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Ngày 02 tháng 02 

ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH 

Lễ nhớ 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 2,22-32 

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se 

đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: 

"Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", và cũng để dâng của 

lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giê-ru-

sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những 

mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh 

Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của 

Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su 

đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài 

Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: 

"Muôn lạy Chúa, giờ đây 

theo lời Ngài đã hứa, 

xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 

Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, 

là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài." 

  

II. SUY NIỆM 

Biến cố Mẹ Maria và thánh Giuse đem Đức Giêsu vào đền thánh để dâng cho Thiên 

Chúa được Tin Mừng thánh Luca lồng ghép hai nghi thức thánh tẩy cho Mẹ Maria sau khi 

sinh và dâng Đức Giêsu (Con đầu lòng) cho Thiên Chúa thành một. Có người cho rằng 

đây là một cách thánh sử Luca dùng để ngầm ý làm nổi bật sự kết hợp giữa Đức Giêsu và 

Mẹ Người trong việc tiến dâng cho Thiên Chúa Cha. Thánh sử Luca muốn diễn tả biến cố 

này là một sự thánh tẩy đền thờ hơn là Mẹ Maria được thanh tẩy. Thật vậy, cách trích dẫn 

Cựu Ước ở đây, cho thấy thánh Luca chú ý đến tính thần học hơn là về phương diện lịch 

sử. 

“Khi đã đến lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môisê, bà Maria và ông Giuse đem 

con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Thiên Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: 

‘Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh dành cho Chúa; và cũng để dâng của lễ 

theo luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non” (Lc 2,22-24). 

Ở đây, chúng ta dễ nhận thấy có một sự trích dẫn không thống nhất khi áp dụng các 

nghi thức và bản văn lề luật. Trình thuật trên cho thấy của lễ để dâng con đầu lòng là một 

cặp chim gáy hoặc một cặp bồ câu non là của lễ của người nghèo (Lv 12,8). Thế nhưng, 

theo luật Môisê, của lễ dâng con đầu lòng (hay chuộc lại) là mười lăm chỉ bạc (x. Ds 

18,15-16), còn đôi chim gáy hay cặp bồ câu non là lễ vật tạ tội của người phụ nữ sau sinh 

con khi đã mãn thời kỳ thanh tẩy (x. Lv 12). Có lẽ, như đã nói ở trên, thánh sử Luca không 

quan tâm lắm đến việc Mẹ Maria cần tẩy uế, vì Người không thể bị ô uế khi sinh ra Đức 

Giêsu là Thiên Chúa, Đấng Chí Thánh và thanh sạch, cũng như Mẹ là Đấng thanh sạch vì 

được tràn đầy ân sủng, nên lễ thanh tẩy ở đây có lẽ thánh sử Luca muốn ám chỉ đền thờ 



Giêrusalem. Vì từ khi Hòm Bia bị mất (vào 587), đền thờ đã trở nên trống rỗng và xem 

như Thiên Chúa không còn hiện diện nữa. Nay Đức Giêsu Cứu Thế đến, đền thờ lại được 

tràn đầy, Thiên Chúa lại hiện diện, và như thế, đền thờ được tẩy uế. Tuy nhiên, dù giải 

thích theo nghĩa nào, thì việc cha mẹ Đức Giêsu đem Người vào đến thánh để dâng cho 

Thiên Chúa, trước hết là để chu toàn lề luật (x. Lc 2,27). 

  

Đọc lại sách Xuất Hành chương 13,1-2, cho thấy luật dâng con đầu lòng cho Thiên 

Chúa xuất phát từ sau tai ương thứ mười, khi thần sứ Đức Chúa giết các con đầu lòng Ai 

Cập. Đức Chúa đã phán với ông Môisê: “Hãy thánh hiến cho Ta mọi con so, mọi con đầu 

lòng trong số con cái Israel, dù là người hay thú vật: nó thuộc về Ta” (Xh 13,1-2). Như 

thế, tất cả những con đầu lòng đều thuộc về Thiên Chúa, nghĩa là có quyền phục vụ Lều 

Thánh. Tuy nhiên, từ khi xảy ra chuyện “con bò vàng” (x. Xh 32,1-6), đặc quyền dành cho 

“con đầu lòng” phục vụ Lều Thánh không còn nữa, mà việc phục vụ Lều Thánh được dành 

cho con cái Lêvi. 

