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Ngày 03 tháng 12 

THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC 

Lễ kính 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mc 16,15-20 

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, 

loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai 

không tin, thì sẽ bị kết án. 

Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được 

quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, 

thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ 

được mạnh khoẻ." 

Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông 

Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu 

lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. 

  

II. SUY NIỆM 

Hôm nay mừng lễ kính thánh Phanxicô Xavier, Giáo hội cho đọc đoạn Tin Mừng về 

mệnh lệnh Chúa trao cho các Tông Đồ đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian. Thánh 

Phanxicô Xavier - vị thánh linh mục dòng Tên này – đã thực hiện triệt để lệnh truyền ấy, 

đã đem Tin Mừng đến cho Á Châu và đem rất nhiều người trở về với Chúa, và nay được 

phong làm Bổn Mạng các Xứ Truyền Giáo, trong đó có Việt Nam chúng ta. 

Bài Tin Mừng hôm nay tập chú đến hai điểm chính: 

  

1. Lệnh truyền rao giảng Tin Mừng. 

Trước khi về trời, lời trối cuối cùng của Chúa Giêsu là: “Hãy đi khắp tứ phương thiên 

hạ mà rao giảng Tin Mừng cho mọi lời thọ tạo”. 

Hãy đi: Đây là một mệnh lệnh mang tính trách nhiệm, chứ không phải một lời 

khuyên. Vì thế, đã là môn đệ Chúa, thì mọi người đều mang trong mình trách nhiệm 

truyền giáo. Đi: Nghĩa là lên đường, đến với nơi mình làm việc, nơi mình sinh sống, nơi 

mình tham gia các sinh hoạt… Truyền giáo là một hành động cụ thể qua lời nói và đời 

sống chứng nhân, chứ không phải “đạo tại tâm”.  

Khắp tứ phương thiên hạ: Nghĩa là, việc rao giảng và làm chứng cho Chúa không hệ 

tại ở một không gian nhất định, nhưng bất kỳ nơi nào mình đến và trong bất cứ hoàn cảnh 

nào. 

Rao giảng Tin Mừng: Rao giảng Tin Mừng là rao giảng “Lời Chúa”, việc Chúa, và 

làm chứng cho Chúa, chứ không phải rao giảng “lời hay ý đẹp của mình bịa ra”, hoặc làm 

công việc của mình hay ngầm ý vinh danh mình. 

Cho mọi loài thọ tạo: Lệnh truyền không giới hạn mình phải làm chứng cho Chúa 

trước một tôn giáo nào hay một tầng lớp xã hội nào, mà là cho bất cứ ai mình gặp gỡ. 

 

2. Điều kiện để được cứu độ. 

Tiếp theo lệnh truyền là lời khằng định của Chúa Giêsu: “Ai tin và chịu phép rửa sẽ 

được cứu độ; còn ai không tin thì sẽ bị kết án”. 



Điều kiện bắt buộc để được cứu độ là tin và chịu phép rửa. Nên dù mặc nhiên hay 

minh nhiên, không qua Đức Giêsu Kitô thì không thể vào Nước Thiên Chúa. Sẽ khó trả lời 

khi nói điều này với người ngoài Kitô Giáo, nhưng hết những ai qua tôn giáo của họ hoặc 

qua tiếng lương tâm mà ăn ở tốt lành thánh thiện thì mặc nhiên ở trong Đức Kitô (được 

rửa tội “bằng lửa”). Cũng thế, những ai dám hy sinh tính mạng vì niềm tin hoặc vì Đức Ái, 

thì dù chưa được lãnh nhận Bí tích rửa tội, thì cũng mặc nhiên ở trong Đức Kitô toàn thể 

(rửa tội “bằng máu”).  

Cần phân biệt giữa việc được rao giảng mà không tin và chịu phép rửa, khác hẳn với 

việc không được nghe rao giảng. Ơn cứu độ trước việc người ta cứng lòng không tin khác 

với việc người ta lầm lạc không được nghe biết Tin Mừng. Vì thế, việc truyền giáo luôn là 

một trách nhiệm khẩn thiết của mỗi chúng ta. 

