
THÁNG NĂM 

 

Ngày 01 tháng 05 

THÁNH GIUSE LAO CÔNG 

(Lễ nhớ) 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Mt 13,54-58 

Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt 

và nói: "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không 

phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không 

phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao? Và chị em của ông không phải 

đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? " Và họ vấp 

ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính 

quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi." Người không làm nhiều phép lạ tại đó, 

vì họ không tin. 

 

II. SUY NIỆM 

“NGƯỜI ĐƯỢC GỌI LÀ CON BÁC THỢ MỘC” 

Mặc dù ngày hôm nay Phụng Vụ chỉ đặt bậc lễ nhớ tự do (Ad lib.), nhưng nhiều nơi 

trong Giáo hội Việt Nam vẫn cử hành kính trọng thể mừng “thánh Giuse thợ”, hay còn gọi 

là “thánh Giuse lao công”. 

Tước hiệu “thánh Giuse lao công” do Giáo hội đặt thánh cả Giuse làm bổn mạng mọi 

thợ thuyền công giáo nhân ngày quốc tế lao động. 

Bài Tin Mừng về lễ thánh Giuse lao công hôm nay, kể chuyện Chúa Giêsu về thăm 

quê hương, vào hội đường giảng một bài về khai mạc năm hồng ân thật hấp dẫn, làm cho 

mọi người trầm trồ thán phục, nhưng rồi vì thành kiến về nguồn gốc gia đình nhân loại của 

Người (nghèo khó và ít học) nên họ đã vấp ngã về Người. 

Tuy nhiên, qua những nhận xét của người dân Nazareth mà chúng ta có được lịch sử 

chắc chắn về người cha nuôi của Chúa Giêsu chính là thánh cả Giuse. Nói đúng hơn, thánh 

cả Giu-se là người cha “pháp lý” của Chúa Giê-su trong sự kiện nhập thể, giáng sinh và 

thời thơ ấu của Chúa Giê-su. 

 

1. Thánh Giuse, người cha pháp lý của Con Thiên Chúa nhập thể. 

Thiết nghĩ, nhân ngày mừng kính thánh cả Giuse và qua những dữ kiện Tin Mừng, 

tưởng cũng nên tìm hiểu đôi nét về vai trò của thánh Giuse trong vai trò “cha pháp lý” của 

Con Thiên Chúa làm người: 

Quan niệm Phương Đông, việc đặt tên cho con trẻ nói lên quyền pháp lý của một 

người cha hợp pháp, chịu trách nhiệm dưỡng dục và khai sinh cho con từ dân sự đến tôn 

giáo. 

Xét theo Thánh Kinh và nòi giống lưu truyền trong nhân loại, Chúa Giê-su nhập thể 

“làm người”, Người cần có một gia phả trong gia đình nhân loại. Đồng thời, để lời các 

ngôn sứ được ứng nghiệm nguồn gốc vương đế thuộc dòng tộc Đa-vít, mà trong đó, chính 

thánh Giu-se là con cháu của vua Đa-vít. Xét theo tính pháp lý, Chúa Giê-su cần một sự 

hợp pháp trong việc khai sinh, mẹ Maria cần có một người chồng pháp lý về mặt dân sự, 

nếu không sẽ bị khai trừ khỏi đời sống tôn giáo lúc bấy giờ và bị người đời khinh miệt. 

Lại nữa, Chúa Giê-su và mẹ Ma-ri-a cần một mái ấm và một nơi nương tựa, cần được 

bảo vệ và chăm sóc, nhất là trong thời kỳ thơ ấu của Chúa Giê-su. 



Như vậy, vai trò của thánh Giu-se thật cao cả, dù chỉ là cha nuôi, nhưng thánh nhân 

đã chu toàn trách nhiệm dưỡng dục bảo vệ tính hợp pháp cho “bản tính nhân loại” của 

Chúa Giê-su, cũng như trở nên nơi nương tựa tuyệt vời cho mẹ Maria và Chúa Ngôi Hai. 