Như vậy, ban đầu những người được dâng vào phục vụ đền thánh phải là những con 

trai đầu lòng (x. Xh 13,1-2), nhưng về sau được thay thế bằng con cái dòng tộc Lêvi (x. 

Xh 32,1-6.25-29; Ds 3,11-12). Đây cũng là ý nghĩa của suy tư thần học về việc Mẹ Maria 

dâng Chúa Giêsu vào đền thánh hay Mẹ Maria dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Như đã 

nói ở trên, không có chuyện dâng Chúa Giêsu vào đền thánh nữa, vì Mẹ Maria không dâng 

Chúa Giêsu vào để Người phục vụ đền thờ, mặt khác, Mẹ Maria trước đó đã không khấn 

dâng Chúa Giêsu vào như trường hợp của bà Anna khấn dâng Samuel cho Thiên Chúa 

trước khi Samuel chào đời (x. 1Sm 1,11), hơn nữa, Đức Giêsu không thuộc dòng Lêvi. Và 

rõ ràng sau đó Mẹ Maria và thánh Giuse đã đưa Đức Giêsu về lại Nazareth (x. Lc 2,39- 

40). 

Tuy nhiên, dù những người con đầu lòng không phải phục vụ đền thờ nữa, nhưng vẫn 

thuộc về Thiên Chúa, nên phải chuộc lại bằng lễ vật (x. Ds 18,15-16) và Mẹ Maria đã chu 

toàn điều luật đó. Vì vậy, biến cố dâng Chúa trong đền thánh cho thấy Mẹ Maria vừa chu 

toàn luật thanh tẩy, luật dâng con đầu lòng vừa chu toàn luật chuộc lại con đầu lòng bằng 

lễ vật. 

Cách kể chuyện của thánh sử Luca còn cho thấy việc dâng Chúa Giêsu trong đền 

thánh như là một cuộc gặp gỡ giữa Cựu Ước và Tân Ước (giữa Simêon và Anna đại diện 

cho Cựu Ước với Đức Giêsu là Đấng khai mở Tân Ước). Trong khi thánh sử Matthêu cố 

minh chứng Đức Giêsu chính là Môisê mới, thì có vẻ như thánh sử Luca lại thích áp dụng 

Đức Giêsu như là vị ngôn sứ Samuel mới. Thực ra thánh sử Luca thấm nhuần hình ảnh của 

Samuel từ bài ca của bà mẹ hiếm muộn Anna, cho đến việc Samuel được bà Anna dâng 

vào đền thờ để phục vụ Thiên Chúa (x. 1Sm 1,22-28); còn “cha mẹ Đức Giêsu đem con 

tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người” (Lc 2,27). Điều này cho thấy 

thánh Giuse và Mẹ Maria tuân giữ lề luật rất kỹ càng, làm cho việc “sống dưới lề luật” của 

Đức Giêsu càng nổi bật. 

  

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

Noi gương Mẹ Maria tuân giữ lề luật. 

Mẹ Maria tuân giữ lề luật Thiên Chúa và những qui định tôn giáo rất đầy đủ, ngoài 

ra, còn chấp hành cả những gì thế quyền qui định nữa. Điều này được chứng minh qua 

việc Mẹ Maria dù đang thời kỳ thai nghén và sắp đến ngày sinh nở cũng đã cùng với Giuse 

vượt đường xa về nguyên quán để khai sinh, rồi sau đó dâng lễ thanh tẩy, dâng con đầu 

lòng và cử hành việc chuộc lại con đầu lòng theo như những gì luật tôn giáo qui định. Đây 



là một trong những ưu điểm nổi bật của Mẹ Maria, vì hơn ai hết, các ki-tô hữu phải là 

người gương mẫu trong việc tuân giữ lề luật Thiên Chúa và biết vâng phục Hội Thánh, 

vâng phục các vị chủ chăn trong Hội Thánh là những người đại diện Chúa Kitô, đồng thời 

cũng biết tôn trọng thế quyền cách chính đáng nơi mình đang sống. 