 

- Phép lạ kèm theo. 

Cần lưu ý, những phép lạ chỉ là “kèm theo”, chỉ đóng vai trò phụ trong việc minh hoạ 

cho Lời Rao Giảng, nâng đỡ niềm tin người đón nhận và xoa dịu bớt phần nào nỗi đau khổ 

của kiếp nhân sinh; Lời Rao Giảng mới đóng vai trò chính trong niềm tin và ơn cứu độ. 

Chính vì thế, mà chính Chúa Giêsu cũng nhiều lần từ chối làm phép lạ, vì người ta 

đòi hỏi Người. Niềm tin mà chỉ dựa trên phép lạ thì không còn là niềm tin nữa. 

  

Lạy Chúa Giê-su, từ ngày chịu phép rửa tội, chúng con mang trên mình vai trò ngôn 

sứ, là luôn phải biết đem Tin Mừng đến cho người khác trong bất cứ hoàn cảnh nào, xin 

Chúa cho chúng con biết noi gương thánh Phanxico Xavier, luôn hăng say rao giảng Lời 

Chúa với cả sự khao khát, lời nói và hành động, hầu quê hương đất nước chúng con ngày 

một thêm nhiều người nhận biết và tôn thờ Chúa. Amen. 

 

 

Ngày 08 tháng 12 

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 

Lễ trọng 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 1,26-38 

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một 

thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là 

Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở 

cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 

Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này 

đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ 

được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua 

Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ 

vô cùng vô tận." 

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc 

vợ chồng! " 

Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ 

rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà 

Ê-li-sa-bét, 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. Vì đối với 

Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." 

Bấy giờ bà Ma-ri-a 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.  

 

II. SUY NIỆM 

Ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm, Phụng vụ Giáo hội cho chúng ta nghe bài Tin Mừng về cuộc 

truyền tin. Bài Tin mừng làm chói sáng lên với ba nét đẹp của Đức Maria là Đấng đầy ân 

sủng, là nữ tỳ khiêm hạ và lời đáp trả “xin vâng”: 

 

1. Đầy ân sủng. 

Ân sủng (kharis) - Kêkharitomênê: là tính từ thụ động trở thành danh từ: Đấng lấp 

đầy ân sủng. Từ sau lời chào: “Mừng vui lên, hỡi Bà đầy ân sủng”, Đức Maria được mang 

tên là Đấng Đầy Ân Sủng. Tước hiệu này được hiểu theo hai khía cạnh: 

Thiên Chúa đổ tràn đầy ân sủng. Ân sủng không do công nghiệp của con người, 

nhưng hoàn toàn là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa muốn chọn cho 

Con Mình một người Mẹ trần thế để thực hiện mầu nhiệm Nhập Thể, Người đã chuẩn bị 

cho người được chọn là Đức Maria “được tràn đầy ân sủng”. Chính việc tràn đầy ân sủng 

này làm cho các giáo phụ liên tưởng đến đặc ân vô nhiễm, Thiên Chúa gìn giữ Đức Maria 

khỏi tội, từ lúc được thụ thai… như thế mới xứng đáng đón nhận Con Thiên Chúa, Đấng 

không hề biết tội là gì, vào trong cung lòng mình. 

Hồng ân được ban để giúp cho nhân vật chu toàn một trách nhiệm do Thiên Chúa 

thiết đặt. Nói như thánh Phaolô “Hồng ân là để xây dựng nhiệm thể”. Ở đây còn cao trọng 

hơn: Đức Maria được trang bị hồng ân để làm Mẹ Đức Giêsu, Con Thiên Chúa . 

Nhờ ân sủng sung mãn của Người Con chí ái, dựa vào công nghiệp cứu độ của Đấng 

trở thành con của mình, Đức Maria đã được gìn giữ khỏi mọi tỳ ố của nguyên tội. Như thế, 

ngay từ giây phút đầu tiên thành thai, ngay lúc khởi đầu hiện hữu, Đức Maria thuộc về 

Đức Kitô, được thông phần vào ân sủng cứu độ và thánh hoá, và vào tình yêu xuất phát từ 

Người Con yêu dấu của Chúa Cha. 