 

2. Ngôn sứ bị rẻ rúng ở quê hương mình. 

Tiếc thay, những người ở quê hương Chúa Giêsu trong cái nhìn đầy thành kiến, vì họ 

biết quá rõ nguồn gốc nhân loại của Người, là con một bác thợ mộc Giuse nghèo nàn ở 

Nazareth, học hành chỉ ở trường làng, nhất là trong thâm tâm họ, Đấng Kitô phải là con 

cái trong hoàng tộc, sống nơi thành phố hoa lệ và được học hành nơi các bậc thầy danh 

giá… Chính vì thế, khi thấy Chúa Giêsu nổi tiếng giảng dạy thì bắt đầu họ gièm pha chê 

bai. 

Đây cũng là một thực trạng nơi mỗi quê hương chúng ta, chúng ta thường khinh miệt, 

yên trí và gièm pha những người con nơi quê hương chúng ta thành công trở về, vì trong 

chúng ta luôn bị cái tính thành kiến cha này, thầy nọ, soeur kia con ông này bà nọ không ra 

gì… Ngược lại, một vị nào đó từ nơi khác đến, dù xét về tài năng, về đạo đức, về giảng 

dạy đôi khi còn thua kém xa một người trong quê hương, thì chúng ta lại rất hồ hởi tung 

hô vì chúng ta không yên trí hay thành kiến gì về họ. 

Nhưng đó là một thực trạng mà Chúa Giêsu từng trải qua, thì những người môn đệ 

của Người cũng thế, hãy biết vui vẻ chấp nhận. Là cha, là thầy, là dì, là giáo lý viên hay 

các cử nhân đại học... chúng ta hãy vui vẻ chấp nhận và luyện tập đức khiêm tốn… 

Lại nữa, “gần chùa kêu bụt bằng anh”, khi người Nazareth quá gần gũi nên đã sinh ra 

lơ là và coi thường. Chúng ta cũng thế, thích đi hành hương nơi này, cầu xin nơi nọ, nhưng 

ngay nơi giáo xứ mình, chúng ta lại bê trễ việc đến gặp Chúa trong các Thánh Lễ và Giờ 

Kinh… 

Thiết nghĩ, khi được mặc khải làm cha nuôi của Đấng là Thiên Chúa, thánh Giuse có 

quyền đòi hỏi Thiên Chúa cho mình một vị thế đáng được trân trọng. Nhưng không, ngài 

khiêm tốn chiêm ngắm Chúa Giêsu trong thân phận con người nhỏ bé và ngài trung thành 

lao tác trong nghề nghiệp thợ mộc để nuôi dưỡng và bảo vệ Chúa Giêsu và mẹ Maria theo 

ý Thiên Chúa. 

 

Lạy Chúa, khi chúng con chiêm ngưỡng tấm gương thánh cả Giuse, là một người 

công chính, một người gia trưởng mẫu mực và là một con người của niềm tin luôn sống 

theo thánh ý Thiên Chúa. Xin cho chúng con cũng biết sống công chính thánh thiện trước 

mặt Chúa, tận tuỵ phục vụ tha nhân, và đặc biệt khi gặp khó khăn nguy khốn cũng biết 

chạy đến cùng thánh Giuse, để được ngài hướng dẫn và bầu cử cho trước mặt Chúa. 

Amen. 

 

 

Ngày 03 tháng 05 

THÁNH PHILIPPHE VÀ GIACOBE TÔNG ĐỒ 

Lễ kính 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 14,6-14 

Đức Giê-su nói: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến 

với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. 

Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người." 



Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là 

chúng con mãn nguyện." Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-

líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ 

cho chúng con thấy Chúa Cha"? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha 

ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa 

Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin 

Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công 

việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được 

những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng 

Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa 

Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì 

chính Thầy sẽ làm điều đó. 

 

II. SUY NIỆM 

Khao khát được biết Thiên Chúa Cha là khát vọng chính đáng của con người, và cùng 

đích của con người chính là được đời đời chiêm ngưỡng thánh nhan Cha. Chính vì thế mà 

sau khi Chúa Giêsu nói về Thiên Chúa Cha, tông đồ Philípphê đã không ngần ngại thưa 

với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con 

đã mãn nguyện”. 