Ai sống thánh thiện và khao khát Chúa thì Chúa sẽ cho gặp. 

Cũng như cụ già Simêon, nữ ngôn sứ Anna ngày đêm ăn chay cầu nguyện, và bà đã 

được gặp Chúa và chúc tụng Người. Điều này cho thấy, muốn được gặp Chúa và được 

biến đổi đời sống, chúng ta cần có một đời sống thánh thiện và khao khát thật sự. 

Muốn con cái lớn lên trong ơn nghĩa thánh, cha mẹ cần biết dâng con cho Chúa. 

Tin Mừng kể sau sự kiện được cha mẹ dâng mình cho Thiên Chúa, trẻ Giêsu lớn lên 

đầy khôn ngoan và trong ơn nghĩa Chúa. Điều này mang ý nghĩa việc dâng trẻ Giêsu vừa 

để chu toàn lề luật, vừa ký thác cuộc đời cho Thiên Chúa hướng dẫn. Cũng vậy, các bậc 

làm cha làm mẹ hãy biết dâng con mình cho Thiên Chúa (dâng ở đây không có nghĩa là đi 

tu), nhưng là phải biết ký thác cho Chúa, xin Chúa soi sáng, ban sức mạnh và hướng dẫn 

con cái mình biết sống đẹp lòng Chúa và có ích cho Giáo hội cũng như xã hội. 

  

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã trở thành trẻ thơ cho người ta nâng niu và ôm ẵm. Chúa 

đã cảm nhận tình yêu chia sẻ của con người. Xin cho chúng con biết mở rộng vòng tay đón 

nhận và tôn trọng mọi người, nhất là các trẻ thơ vô tội. Xin cũng giúp chúng con biết noi 

gương Mẹ Maria mà cộng tác với Chúa trong việc cứu độ nhân trần. Amen. 

 

 

Ngày 22 tháng 02 

LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ 

Lễ kính 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 16,13-20 

Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ 

rằng: "Người ta nói Con Người là ai? " Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, 

kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn 

sứ." Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Si-môn Phê-rô thưa: 

"Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-

môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho 

anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh 

biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, 

và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới 

đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi 

điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được 

nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô. 

 

II. SUY NIỆM. 

Gần đâycó một số anh chị em Tin Lành (quá khích) lên án rằng, Giáo hội Công Giáo 

lập ra một cái lễ để ăn mừng một cái ngai và để tôn thờ nó như ham thích quyền lực. 

Không phải thế, Giáo hội Công Giáo mừng lễ này như là một sự kiện nhớ về nguồn 

gốc việc thánh Phêrô được Chúa Giêsu chọn làm người đứng đầu săn sóc Giáo hội chiến 

đấu và là nơi nối kết sự hiệp nhất bằng mối dây liên kết đức tin. Giáo hội cũng mừng lễ 

này nhằm nói lên lòng tôn kính với quyền tối thượng của đấng kế vị thánh Phêrô, tính duy 



nhất và tông truyền của Giáo hội, đồng thời mời gọi con cái Giáo hội khắp nơi hiệp thông 

cầu nguyện cho Đức Thánh Cha đương nhiệm. Chung quy lại, ngai toà Phêrô nói lên sự 

kiên vững và quyền bính Chúa ban cho Giáo hội của Người. Đó cũng là nội dung của bài 

Tin Mừng hôm nay. 

Thánh sử Matthêu kể lại việc Chúa Giêsu trao quyền mục tử tối cao cho thánh Phêrô 

để chăn dắt đoàn chiên - lãnh đạo Giáo hội hoàn vũ - sau khi nghe lời tuyên xưng thật 

đúng đắn của thánh nhân. Điều này cho thấy chỉ có ở nơi Giáo hội mới có lời tuyên xưng 

đúng đắn nhất về thiên tính của Đức Giêsu Kitô, vì Giáo hội đã sống với Người và được 

mặc khải từ Thiên Chúa. 