 

2. Đặc trưng khiêm hạ. 

“Này tôi là nữ tỳ của Chúa” (Lc 1,38a). Đức Maria muốn sống đúng ơn gọi của mình 

trước Thiên Chúa. Đó là ơn gọi của người nữ tỳ như Mẹ đã đáp lại lời thiên sứ tuyền tin. 

Chính sự khiêm hạ trước Thiên Chúa và loài người mà Đức Maria đã lôi cuốn tình yêu 

Thiên Chúa. Mẹ biết mình được Thiên Chúa yêu thương, nhưng không phải do công phúc 

của mình mà do lòng từ bi của Thiên Chúa: “Thiên Chúa đã đoái thương nhìn đến phận 

thấp hèn nữ tỳ của Người” (kinh Magnificat). Nếu Đức Maria là “nữ tỳ của Thiên Chúa” 

thì Đức Giêsu Kitô là “người tôi tớ Giavê”, với tất cả ý nghĩa Kinh Thánh của chữ “tôi tớ”. 

Vì sự kiêu căng và bất phục của Nguyên Tổ đã làm cho nhân loại hư mất, thì con đường tự 

hạ của Con Thiên Chúa đã trở nên phương thế cứu độ. Đức Giêsu Kitô là Ađam mới đã 

chọn thân phận “người tôi tớ Giavê” để tái tạo nhân loại trong tình yêu Thiên Chúa, thì 

Đức Maria, Eva mới cũng muốn sống trọn thân phận “nữ tỳ của Thiên Chúa” để làm mẹ 

của nhân loại mới. 

Thánh Bernard nói: “Mẹ Maria đã làm hài lòng Thiên Chúa bởi đức trinh khiết của 

Mẹ, nhưng bởi sự khiêm nhường Mẹ đã thụ thai Người”. Sự khiêm tốn của Đức Maria đã 

kéo Ngôi Lời Thiên Chúa từ bên hữu của Chúa Cha xuống với vực sâu hư vô của nhân 

loại mà cứu vớt nhân loại. 



Có thể nói, dù vô tội, nhưng Đức Maria là người khiêm tốn nhất trong các thụ tạo của 

Thiên Chúa. Trong giây phút hệ trọng nhất của sự truyền tin, Đức Maria đã làm hài lòng 

Thiên Chúa ngay khi Người được tán tụng, Người liền tuyên xưng mình chỉ là tôi tớ của 

Thiên Chúa: “Này tôi là tôi tớ Chúa” (Lc 1,38). 

 

3. Đặc trưng vâng phục (fiat). 

Đức Maria nhận ra ý muốn của Đấng Toàn Năng trong lời thiên sứ và tùng phục 

quyền năng của Người, Mẹ đáp lại: “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi 

như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Thời điểm đầu tiên của sự vâng phục… Đức Maria ưng 

thuận sự lựa chọn của Thiên Chúa, để nhờ Chúa Thánh Thần, trở thành Mẹ của Thiên 

Chúa, vì Mẹ được hướng dẫn bởi tình yêu hoàn toàn “tận hiến” cho Thiên Chúa một con 

người nhân bản, để cộng tác trọn vẹn mối hiệp thông vào chương trình cứu độ. 

Lời “xin vâng” không chỉ nói lên sự khiêm nhường và vâng phục cách đơn thuần, 

nhưng còn hơn thế nữa, Người xác tín và hoàn toàn đồng ý với chương trình của Thiên 

Chúa, nghĩa là “ngay bây giờ sẽ thụ thai”, Đức Maria biết rất rõ sự nguy hiểm đang chờ 

đón mình là có thể mất mạng vì luật Môsê sẽ ném đá thiếu nữ đã đính hôn mà có thai 

ngoài hôn nhân (x. Đnl 22,22-23). Tiếng “xin vâng” là một tiếng can đảm vâng phục, tin 

tưởng phó thác cả mạng sống vào tay Thiên Chúa và tiếng “xin vâng” đó sẽ theo suốt cuộc 

đời của Đức Maria cho đến cây thập giá. Âm thầm chấp nhận tất cả, vì chương trình của 

Thiên Chúa. 