 

Thấy Thiên Chúa Cha ư? Con mắt phàm tục không thể nhìn thấy Thiên Chúa. Đó là 

điều được nói đến trong Cựu Ước, rằng không ai có thể nhìn thấy Thiên Chúa mà còn 

sống: Môsê phải che mặt khi đối diện, Êlia chỉ được nhìn thấy phía sau, các tổ phụ, thẩm 

phán và ngôn sứ chỉ được thấy Chúa qua các thiên sứ hoặc các biến cố như mây, lửa… Và 

chính Chúa Giêsu cũng khẳng định: “Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng phải nhờ 

Chúa Con mặc khải cho”.  Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Không ai 

đến được với Cha mà không qua Thầy”. 

 

Như thế, chỉ có Chúa Giêsu là mặc khải tròn đầy về Thiên Chúa Cha. Câu trả lời cho 

Philípphê hôm nay chứng mình điều đó, đồng thời mạc khải chắc chắn về mầu nhiệm Một 

Chúa Ba Ngôi: Ba Ngôi vừa hiện hữu tại thân vừa hiện hữu hướng về đến duy nhất, như 

Chúa Giêsu nói: “Ai thấy Thầy là thấy Cha, Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy”. 

 

Trong lịch sử đã xảy ra nhiều lạc thuyết tìm cách tách rời tính duy nhất này và Giáo 

hội đã có nhiều công đồng để lên án và tuyên tín. Về sau này và càng gần đây xuất hiện 

nhiều cái gọi là mặc khải tư hay sứ điệp này nọ mà ông này bà kia tự xưng là “thị nhân” 

“con gái yêu” nói rằng được Chúa Cha hay Chúa Thánh Thần hiện ra cho biết. Giáo hội 

luôn dè dặt và không ủng hộ những điều đại loại như thế, nhưng chính những thứ đó lại 

gây hoang mang cho nhiều người, thậm chí cả những anh chị em thuộc giới tu hành tin và 

phổ biến. 

Điều đáng buồn là một số người những Giáo Huấn chính thức của Giáo hội được 

Chúa Kitô trao quyền bảo vệ đức tin thì không theo, lại chạy theo những thứ “chui cửa 

sau” mà không qua Giáo hội.  

Chính vì thế, qua bài Tin Mừng hôm nay, xin hãy ý thức cho rằng: 

- Không phàm nhân nào nhìn thấy Thiên Chúa mà còn sống. 

- Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, trừ khi Chúa Con mặc khải cho. 

- Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. 



- Chúa Giêsu là mặc khải tròn đầy về Chúa Cha, nên tất cả mọi mặc khải khác đều 

phải quy về Chúa Giêsu và vâng phục Giáo hội. 

- Chúa Giêsu làm tất cả những gì mọi người cầu xin với Chúa Cha nhân danh Chúa 

Giêsu. 

 

Đó là tất cả những gì được nói tới trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu là 

đường, là sự thật và là sự sống. Đó là đức tin tông truyền của Giáo hội, vì thế không có 

con đường chui nào khác mà không qua Chúa Kitô là Đấng Trung Gian duy nhất. Những 

linh đạo qua Đức Mẹ và các thánh đều quy hướng về Chúa Kitô. Mọi điều lớn lao mà các 

Kitô hữu làm được không phải do công của chính mình, mà là do niềm tin vào Đức Kitô. 

Chúa Giêsu khẳng định Người là con đường duy nhất dẫn đến cùng Chúa Cha. Lời 

rao giảng của các tông đồ cũng luôn tuyên xưng như thế: “ngoài Chúa Giêsu ra, dưới gầm 

trời này không ai có thể đem lại ơn cứu độ”. “Thầy là đường”, chữ “Đường” ở đây không 

chỉ có nghĩa là Chúa Giêsu chỉ dùng giáo huấn mà dẫn ta đến sự sống, mà chính Người là 

con đường dẫn đến Chúa Cha nữa. Vì chính Người là mạc khải Chúa Cha (Ga 12,45) và 

bởi Chúa Cha mà đến rồi lại về với Chúa Cha (Ga 7,29-33). Chỉ trong Chúa Giêsu trung 

gian duy nhất, chúng ta mới thấy được Thiên Chúa như thế nào, và chỉ một mình Người 

đưa chúng ta đến với Thiên Chúa mà chúng ta không phải sợ hãi và xấu hổ. 