 

1. Giáo hội bền vững. 

“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá 

này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 

16,18). 

Theo truyền thống Cựu Ước, khi Thiên Chúa đặt tên cho ai là để chuẩn bị cho họ một 

sứ vụ, thì đây, Chúa Giêsu ngay từ đầu đã đổi tên Simon thành Phêrô, nghĩa là đá. Đá ở 

đây không phải vô tri vô giác, nhưng nói lên một kết cấu nguyên khối và bền vững. Để rồi, 

trên tảng đá Phêrô, Chúa Giêsu xây Giáo hội của Người một cách duy nhất và kiên vững, 

hầu quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.  

Chúa Giêsu đã từng ví dụ về sự khôn ngoan hay khờ dại giống như người xây nhà 

mình trên đá hay trên cát. Nhà xây trên đá thì dù mưa sa nước chảy, gió thổi bão lay cũng 

không sao. Đó là hình ảnh Giáo hội Chúa Kitô trải qua bao thế kỷ, gặp bao nhiêu thử 

thách, yếu đuối, bách hại và phải đương đầu với bao thể chế, lý thuyết, ý thức hệ, ly lạc 

giáo, sự tục hoá… thì trên nền đá Phêrô, Giáo hội vẫn kiên cường bảo vệ đức tin và chuẩn 

mực đạo lý Kitô giáo cho mọi dân tộc. 

 

2. Năng quyền Phêrô. 

“Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời” (Mt 16,19). 

Chìa khóa, theo Thánh Kinh, là biểu tượng của sự tin tưởng, uy quyền, và trách 

nhiệm. Chúa đã tin tưởng thánh Phêrô, trao cho người quyền hành và trách nhiệm để 

hướng dẫn Giáo hội trên trần gian: "Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước Trời; sự gì con 

cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng 

cởi mở.". Đây là một quyền hành thật cả thể. Vì bản chất của quyền hành ở đây theo từ 

ngữ chuyên biệt trong tiếng Do-thái có thể chỉ đến việc cầm buộc ma quỷ trong khi trừ 

quỷ, trong việc hành luật liên quan đến vạ tuyệt thông và trong những vấn đề phán quyết 

đức tin và luân lý.  

Việc Chúa Giêsu trao chìa khoá Nước Trời cho thánh Phêrô cũng được hiểu như là 

biểu tượng Giáo hội gìn giữ kho tàng ơn thánh và ơn cứu độ được đem đến qua Giáo hội. 

Quyền này chỉ có nơi Chúa Giêsu, nhưng Người đã ban lại cho Giáo hội qua quyền bính 

của vị đại diện Người. Ơn Cứu Độ từ Đức Kitô qua Giáo hội của Người, bởi chỉ có Giáo 

hội mới được mặc khải tròn đầy của Chúa Cha về Chúa Kitô (x. Mt 16,17), và chỉ có Giáo 

hội mới nhận biết đúng đắn nhất về Chúa Kitô: “Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng 

sống” (Mt 16,16).  

Theo nghĩa rộng, chìa khóa Nước Trời còn là hạt giống đức tin từ ngày lãnh nhận làn 

nước Bí tích Rửa Tội giúp mọi Kitô hữu mở cửa bước vào kho tàng ân đức của Chúa nơi 

các Bí tích. Sự đóng hay mở phụ thuộc vào việc bác ái hay khép kín của lòng người. 

 



Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xây dựng Giáo hội trên nền đá là thánh Phêrô, Chúa cũng 

trao cho các đấng kế vị thánh Phêrô quyền bảo vệ đức tin, mối dây hiệp nhất và hướng 

dẫn đoàn chiên Chúa. Xin cho mọi người chúng con luôn biết quy phục Đức Thánh Cha, 

nhiệt thành xây dựng và làm phát triển Giáo hội bằng đời sống chứng nhân theo phận vụ 

của mình, để Nước Chúa ngày một lan rộng khắp nơi. Amen. 
 