Tuy nhiên, cũng cần hiểu đúng trong sự “xin vâng” của Đức Maria chất chứa hoàn 

toàn với tất cả ý thức và tự do, Người được thiên sứ Gabriel giải thích ý nghĩa công trình 

của Thiên Chúa muốn được thực hiện nơi con người của Mẹ. Thật vậy, ý định của Thiên 

Chúa luôn được thi hành và chương trình của Thiên Chúa luôn được thực hiện, nhưng 

không phải bằng cách cưỡng bách hay ép buộc.  

 

Tóm lại, noi gương Mẹ Maria, để trở thành khí cụ trong bàn tay Thiên Chúa hầu đem 

Tin Mừng đến cho mọi người, chúng ta phải bước đi trong ân sủng, khiêm tốn qui hướng 

mọi sự về cho Thiên Chúa và không tự phụ về những thành công mình đạt được. Đặc biệt, 

chúng ta luôn phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa trong sự vâng phục thánh ý Người. Sự 

vâng phục đó cũng là hiến lễ hằng ngày dâng lên Thiên Chúa để mưu ích cho các linh hồn. 

  

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con sống cuộc đời trong sạch, biết noi gương Mẹ 

Maria mà sống “xin vâng” theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, hầu mai ngày 

chúng con cũng được cùng với Mẹ chung hưởng vinh quang trong Nước Chúa. Amen. 

 

 

Ngày 26 tháng 12 

NGÀY II TRONG TUẦN BN GIÁNG SINH 

Thánh Stephano Tử đạo tiên khởi, Lễ kính 
 

I.  ĐỌC TIN MỪNG: Mt 10,17-22 

"Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh 

em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền 

vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì 

anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh 



em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh 

em nói trong anh em. 

"Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng 

lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người 

thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát”. 

 

II. SUY NIỆM 

Liền sau việc kính nhớ ngày Con Thiên Chúa giáng sinh vào trần thế, Giáo Hội mừng 

một người con ưu tú – vị tử đạo đầu tiên đi vào cõi trời vinh hiển – là thánh Stephano. 

Thánh Stephano là một trong bảy vị phó tế đầu tiên của Giáo Hội do chính các Tông 

Đồ tuyển chọn và đặt tay ban Thánh Thần. Với cái chết oai hùng của thánh Stephano, đã 

làm ứng nghiệm, đã sống và chết theo Lời Thầy Chí Thánh đã tiên báo trong bài Tin 

Mừng hôm nay. 

 

Chúa Giêsu đã tiên báo về sự bách hại mà các tông đồ và những ai bước theo Chúa sẽ 

phải chịu, nhưng trong mọi thử thách bách hại luôn có Chúa đồng hành để ban Thánh 

Thần soi sáng và sức mạnh để làm cho các chứng nhân nên kiên vững và làm chứng cho 

Người. 

 

1. Chịu bách hại vì mang danh Chúa. 

Chúa Giêsu tiên báo điều này đã ứng nghiệm từng câu chữ trong những thời kỳ bách 

hại. Biết bao người mang danh Kitô hữu đã phải chịu bắt bớ, ngược đãi, loại bỏ, tù đày, tra 

tấn và bị giết chết để làm chứng cho Chúa Kitô. 

Ngày nay, sự bách hại vẫn diễn ra, nhưng mang tính tinh vi và trường kỳ. Vì danh 

Chúa, người môn đệ phải đối diện với những thử thách do nội tâm, do xác thịt, do cuộc 

sống và do xã hội gây nên. 