Khi nghe Chúa Giêsu nói “Thầy là đường”, chúng ta cũng nhớ lại một chân lý bất 

biến là “qua thập giá vào vinh quang”. Đó là con đường duy nhất mà Chúa Giêsu đã đi, để 

tiêu diệt sự chết và đi vào cõi sống đời đời. Theo đạo chính là theo Con Đường mang tên 

Giêsu, là gắn bó sống chết với Giêsu, chia sẻ sứ mạng của Giêsu, Con Thiên Chúa làm 

người bằng xương bằng thịt. Vì thế, muốn đạt đến Nước Trời, Kitô hữu cũng phải bước 

theo con đường đó. 

Phải qua Con Đường Giêsu chúng ta mới vào được thế giới của Thiên Chúa, bởi lẽ 

chỉ Đấng từ trời xuống mới có thể đưa chúng ta lên trời. Ngày nay người ta nói đến nhiều 

con đường khác để được cứu độ. Nhưng con đường nào cũng phải đi qua Con Đường 

Giêsu. Nơi Con Đường này chúng ta gặp được Sự Thật trọn vẹn về Thiên Chúa. Nơi đây 

chúng ta gặp được Sự Sống viên mãn của chính Thiên Chúa. 

 

Lạy Chúa Giêsu, với niềm khao khát như thánh Philípphê, xin cho chúng con được 

nhìn thấy Thiên Chúa Cha hiện hữu trong mọi nơi mọi lúc, đặc biệt trong mọi biến cố 

cuộc đời, để chúng con sống trọn niềm thảo hiếu với Người. Amen. 

 

 

Ngày 14 tháng 05 

THÁNH MATTHIA TÔNG ĐỒ 

Lễ kính 

 

I. ĐỌC TIN MỪNG: Ga 15,9-17 

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em 

hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở 

lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong 

tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm 

vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. 

Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh 

em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì 



bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy 

truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. 

Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, 

Thầy đã cho anh em biết. 

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh 

em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những 

gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy 

truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. 

 

II. SUY NIỆM 

Hôm nay, mừng lễ kính thánh Matthia tông đồ, chúng ta được nghe bài Tin Mừng về 

“điều răn mới” của Chúa Giêsu là hãy yêu thương nhau. Tình yêu đối với người môn đệ 

được mời gọi ở lại trong tình yêu của Thầy Giêsu, môn đệ phải biết yêu như Thầy đã yêu 

và sẵn sàng trao ban tất cả. Đó là tình yêu cao quý nhất: 

 

1. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy 

Ở lại trong tình yêu của Chúa là muốn được gần gũi với Chúa, muốn đặt niềm tin cậy 

phó thác vào Chúa, muốn Chúa làm chủ đời sống và làm lẽ sống cho cuộc đời. 

Ở lại trong tình yêu của Chúa là ở lại trong tình bạn hữu với Chúa. Cảm nghiệm ta có 

về tình bạn với Chúa giống như cảm nghiệm của hai người yêu nhau.  

Hai người yêu luôn cảm thấy gần gũi nhau. Khi xa nhau, họ vẫn tưởng nhớ đến nhau, 

nhớ bóng dáng người yêu, ánh mắt của người yêu và cả tiếng thì thầm của người yêu. Nói 

cách khác, họ cách mặt mà không xa lòng.  

Một anh lính ở sa trường, cách xa cô thôn nữ là người yêu của anh hàng vạn dặm, 

chiếc khăn mùi soa ngày anh lính lên đường trở thành một kỷ vật thiêng liêng như là hình 

ảnh của người yêu. 

Cảm nghiệm của ta có được về tình yêu và tình bạn với Chúa cũng tương tự như vậy. 

