
 

Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, 
đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-
cập. 

15
 Ông ở đó cho đến khi vua 

Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời 
Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ:  
Ta đã gọi con Ta ra khỏi Aicập.  
19

 Sau khi vua Hêrôđê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với 
ông Giuse bên Aicập, 

20
 báo mộng cho ông rằng: "Này ông, 

dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ítraen, vì những kẻ 
tìm giết Hài Nhi đã chết rồi." 

21
 Ông liền trỗi dậy đưa Hài 

Nhi và mẹ Người về đất Ítraen. 
22

 Nhưng vì nghe biết 
Áckhêlao đã kế vị vua cha là Hêrôđê, cai trị miền Giuđê, 
nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, 
ông lui về miền Galilê, 

23
 và đến ở tại một thành kia gọi là 

Nadarét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ 
rằng: Người sẽ được gọi là người Nadarét.  
 
 Suy Niệm:  
 
Công Chúa Diana của Anh Quốc được tuần báo TIME bầu 
chọn làm Nhân vật Nữ của năm 1996. Trong phỏng vấn 
dành cho đài BBC Công Chúa đã không ngần ngại bộc bạch 
hết câu chuyện đổ vỡ của gia đình bà. Sự đổ vỡ của gia đình 
vương giả này khiến nhiều người phải tiếc xót. Bởi vì nếu 
xét theo những tiêu chuẩn thông thường thì quả thật cặp vợ  

chồng này có mọi sự để được hạnh phúc, danh vọng tiền tài,  
địa vị. Thế nhưng tại sao họ không tìm được hạnh phúc 
trong gia đình? Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ này? 
Có lẽ họ còn thiếu một cái gì đó mà sự giàu sang phú quý 
không thể mua được cũng như khiến họ không thể vượt qua  
được khó khăn thử thách?  
 
Hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thánh Gia 
Thất để múc lấy bí quyết hạnh phúc gia đình. Cũng như bao 
gia đình khác. Thánh Gia Thất cũng đã trải qua nhiều sóng 
gió thử thách. Chúng ta hãy nhìn lại cảnh bối rối mà ít có 
đôi vợ chồng trẻ nào phải trải qua, vợ sắp sinh nhưng đi tìm 
một quán trọ để qua đêm nhưng không có, cuối cùng phải 
vào một chuồng súc vật và sinh con ở đó, và rồi sau đó phải 
vội vã đi lánh nạn trong một cuộc hành trình cam go và sống 
giữa những người xa lạ. Bí quyết đã giúp Mẹ Maria và 
Thánh Giuse vượt qua khó khăn thử thách đó là có Chúa 
Giêsu bên cạnh. Sự hiện diện của Chúa Giêsu chính là nền 
tảng của gia đình Nadarét. 
 
Cũng như Thánh Gia Thất, ngày nay các gia đình Việt Nam 
cũng đang trải qua những bao khó khăn thử thách. Trước 
tiên là cái nghèo, và rồi từ nghèo khổ sinh ra dốt nát, dốt nát   
kéo theo bao hệ lụy khác. Tuy nhiên nhìn vào gương Thánh 
Gia Thất chúng ta thấy rằng nghèo khổ không đương nhiên 
gây bất hạnh đổ vỡ vho gia đình. Tỷ lệ đổ vỡ cho các gia 
đình tại các quốc gia tiên tiến là bằng chứng cho thấy giàu 

có chưa hẳn đã là một bảo đảm cho hạnh 
phúc gia đình. 
 
Không những trải qua cảnh nghèo. 
Thánh Gia Thất còn phải đương đầu với 
bạo chúa Hêrôđê nữa. Ngày nay, các gia 
đình còn cũng phải đương đầu với 
nhiều thứ bạo chúa, như các phương 
tiện truyền thông quảng bá lối sống đồi 
thông bại tục nhằm lung lạc và đầu độc 
giới trẻ, hoặc những luật pháp áp đặt 
những luật lệ nhằm phá đổ những nền 

tảng thánh thiện của gia đình, chẳng hạn như cho phép phá 
thai, ly dị.. 
 
Thánh Gia đã vượt qua sóng gió nhờ niềm tin vững chắc vào 
sự hiện diện của Chúa trong gia đình. Đó cũng là bí quyết 
mà Giáo Hội đề ra cho chúng ta khi mời gọi chúng ta chiêm 
ngắm Thánh Gia Thất. Lấy sự hiện diện của Chúa Giêsu làm 
nền tảng vững chắc cho gia đình chính là mặc lấy tâm tình 
từ bi, nhân hậu, tha thứ cho nhau; lấy sự hiện diện của Chúa 
Giêsu làm nền tảng vững chắc cho gia đình chính là lấy sự 
cầu nguyện trong gia đình làm mối dây liên kết mọi người: 
một gia đình cầu nguyện chung với nhau, là một gia đình 
đứng vững, và đó là điều chúng ta cần cầu nguyện cho nhau.  
 
 Cầu nguyện: 
 
Lạy Thánh Gia, xin ngự trị trong gia đình chúng con và ban 
ơn cho chúng con biết yêu thương nhau, xây dựng tổ ấm gia 
đình trên tình yêu của Thiên Chúa, mỗi người trong đó biết 
quan tâm thực thi ý Chúa, thực thi giới răn yêu thương, quan  
tâm đến nhu cầu và lợi ích của người khác. Amen. 
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