Để được vinh thân phì gia và được ca tụng, không ít người Công Giáo đã không ngại 

“chối Chúa” là từ bỏ lề luật, bỏ đạo để bán mình cho “tà thần” (…). Nhẹ hơn, không ít 

người giấu diếm để khỏi người khác biết mình là người Công Giáo vì sợ bị chê cười hoặc 

bị kỳ thị trong công việc… Còn những ai dám sống thật và dám làm chứng cho Chúa và 

cho sự thật thì cái giá họ phải trả là chịu bách hại đủ đường từ chính thể chế chúng ta đang 

sống cũng như mất đi những cơ hội tiến thân… 

Là Kitô hữu, chúng ta vẫn thích một sự dễ dãi hơn là những hy sinh sớm tối. Gặp khó 

khăn chúng ta không dám đối diện với sự thật mà tìm cách né tránh; gặp đau khổ thì dễ than 

trách hơn là nhẫn nhục lập công phúc trước mặt Chúa. 

 

2. Ơn soi sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. 

Chúa Giêsu khích lệ: “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt 

những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm 

sao, và phải nói gì, vì ngay trong giờ đó Thánh Thần sẽ dạy cho anh cho anh em biết 

những điều phải nói”.  

Chúa Thánh Thần hướng dẫn con người đi tìm chân lý, đi tìm sự thật. Qua mọi thời 

và mọi nơi, Chúa Thánh Thần an ủi và nâng đỡ Giáo Hội và các Kitô hữu can đảm tuyên 

xưng đức tin.  

Thật vậy, trong hành trình sống đạo, chúng ta có Thiên Chúa luôn quan phòng đồng hành 

qua bảy ân sủng của Chúa Thánh Thần, nhất là sự khôn ngoan, hiểu biết và mạnh bạo để làm 



chứng cho Chúa. Tình thương Thiên Chúa luôn quan tâm săn sóc con người bao bọc và bảo vệ 

con người, nên hãy luôn tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.  

 

Lạy Chúa Giêsu, giữa cuộc đời này, chúng con luôn bị giằng co giữa tin hay không 

tin, chọn Chúa hay chọn thế gian, chọn hy sinh từ bỏ hay thoả hiệp tình cảm, thú vui, danh 

vọng và quyền lực. Xin cho chúng con, một khi đã tin vào Chúa, phải sẵn sàng vượt lên và 

thậm chí trên cả tình cảm gia đình ruột thịt để dứt khoát chọn Chúa, bước theo và làm 

chứng nhân cho Ngài. Amen. 

 

 

Ngày 27 tháng 12 

NGÀY BA TRONG TUẦN BN GIÁNG SINH. 

Thánh Gioan Tông Đồ, Lễ kính. 
 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 20,2-8 

Buổi sáng ngày phục sinh, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn 

khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương 

mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở 

đâu." 

Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia 

chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải 

còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng 

trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để 

lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ 

đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 

 

II. SUY NIỆM 

Trong Tin Mừng thứ tư dưới tên gọi Gioan, chúng ta luôn gặp những từ ngữ biểu 

tượng. Có thể nói, Tin Mừng này được coi là khó giải thích nhất, lời lẽ cao siêu và kín ẩn 

nhất. Bản văn Tin Mừng vừa được coi là của thánh Gioan viết, nhưng cũng vừa là của 

nhóm Gioan, hay “trường phái Gioan” hoặc “văn chương Gioan”. 

Cũng như trong sách Sáng Thế, khởi đầu của cuộc sáng tạo, tên của ông A-đam vừa 

là tên gọi, nhưng cũng có ý nghĩa là “người”, nói lên cả nhân loại.  

Trong Tin Mừng Gioan, sự kiện Phục Sinh được nhìn như một cuộc “Tân Sáng Tạo”, 

mà tất cả những ai thuộc về cuộc Tân Sáng Tạo, nghĩa là được cứu chuộc này, được gọi là 

‘môn đệ được Chúa yêu”. 

Khi Tin Mừng Gioan dùng chữ “người môn đệ được Chúa yêu”, có thể để chỉ chính 

thánh Gioan, mà cũng có thể để nói về những người con của Hội Thánh. 