Có được cảm nghiệm về tình yêu, tình bạn với Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy sự hiện diện 

của Chúa trong chúng ta, bên chúng ta và xung quanh chúng ta. Khi ăn uống, làm việc, 

giải trí và cả khi ngủ nghỉ, chúng ta cũng cảm nghiệm sự diện diện của Chúa.  

Từ đó, cũng như hai người yêu nhau, họ muốn làm cho nhau được vui và tránh mọi 

thứ có thể gây buồn cho nhau. Thì đây, khi ở lại trong tình yêu của Chúa, chúng ta cũng lo 

tránh tội lỗi để không làm buồn lòng Chúa và lo luyện tập nhân đức là tuân giữ các điều 

răn của Chúa. 

 

2. Yêu như thầy đã yêu 

Viết Tin Mừng cho người Hi-lạp, Tin Mừng thứ IV tường thuật định nghĩa về tình 

yêu của Chúa Giêsu ở một mức độ cao nhất mà các học giả Hi-lạp đương thời đưa ra ba 

cấp độ là eros, filia và agape. Eros là chiếm hữu, filia là còn có qua có lại, còn agape là 

yêu một cách vô vị lợi. Chúa Giêsu đã chọn yêu con người trong mức độ cao nhất là yêu 

cách nhưng không và chết đi cho người mình yêu. Người cũng mời gọi các môn đệ: “Các 

con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” 

Như một chàng trai muốn tìm kiếm bạn đời, mà cứ ở một chỗ, không đến nhà cô gái, 

không tìm gặp nàng, không trao đổi tìm hiểu nàng, mà cứ ở nhà gọi điện thoại, gửi tin 

nhắn, thư điện tử… để tỏ tình, thì làm sao cô gái kia nhận lời được? Chúa Giêsu cũng thế, 

nếu Người cứ ở trên trời nói vọng xuống: “Ta yêu các con, Ta sẵn sàng chết vì các con…” 

thì làm sao con người kiểm chứng được tình yêu đó và đáp lại được? Vì thế, Chúa Giêsu 



phải xuống với con người, cùng chấp nhận kiếp sống, cùng đồng hành chia sẻ và sẵn sàng 

hy sinh để cứu con người là đối tượng mà Người yêu. 

Như vậy, yêu như Thầy đã yêu, nghĩa là không so đo tính toán mà là tình yêu nhưng 

không và hi sinh cho nhau. Chúa Giêsu yêu chúng ta và hy sinh chính mình cho chúng ta, 

thì đến lượt chúng ta cũng biết hi sinh cho nhau. 

 

3. Tình yêu lớn nhất  

Khi hai người yêu nhau, những thứ thư từ, quà cáp, tiền bạc, lời nói… chỉ là những 

thứ phụ thuộc, điều họ cần chính là con người của nhau, cần hiến dâng hoàn toàn cho 

nhau, cần được kết hợp với nhau tuy hai mà một…, và đó cũng là chất thể của Bí tích Hôn 

nhân. Hơn ai hết, Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu, Người quá thấu hiểu sự thiếu thốn của con 

người là đối tượng yêu của Người. Những lời nói, hành động của Người để lại thật quý, 

nhưng có gì quý hơn và con người cần hơn? Có gì minh chứng tình yêu hơn là sự trao ban 

chính thân mình Người cho con người?  

Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hi sinh tính mạng vì bạn hữu 

của mình (Ga 15,13). Thổ lộ cho ai về cảnh ngộ cá nhân hay gia đình, ngay cả những tâm 

tư và bí mật của đời mình là dấu chỉ mình tín nhiệm người đó kín đáo, muốn gần gũi với 

người đó và muốn mở lòng để người đó đi vào đời mình. Ðó là cách thế Ðức Giêsu đã làm 

để trở nên bạn hữu với chúng ta: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không 

biết việc chủ làm. Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha 

Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15,15). 

 

Tóm lại, tình yêu không thể diễn tả được hết bằng ngôn từ, nhưng là sự cảm nhận rất 

riêng của mỗi người trong sự rung cảm của trái tim mà không bị lệ thuộc của bất cứ ranh 

giới nào. Tuy nhiên, người môn đệ có một tiêu chuẩn để diễn tả tình yêu đích thực là tuân 

giữ điều răn yêu thương của Chúa dành cho tha nhân, yêu thương một cách vô vị lợi, 

không so đo tính toán thiệt hơn, mà là YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU khi sẵn sàng hi sinh cả 

tính mạng vì bạn hữu. 

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu và yêu đến cùng khi trao ban đến giọt máu cuối cùng 

trên thập giá, xin cho chúng con cũng biết yêu thương, hi sinh và trao ban cho nhau một 

cách không so đo tính toán, để chúng con trở nên môn đệ đích thực của Chúa, là biết yêu 

thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen 

 

 

Ngày 31 tháng 05 

LỄ ĐỨC MẸ ĐI THĂM BÀ ELIZABETH 

Lễ kính 

  

I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 1,39-56 

Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-

đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng 

bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền 

kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em 

đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế 

này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui 

sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." 



Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: 

"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 

thần trí tôi hớn hở vui mừng 

vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 

Phận nữ tỳ hèn mọn, 

Người đoái thương nhìn tới; 

từ nay, hết mọi đời 

sẽ khen tôi diễm phúc. 

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi 

biết bao điều cao cả, 

danh Người thật chí thánh chí tôn! 

Đời nọ tới đời kia, 

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 

Chúa giơ tay 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. 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, 

người giàu có, lại đuổi về tay trắng. 

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, 

như đã hứa cùng cha ông chúng ta, 

vì Người nhớ lại lòng thương xót 

dành cho tổ phụ Áp-ra-ham 

và cho con cháu đến muôn đời." 

Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà. 

  

II. SUY NIỆM 

"MẸ SỐNG ĐỂ PHỤC VỤ, MẸ ĐI ĐỂ TRAO GIÊSU" 

Con Thiên Chúa, từ ngày truyền tin, lại còn là con Đức Maria. Hồng ân ấy, Đức 

Maria không giữ cho riêng mình, Người đã vội vã lên đường, đi thăm người bà con để chia 

sẻ cho nhau. 

Biến cố gặp gỡ giữa Maria và Elisabeth đã làm nổi bật lên hai đặc trưng: Đức tin và 

sự trao ban - phục vụ. 

  

1. Đặc trưng niềm tin 

Với khoảng cách giữa Nazareth và Ain Carem (khoảng 100km) với liên lạc thời đó, 

tin tức về một phụ nữ mang thai ở cách xa nhau như thế, Maria chỉ biết được nhờ tin vào 

Lời Chúa qua miệng thiên sứ Gabriel mà thôi. Niềm tin của Đức Maria được khẳng định 

khi Mẹ thưa “xin vâng” một cách dứt khoát và điều này được chính bà Elisabeth đã thốt 

lên lời ca ngợi “phúc cho bà là kẻ đã tin…” (Lc 1,45). 

Từng câu từng chữ trong lời ca tụng của bà Elisabeth đều mang đầy ý nghĩa, nhưng 

điều bà nói cuối cùng mới thực quan trọng: “Em thật có phúc, vì đã tin…” (Lc 1,49). Câu 

nói này có thể đặt cận kề với tước hiệu “đầy ơn phúc” trong lời chào của thần sứ. 

Qua lời chào của thiên sứ Gabriel và lời tán dương của bà Elisabeth dành cho Đức 

Maria, cho thấy chân lý về Đức Maria hiện diện trong mầu nhiệm Chúa Kitô, chỉ vì Mẹ đã 

tin. Công đồng Vaticano II dạy: “Phải bày tỏ sự vâng phục của đức tin (Rm 16,26; 2Cr 

10,5-6) đối với Thiên Chúa mạc khải, nhờ đó con người hoàn toàn tự nguyện phó thác vào 



Thiên Chúa”. Cách diễn tả đức tin này đã được Đức Maria thực hiện nơi bản thân mình 

cách trọn vẹn. Giây phút quyết định là lúc truyền tin, và các lời của bà Elisabeth: “Em thật 

có phúc vì đã tin” được áp dụng vào giây phút chính xác đó . Với cả lý trí và ý chí, Đức 

Maria đã đáp lại tiếng Chúa bằng cả con người trọn vẹn đầy nhân tính và nữ tính, và lời 

đáp trả của đức tin này bao hàm một sự cộng tác hoàn hảo với hồng ân trợ lực của Thiên 

Chúa và một sự sẵn sàng trọn vẹn cho hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng không 

ngừng dùng hồng ân của mình làm cho đức tin luôn hoàn hảo. 