Chúng ta gặp từ “môn đệ được Chúa Giêsu yêu” ít nhất 4 lần trong những biến cố rất 

quan trọng: 

 

1. Đêm Tiệc Ly – “Tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu” (x. Ga 13,23-25). 

Hình ảnh tựa đầu vào ngực là hành động tình yêu của một cô gái nép vào ngực của 

bạn trai, cả hai cảm nhận tình yêu dành cho nhau, lắng nghe được sự rung cảm của hai con 

tim con tim và hơi thở…  



Cũng thể, dưới ngòi bút của “Văn chương Gioan”, Giáo Hội được ví như Hiền Thê 

đang nép mình vào lòng Chúa Giêsu là Đức Lang Quân. 

Như thế, với ngôn ngữ biểu tượng, hình ảnh Gioan tự đầu vào ngực Chúa trong lúc tâm 

hồn Chúa thổn thức và xao xuyến về sự phản bội của Giuđa, như là Giáo Hội hôm nay đang 

nép mình bên lòng Chúa vừa để cảm nhận tình yêu của Chúa, vừa để đền tạ sự bội nghĩa vong 

ân của con người. 

 

2. Dưới chân thánh giá – “Đón nhận lời trăng trối” (x. Ga 19,26-2). 

Hình ảnh “Người môn đệ được Chúa yêu” đón nhận lời trăng trối của Chúa Giêsu, là 

đón nhận Mẹ Maria về nhà. Đây là một hình ảnh mà hầu hết các nhà chú giải coi đây là 

việc Chúa Giêsu trao cho Giáo Hội mẹ Maria. 

Một số anh em Tin Lành bấy lâu nay vẫn cho rằng, sau khi sinh Chúa Giêsu, Đức Mẹ 

còn sinh thêm nhưng người con nữa, nên không còn đồng trinh. Họ đã dựa vào những bản 

văn nói về anh em của Chúa mà không chịu coi đó là anh em họ. Thì đây, xin hỏi người 

Tin Lành rằng, nếu Đức Mẹ còn những người con khác, thì với một chàng thanh niên với 

một phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi, liệu các đứa em của Chúa có chịu để cho Gioan 

đưa mẹ mình về nhà không? 

Ở đây, chúng ta không nhằm để tranh cãi, nhưng điều quan trọng là chúng ta lại một lần 

nữa gặp thấy ngôn ngữ biểu tượng “người môn đệ được Chúa yêu” là hình ảnh của Giáo Hội, 

đón nhận Đức Maria làm mẹ và làm Đấng bảo trợ. 

 

3. Ngôi mộ trống – “ông đã thấy và đã tin” (x. Ga 20,8). 

Đây là sự kiện mà bài Tin Mừng hôm nay mô tả, “người môn đệ được Chúa yêu” 

chạy ra mộ, thấy ngôi mộ trống và đã tin. 

Nhiều người chú giải rằng, Gioan nhường Phêrô vào mộ trước là vì ông nhận quyền 

“bề trên” của Phêrô. Giải thích như thế có lẽ không chính xác lắm, bởi lẽ, lúc này Chúa 

Giêsu chưa trao quyền cho Phêrô, mà phải chờ lúc hiện ra sau này với các môn đệ (x. Ga 

21,15-19).  

Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây không phải chuyện ai trước ai sau, mà là nền tảng 

đức tin của chúng ta, như “môn đệ được Chúa yêu đã thấy và ĐÃ TIN”. Sự kiện “Ngôi Mộ 

Trống” đều được cả bốn Tin Mừng kể lại, đặc biệt thánh Matthêu vạch mặt sự lừa đảo của 

“chính quyền Do Thái” đã cho lính canh tiền để họ nói dối rằng: “Đang đêm khi chúng tôi 

ngủ, môn đệ đã đến lấy trộm xác” (x. Mt 28,11-15). Câu hỏi được đặt ra là: “tại sao lính 

canh mà lại ngủ? ngủ thì làm sao biết được các môn đệ trộm xác để mà nói? Ăn trộm mà 

lại lo cuốn các băng vải và khăn xếp ngăn nắp…?” Nhất là luật thời đó, lính canh mà ngủ 

thì bị xử tử hết (x.Cv 12,19).  