  

2. Đặc trưng đức ái (trao ban và phục vụ) 

Việc Đức Maria vội vã ra đi đến Ain Carem khi vừa được báo tin là người chị họ 

trong lúc tuổi già đã mang thai được sáu tháng, được thôi thúc bởi ba động lực là để chia 

sẻ niềm vui, trao ban “ân sủng” và tinh thần đức ái: Đức Maria đến chia sẻ niềm vui kép 

đôi vì vừa được cưu mang Chúa Giêsu, vừa vui mừng cho bà Elisabeth được Thiên Chúa 

cất đi nỗi nhục son sẻ của bà; Đức Maria đến để đem Chúa Giêsu đến cho Gioan được 

nhảy mừng và bà Elisabeth được tràn đầy Chúa Thánh Thần; và Đức Maria đến để giúp đỡ 

bà Elisabeth trong thời kỳ thai nghén. Tất cả được gói gọn trong một động lực duy nhất là 

đức ái tuyệt hảo của Mẹ Con Thiên Chúa. 

Niềm vui trước hết và trên hết mà Đức Maria muốn chia sẻ chính là niềm vui được 

Thiên Chúa cứu độ. Được cứu độ là niềm vui lớn nhất mà bao thế hệ đợi chờ, chính vì thế 

mà Đức Maria, người được cứu độ đầu tiên, tràn ngập niềm vui, vừa cất tiếng chào thì 

Gioan trong dạ bà Elisabeth cũng nhảy lên vui sướng vì ơn cứu độ đã đến. Đức Maria 

mang đến cho gia đình bà Elisabeth ân sủng của Thiên Chúa, vì Mẹ tràn ngập ân sủng, nên 

ân sủng đó trào tràn trên bà Elisabeth làm cho bà cất lớn tiếng và ca ngợi Mẹ Thiên Chúa. 

Đức Maria mang trong mình Đấng là ân sủng và được bao quanh bằng ân sủng của 

Thánh Thần, Mẹ hiểu rõ bản chất của ân sủng không cho phép tích trữ và giữ lấy như của 

riêng, mà cần phải trao ban, ân sủng không dừng lại nơi Mẹ mà được tặng ban cho con cái 

loài người. Thật vậy, nếu ân sủng là để phân phát, thì người làm đầu chỉ có thể là để phục 

vụ (x. Mt 23, 11), và thế giới ân sủng còn là thế giới của tình thương. 

Tình thương bao la và cao thượng vốn được xây dựng trên hy sinh và dâng hiến. Nơi 

đó, không chờ đợi để nhận lãnh hay để được phục vụ, mà là luôn tìm cách trao ban, chia sẻ 

và hiến tặng. 

Tóm lại, qua biến cố Đức Maria thăm viếng bà Êlizabeth, Chúa muốn dạy chúng ta 

sống tinh thần của Mẹ Maria là sống trong ơn nghĩa của một tâm hồn đầy Chúa, cưu mang 

Chúa trong trái tim mình, để rồi mau mắn đem Chúa đến cho tha nhân. Đặc biệt cụ thể hoá 

việc làm chứng cho Chúa qua chính đời sống phục vụ. 

  

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con niềm tin phó thác, để chúng con biết xin 

vâng như Mẹ Maria; xin cũng tăng thêm cho chúng con đức ái, để chúng con biết sống 

trao ban và phục vụ như Mẹ Maria. Nhờ đó, cùng với Mẹ Maria, chúng con xứng đáng là 

những người con thảo của Cha trên trời. Amen. 
 