Như vậy, chủ đích của đoạn Tin Mừng hôm nay, trong ngôn ngữ biểu tượng, “người 

môn đệ Chúa yêu” là hình ảnh Giáo Hội chứng kiến sự kiện ngôi mộ trống, chứng kiến 

những chứng tích và ĐÃ TIN. Đó là đức tin muôn đời không lay chuyển của kitô hữu 

chúng ta. 

 

4. Lập “Giáo Hoàng” – (x Ga 21,15-21…). 

Khác với các Tin Mừng Nhất Lãm, Tin Mừng thứ tư kể chuyện thiết lập quyền bính cho 

Phêrô không phải bởi các lần tuyên xưng Đức Tin trước phục Sinh, mà là việc mời gọi thánh 

Phêrô tuyên xưng lòng mến sau Phục Sinh (trong cuộc Tân Sáng Tạo). Lúc này, dưới sự 

chứng kiến của “người môn đệ được Chúa yêu”. Ở đây một lần nữa chúng ta gặp lại hình ảnh 



của một Giáo Hội tin tưởng và phục tùng quyền bính chăn dắt của các Đấng kế vị thánh 

Phêrô. 

 

Tóm lại: 

Qua Bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cần ý thức mỗi một kitô hữu chúng ta là 

“người môn đệ được Chúa yêu”.  

Để rồi hãy biết đến nép mình bên lòng Chúa để cảm nhận tình yêu và phạt tạ Người. 

Đón nhận mẹ Maria làm mẹ để được mẹ che chở ủi an. 

Nhìn thấy Chúa qua các bí tích và tin tưởng tuyệt đối vào Đấng Phục Sinh. 

Chân nhận, tin tưởng và phục tùng các đấng bản quyền mà Chúa đã đặt lên chăn dắt 

chúng ta. 

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con đang sống giữa thế sự phong trần, với bao vui 

buồn của cuộc sống, cũng biết đến với Chúa, như thánh Gio-an đã tựa đầu vào ngực Ngài, 

để chúng con cùng cảm nhận được nhịp đập của trái tim yêu thương của Chúa dành cho 

chúng con, hầu chúng con xứng đáng là “những người được Chúa yêu”, và biết yêu như 

Chúa đã yêu. Amen 

 

 

Ngày 28 tháng 12 

NGÀY BỐN TRONG TUẦN BN GIÁNG SINH. 

Các thánh Anh Hài, Lễ kính. 
 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 2,13-18 

Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se 

rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi 

tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! " Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang 

đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê 

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

Ai-cập. 

Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi 

giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở 

xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời 

ngôn sứ Giê-rê-mi-a: "Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc 

thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa. 

 

II. SUY NIỆM 

Linh mục Ngô Phúc Hậu có bài thơ dí dỏm: 

“Cái nồi và cái ghế 

Cái ghế và cái nồi 

Cả đạo lẫn đời 

Đều có cái nồi và cái ghế” 

 

Có thể nói, việc đam mê cái ghế quyền lực không chỉ là chuyện của thời nào, mà là 

có từ khi có thế giới loài người và sẽ tồn tại cho đến tận thế. Người ta tìm mọi cách và mọi 

thủ đoạn để đoạt được cái ghế quyền lực, và khi đã đoạt được thì người ta cũng tìm cách 



bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào. Việc này vẫn đã và đang xảy ra trong xã hội chúng ta, từ 

cấp nhà nước đến làng xã, len lỏi cả vào trong Giáo Hội, thậm chỉ ảnh hưởng cả vào trong 

các tu viện khi không thiếu những người tìm mưu tính kế hạ bệ người khác để mình được 

thăng lên. 

 

Hôm nay, bài Tin Mừng tường thuật việc các thánh Anh Hài bị giết bởi bàn tay bạo 

quyền của Hêrôđê, âu cũng vì ông lo sợ cái ghế của ông bị lung lay. 

Mang danh là Hêrôđê Cả và được Rôma cho cai trị một số vùng miền Bắc Palestin, 

với cái tính hèn nhát, vua nhìn đâu cũng thấy nguy cơ phản bội, đến nỗi ông không ngại 

giết chết ba đứa con trai ruột vì sợ nó tiếm ngôi. Hôm nay, vua ra tay tàn sát các hài nhi ở 

Bêlem và vùng phụ cận, “giết lầm hơn bỏ sót” với hy vọng Hài Nhi Giêsu sẽ bị giết trong 

số các hài nhi. 

 

Dưới ngòi bút của thánh ký Matthêu, chúng ta gặp thấy một lần nữa, thánh nhân tài 

tình lồng ghép một hình ảnh Cựu Ước để làm nổi bật vai trò của nhân vật trong Tân Ước 

mà Tin Mừng đang nói tới: Một hình ảnh Giuse trong Cựu Ước tiên trưng cho thánh Giuse 

– người công chính; Abraham và Giacaria đều nhận lời hứa sinh con trong lúc tuổi già… 

Thì hôm nay, phảng phất hình ảnh của Môsê hiện ra trong tường thuật về biến cố Hài Nhi 

Giêsu trốn sang Ai Cập. 

Trong sách Xuất Hành, kể chuyện vua Pharaô sợ con cái Israel thêm đông số sẽ phản 

bội nên đã ra lệnh giết các bé trai sơ sinh, nhưng nhờ sự khôn khéo của người mẹ, Môsê đã 

được sống sót và trở thành vị cứu tinh của Israel khi đưa dân ra khỏi đất Ai Cập, vượt qua 

Biển Đỏ và vào miền Đất Hứa (x. Xh 1,8-10) 

Hôm nay, Hêrôđê chỉ vì sợ Hài Nhi Giêsu lớn lên sẽ chiếm mất ngôi nên đã ra tay sát 

hại các hài nhi ở Bêlem, nhưng Hài Nhi Giêsu đã thoát chết nhờ thánh Giuse và mẹ Maria 

đang đêm đã bồng chạy qua Ai Cập, để rồi sau này, chính Hài Nhi Giêsu đã trở nên Đấng 

Cứu Tinh, giải phóng nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi, tiến vào quê trời. 

Đáng tiếc cho Hêrôđê là ông không biết Hài Nhi Giêsu đâu màng gì ngai báu trần 

gian, hơn nữa tất cả đều nằm trong chương trình của Thiên Chúa: 

Qua biến cố này, càng cho thấy Đức Giêsu đã sống mầu nhiệm Nhập Thể cách trọn 

vẹn, tự huỷ mình ra không (kénosis), đến mức như một đứa trẻ không có khả năng tự vệ. 

Đồng thời, Người đã phải sống kiếp lưu vong và nô lệ của dân Do Thái xưa nơi đất khách 

quê người Ai Cập, để cảm thông và giải phóng con người. 

 

Tóm lại, qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta: 

- Tập sống khiêm tốn tự hạ, chứ đừng vì cái chức cái quyền hay quyền lợi mà bày 

mưu kế hãm hại tha nhân.  

- Sống mầu nhiện nhập thể của Chúa Giêsu Kitô cách trọn vẹn, khi chấp nhận mang lấy 

kiếp sống của con người hôm nay, để qua chúng ta, ơn cứu độ của Chúa đến với mọi người. 

 

Lạy Chúa, ngày nay bao trẻ em vô tội vẫn đang tiếp tục bị giết bởi thiếu dinh dưỡng, 

bởi không được bảo vệ, và đặc biệt do chính những người cha người mẹ chỉ vì danh dự 

hoặc khó khăn mà tàn độc giết chính con mình ngay từ trong bào thai. Xin Chúa khơi dậy 

lên ý thức và lương tâm mọi người, để họ biết tôn trọng sự sống là ân huệ cao quý nhất mà 

Chúa ban cho con người. Amen. 
 


